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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 oriji-

nallerinin yüksek yoğunlukta taranmış “jpeg” formlarının veya kaliteli fotoğraflarının gönderilmesi şarttır.

7. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına âittir.

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

ri 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 

ba sım yılı tercih edilebilir.

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

rı 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 Dünyası 

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

ISSN: 0255-0644

«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI»
Bakanlar Kurulu’nun 20.7.1980 tarih ve 8/1307 sayılı kararıyla kamu yararına hizmet veren vakıf olarak kabul 

edilerek vergi muafiyeti tanınmış olan
«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI»nın hakemli, uluslararası, süreli ilmî yayın organıdır.
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA 
TÜRK ORDUSUNUN İAŞE TEMİNİ

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK* - Arş. Gör. Yavuz Selim ÇELOĞLU**

Öz

İaşe hizmetleri, tarihin her döneminde orduların adeta can damarını 
oluşturan ve muharip gücün harp kabiliyetini etkileyerek savaşın gidişatı-
na tesir eden faktörlerin başında gelmiştir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı 
gibi büyük iaşe buhranlarının yaşandığı bir dönemde, bu faaliyetlerin öne-
mi daha da artmış ve harbin sonucuna tesir edecek kadar stratejik bir 
mesele haline gelmiştir. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda 
harp müddetince Osmanlı ordusunun iaşe durumunun tespit edilerek orta-
ya konulması cephelerdeki başarı veya başarısızlığının temel nedenlerinin 
layıkıyla anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu çalışmamızda, harbin ilk iki 
yılında Osmanlı ordusunun iaşe durumu ele alınarak incelenmiştir. Ayrıca 
ordunun 1915-1916 yıllarında ihtiyaç duyduğu iaşe maddelerinin cins ve 
miktarları ile söz konusu ihtiyaçların hangi yöntemlerle ve nerelerden kar-
şılandığı gibi hususları üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Ordusu, İkmal, 
İaşe Faaliyeti.

Abstract
Food and Supply of the Turkish Army in the First World War

Food and supplies services have always been a vital point of the ar-
mies throughout history. They affected the warfare capability of the armed 
forces, thus became one of the main factors that influenced the course of 
wars. Particularly, in times of great food crisis such as First World War, 
food and supplies services were more important, and became a strategic 
issue that affected battle’s outcome. Taking into consideration all these 
points, an analysis of food and supply in the Ottoman army during the 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 215           Nisan 2015
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war will help to understand thoroughly the main reasons of success or fai-
lure in the battlefront. This study explores food and supply of the Ottoman 
army in the first two years of the war. It also emphasizes the kind and 
quantity of the food materials needed in the years of 1915-1916, as well 
as the methods and places used to fulfill these needs.

Key words: First World War, Ottoman Army, Food And Supplies Service.

Giriş

Sözlük anlamı yedirip içirme, besleme ve bakma anlamına gelen iaşe, 
tarihin her döneminde muharip ordular için büyük önem taşımış ve harp-
lerin sonucuna tesir eden faktörlerin başında gelmiştir. Zira savaş alan-
larında orduların en iyi şekilde harp etmesi ve harbin zorluklarına karşı 
göğüs gerebilmesi ancak muharip orduların muntazam şekilde iaşe edil-
mesiyle mümkün olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu savaş dönemlerinde ordunun askerî faaliyet-
lerini başarılı bir şekilde yürütebilmek için gerekli silah, cephane, erzak, 
yem ve tüm mali kaynaklarının temin edilmesi ve bunların muharip ordu-
ya ulaştırılmasına son derece önem verilmiştir. Günümüzde lojistik faa-
liyetler olarak adlandırılan, sefer öncesi ve sefer esnasında yürütülen bu 
hizmetler Osmanlı harp literatüründe iaşe ve ikmal faaliyetleri (levâzım) 
olarak adlandırılmıştır.1

Nitekim orduların sayıca az, yerli ve yabancı ücretli askerlerden oluş-
tuğu dönemlerde devletlerin gerek barış gerek savaş zamanlarında lojistik 
destek sağladığı asker sayısı sınırlı olduğundan orduların lojistik ihtiyaç-
ları nispeten daha kolay karşılanırdı. Ancak ordu mevcutları büyük ra-
kamlara ulaştığı dönemlerde orduların lojistik ihtiyaçlarının temini her 
zamankinden daha elzem bir hal alırdı.

Bunun iki önemli nedeni vardır. Birincisi devletlerin beslediği ordu 
mevcudunun büyük rakamlara ulaşması, ikincisi ve en önemlisi ise de 
savaşları yapacak silahlı kuvvetlerin daimi surette savaşa hazır halde bu-
lundurulmasıdır.

Özellikle teknolojik gelişmelere paralel olarak ulaşım olanaklarının art-
ması ve ateşli silahların cephelerde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 
lojistik faaliyetlerin hizmet alanları daha da genişleyerek karmaşık bir hal 
almıştır.2

Lojistik faaliyetlerin en önemli unsurlarından birini de orduların iaşe 
ve ikmal hizmetleri oluşturmaktadır. Zira lojistik faaliyetlerinin büyük bir 
kısmına özellikle muharebelerin cereyan ettiği ve yoğunlaştığı dönemlerde 
ihtiyaç duyulurken iaşe hizmetleri, gerek savaş gerekse barış dönemlerin-

1 Ömer İşbilir, “Osmanlı Ordularının İaşe ve İkmali”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: 10, Yeni Tür-
kiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 278.
2 Barutun bulunması ve ateşli silahların harp alanlarında kullanılmaya başlamasıyla geri 
hizmetlerinin mahiyeti baştan başa değiştirmiştir. Carl Von Clausewitz, Savaş Üzerine, (Çev. 
Selma Koçak), İstanbul, Mart 2011, s. 371-372.
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de kesintisiz olarak sürdürülmesi gereken en temel ihtiyaçların başında 
gelmektedir.

İaşe hizmetinin süreklilik gerektiren bir özelliğe sahip olması bir ta-
raftan bu faaliyetin önemini arttırmış, diğer taraftan bazı zorlukları da 
beraberinde getirmiştir.

Orduların sayıca az olduğu dönemlerde askerin iaşe ihtiyacı çok daha 
kolay temin edilirdi. Zira bu dönemlerde ordular, savaş alanlarına ula-
şırken belli bir hat ve istikameti takip etme zorunluluğu yoktu. Bu ser-
bestlik, orduların ihtiyaçlarını kolayca temin edebilecek memleketler üze-
rinden hareket etmesine imkân sağlıyordu. Böylece ordular, ihtiyaçlarını 
harp alanlarına yakın bölgelerden kolayca temin edilebiliyordu. Ayrıca 
savaş zamanlarında, üretici durumda olan köylü yerinden oynatılmaya-
rak memleketin üretim gücünün harplerden etkilenmesi önleniyordu. Bu 
durumda devletler, maddi açıdan büyük bir yük altına girmeden harpleri 
uzun süre devam ettirebiliyordu.3

Kısaca, orduların beslenme meselesi, tarihi süreç içinde giderek daha 
büyük sorun haline gelmiştir. Bunda harbe katılan asker sayısının za-
manla artması ve buna paralel olarak iaşe ihtiyaçların büyük miktarlara 
ulaşmasının önemli etkisi olmuştur.

Nitekim dünya harp tarihine baktığımızda 16. asra kadar orduların 
mevcutlarının 50 bini aşmadığı görülmektedir. Öyle ki dönemin en büyük 
ordusuna sahip Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıldaki ordu mevcu-
du ortalama olarak 50-60 bin civarındaydı. 17. yüzyılda ise bu sayının 70 
bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.4

Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı ordusunun mevcuduna bakıl-
dığında, asker sayısı daha önceki yüzyıllara kıyas edilmeyecek oranda 
artmıştı.5 Başkomutanlık karargahının 13-28 Ekim 1914 tarihindeki be-
yanatına göre; seferi seyyar ordu, müstahkem mevkiler ve Hicaz’daki bir-
likler dahil olmak üzere ordunun mevcudu 820 bini muharip olmak üzere 
bir milyona ulaşmıştır. Ancak harbin ilerleyen dönemlerinde bu sayı daha 
artarak 3 milyona yaklaşmıştır.6

3 Kalin G. Noydanof, Harpte Ordunun İaşe ve Teçhizatı, (Çev. Bnb. Nusret), İstanbul, 1932, 
s. 3.
4 Gabor Agoston, “Doğu-Orta Avrupa’da İmparatorluklar ve Savaş, 1550-1750: Osmanlı-Has-
burg Rekabeti ve Askeri Dönüşüm”, Osmanlıda Strateji ve Askeri Güç, (Çev. M. Fatih Çalışır), 
İstanbul, 2012, s. 176-179; Rhoads Murphey, Osmanlı’da Ordu ve Savaş 1500-1700, (Çev. M. 
Tanju Akad), İstanbul, 2007, s. 58-73.
5 Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı ordusunun mevcudu, kara ordusunun barış zamanla-
rındaki insan mevcudu 200.000 idi. Seferberliğin ilanıyla birlikte bu sayı başlangıçta 12.469 
subaya ve 477.868 ere ulaşmış ve seferberliğinin tamamlanmasıyla bu sayı 14.500 subay ve 
460.000 ere ulaşmıştır. Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, I. Cilt, 
Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Hazırlıkları ve Harbe Girişi, Ankara, 1970, s. 182; 
Ergünöz Akçora, “19. Tümen ve Mustafa Kemal”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 7, 
İstanbul, 1987, s. 36-37.
6 Bu dönemde ordu mevcudu yaklaşık olarak 2.850.000’e ulaşmıştır. Yüzbaşı İbrahim, “Bü-
yük Harp Esnasında Alman ve Türk Kumandanlıkları”, Mecmua-i Askeriye, Cilt: 6, Sayı: 59, 
s. 67; Ayrıca bkz. Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, Cilt: 3, İstanbul, 1972, s. 183-188; 
Ergünöz Akçora, “Çeşitli Yönleriyle Çanakkale Muharebeleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Der-
gisi, Sayı: 88, İstanbul, 1994, s. 15-16.
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Ülkede her dört kişiden birinin seferber edilmesi7 Osmanlı Devleti gibi 
ekonomisi tarıma bağımlı bir ülke için oldukça büyük bir insan gücü-
nün kaybedilmesi anlamına gelmiştir. Bu denli büyük bir insan gücünün 
kaybedilmesi, ülkede üretimin hızla düşmesine neden olmuştur. Özellikle 
sanayisi gelişmiş ülkeler bu insan gücü açığını teknolojik araç-gereçlerle 
telafi edebilirlerken Osmanlı Devleti gibi sanayisi hala iptidai sistemde 
olan bir ülke için bu durumun telafisi mümkün olmamıştır.

Tüm bunlarla birlikte Osmanlı Hükümeti’nin savaşın en fazla altı ay 
süreceği öngörüsü8 diğer lojistik faaliyetlerde olduğu gibi ordunun beslen-
mesi açısından yeterli hazırlıkların yapılmasını engellemiştir. Oysa tüm 
lojistik ihtiyaçlarda olduğu gibi ordunun iaşe ihtiyaçları da ancak barış 
zamanlarında yeterli tedbirlerin alınmasıyla mümkün olabilmiştir.

Ancak Osmanlı Devleti’nde bu tedbirler ya hiç düşünülmemiş veya ye-
terince uygulanamamıştır.9 Bununla birlikte seferberliğin ilanı ile savaş 
arasında uzun sayılabilecek bir zaman dilimi olmasına rağmen ülkede, 
yeterli miktarda stoklar yapılamamıştır. Öyle ki mevcut stoklarla ülkenin 
sadece birkaç aylık ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir. Bu nedenle daha sa-
vaşın birinci yılından itibaren ülkede iaşe sıkıntısı baş göstermiştir. İaşe 
meselesi zamanla daha da artarak savaşın sonucunu etkileyecek kadar 
önemli bir mesele halini almıştır.

1. Osmanlı Devleti’nin Ekonomik Durumu ve Harbin Finansmanı

Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’nin genel durumuna ba-
kıldığında, az gelişmiş bir ekonomi ve idari kapasitesi sınırlı bir devlet 
görünümü arz eder.10 Zira ülkenin sanayisi henüz iptidai devrede oldu-
ğundan ülke ekonomisi büyük ölçüde tarımsal üretime bağımlıydı. Özel-
likle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın başlarından itibaren ülkede ekonomik 
alanda büyümenin belirginleştiği bir dönem olmasına karşın aynı dönem-
de özellikle Avrupa ve ABD gibi dinamik ekonomiler Osmanlı ekonomisi-
ne nazaran çok daha hızlı büyüdü. Böylece diğer ekonomiler ile Osmanlı 
ekonomisi arasındaki fark her geçen gün biraz daha açıldı. Öyle ki savaş 
öncesinde Osmanlı ekonomisi ile Batı ve Orta Avrupa ülkelerini kıyas-
landığında Osmanlı ekonomisi bu ekonomilerin hemen hemen onda biri 
oranında kaldığı görülmektedir.11

7 Yemen, Hicaz ve Asir bölgeleri hariç tutulursa harp müddetince ordu halkın hemen hemen  
1/4’ünü teşkil etmiştir. Osmanlı tarihinde bu denli yüksek biri orana ilk defa Birinci Dünya 
Savaşı’nda rastlanmaktadır. BOA, DH.İ.UM.EK., Dosya No. 21, Gömlek No. 79.
8 Muharrem Öztel, II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Maliyesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 
İstanbul, 2007, s. 269.
9 Tahir (Erkan-ı Harbiye Kaymakamı), “Yeni Bir Seferberlik Nizamnamesine İhtiyacımız Var-
dır. 1”, Mecmua-i Askeriye, Cilt: 5, Sayı: 56, s. 1-18.
10 Şevket Pamuk, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ekonomisi”, Osmanlıdan Cumhuriyete 
Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme (Seçme Eserleri II), İstanbul, 2009, s. 139; Ergü-
nöz Akçora, “Çanakkale Deniz Savaşlarında En Uzun Gün, 18 Mart 1915”, Türk Dünyası Ta-
rih Kültür Dergisi, Sayı: 15, İstanbul, 1988, s. 14-16.
11 Donald Quataert, “19. Yüzyıla Genel Bir Bakış”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve 
Sosyal Tarihi, Cilt: 2, İstanbul, 2004, s. 899-900; Ergünöz Akçora, “19. Tümen ve Mustafa 
Kemal”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 7, İstanbul, 1987, s. 38.
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1914 yılı Osmanlı ekonomisi incelendiğinde devletin dış borçları 160 
milyon İngiliz sterlinine ulaştığı ve ülkede mali bunalım giderek ağırlaştığı 
görülür.12 Özellikle devletin tarım ve sanayi alanındaki üretim yapısı ile 
böyle bir savaşın mali yükünü karşılaması mümkün değildi. Nitekim Os-
manlı Devleti’nin 1914 yılı bütçesine bakıldığında, devlet bütçesi yaklaşık 
olarak 34 milyon altın lira idi. Bunun 14 milyonu Düyun-u Umumi’ye, ka-
lan 20 milyonu ise devlete aitti. Devlete ait kısmında ancak 9,5 milyonu 
Harbiye, Bahriye ve Jandarma bütçesine ayrılmıştı. Barış dönemlerinde 
bile yetersiz kalan bir bütçe ile devletin savaşı idare etmesi oldukça zordu. 
Ayrıca savaşın başlamasıyla devlet gelirlerinin de 7-8 milyon azalacağı13 
göz önünde bulundurulursa ordunun ortalama 15 milyonu bulan askeri 
harcamalarının tüm devlet gelirleriyle bile karşılanması mümkün değildi.

Bu nedenle mevcut hükümet, savaş giderlerini öncelikle olağandışı 
kaynaklarla finanse etmeyi denedi. Memur aylıklarının yarısı nakit öder-
ken diğer yarısı için memur alacaklı kılındı. Bununla birlikte tecil-i duyun 
kanunuyla iç ve dış borçların ödemesi de ertelendi. Ayrıca ordu ihtiyaçla-
rının karşılanması amacıyla öteden beri uygulanmakta olan tekâlif-i har-
biye usulüne başvuruldu. Bu yolla alınan ürün bedellerinin bir kısmı pe-
şin diğer kısmı da savaşın bitimini takip eden yılın bütçesinden ödenmek 
kaydıyla mazbata karşılığında el konuldu. Bununla birlikte bedeli nakdi 
ve diğer vergiler belli oranda arttırılarak bütçeye ek kaynaklar oluşturul-
maya çalışıldı. Yine de savaşın yalnızca mevcut kaynaklarla sürdürülmesi 
imkânsızdı.

Bu şartlar karşısında Osmanlı hükümeti için tek çıkar yol savaş gider-
lerinin dış finansman kaynaklarıyla karşılanmasıydı. Zira Osmanlı Devleti 
böylesine güçlü ekonomiye sahip devletler karşısında savaşı sürdürebil-
mesi, ancak ekonomi ve sanayi alanında gelişmiş müttefiklerin yanında 
yer almasıyla mümkün olabilirdi.14 Bu amaçla Almanya’dan önemli mik-
tarlarda borç para alınmışsa da Osmanlı Devleti’ne rahat bir nefes al-
dırmaya yetmedi. Nitekim Almanya, Osmanlı Devleti’nin müttefik olarak 
savaş giderlerini karşılamak amacıyla mali yardımda bulunacağı yerde 
Osmanlı ekonomisini ödenmesi zor bir mali yükün altına soktu.15

12 Şevket Pamuk, “Bağımlılık ve Büyüme: Küreselleşme Çağında Osmanlı Ekonomisi”, Os-
manlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme (Seçme Eserleri II), İstan-
bul, 2000, s. 24.
13 Dönemin Maliye Nazırı Cavit Bey, devlet gelirlerinin 7-8 milyon lira azalacağını öngörmek-
teydi. Y. Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, C. III, Ksm. I, Ankara, 1991, s. 186-187.
14 Selim İlkin-İlhan Tekeli, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşındaki Ekonomik Dü-
zenlemeler İçinde İaşe Nezareti ve Kara Kemal Bey’in Yeri, XII. Türk Tarih Kongresi Ayrıbasım, 
Ankara, 2000, s. 1158-1159; Ergünöz Akçora, “Çanakkale Deniz Savaşlarında En Uzun Gün, 
18 Mart 1915”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 15, İstanbul, 1988, s. 17.
15 Osmanlı Devleti dört yıllık savaş döneminde Almanya’ya 150 milyon lira borçlanmıştı. Sa-
vaşın başından 153,7 milyon lira olan borç, bu borçlarla birlikte 303,7 milyon liraya ulaşmış-
tı. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi 
İdari Faaliyetler ve Lojistik X, Ankara, 1985, s. 53-54; Ergünöz Akçora, “Çanakkale Deniz 
Savaşlarında En Uzun Gün, 18 Mart 1915”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 15, İs-
tanbul, 1988, s. 18-19.

215_Mehmet_Cevik.indd   5 22.04.2015   14:52:17

13



6 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Kısaca Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu bu ekonomik durum, Bi-
rinci Dünya Savaşı gibi modern tekniklere dayalı ve büyük sayıdaki kuv-
vetlerin çok geniş alanlarda organize edilmesini ve bu kuvvetlerin yıllarca 
beslenmesi ve donatılmasını sağlayacak bir ülke görünümünden uzaktı. 
Oysa topyekûn savaş kavramıyla ifade edilecek bir harbin başarıya ulaş-
ması savaş meydanlarındaki başarıdan çok savaş koşulları içinde iyi or-
ganize olmuş güçlü bir ekonomik yapının varlığıyla mümkündü. Ancak 
Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm mali kaynak ölçümleri, hasımlarıyla 
esaslı bir savaşa girmesi konusunda oldukça hazırlıksız olduğunu göste-
riyordu.16

2. Harp Müddetince Uygulanan İaşe Politikaları

Savaş gibi olağanüstü koşullar, gıda maddelerindeki arz-talep denge-
sizliğinden kaynaklanan sorunları beraberinde getirir. Bu arz-talep den-
gesinin bozulması, ülkelerin ekonomik yapılarında büyük problemlere yol 
açar. Devletler, uyguladıkları politikalar ile ortaya çıkan bu dengesizlikle-
ri çözüme kavuşturdukları nispette başarılı sayılırlar. Ancak az gelişmiş 
ekonomiler, bu ortamın yarattığı baskılar karşısında daha az esnek ve da-
ha korunaksız olduğu da bilinen bir hakikattir. Gelişmiş ekonomiler ise 
az gelişmiş ekonomilere oranla daha fazla esneklik göstererek bu dengeyi 
muhafaza etmede başarılı olurlar. Bu açıdan bakıldığında Osmanlı Dev-
leti’nin iaşe maddelerinin temin ve tedarik noktasından ciddi sorunlarla 
karşı karşıya kalması şaşırtıcı bir durum değildir.17

Devletlerin savaş dönemlerinde uyguladıkları iktisadi politikalar üre-
timden, ulaşıma ve tüketime kadar geniş bir alanı kapsar. Bu nedenle 
iaşe politikaları değerlendirilirken bu hususların tümünün göz önünde 
bulundurulması gerekir. Osmanlı Devleti’nin iaşe politikaları öncelikle İt-
tihat-Terakki Fırkası’nın iktisadi politikaları doğrultusunda ve milli iktisat 
esaslarına göre yürütülmeye çalışılıyordu. Mevcut şartların getirdiği bir 
zorunluluk olarak da ortaya çıkan bu politikalar ile devlet öncelikle kendi 
öz kaynaklarıyla ordu ve ahalinin iaşesini temin etmek durumundaydı.18

Osmanlı hükümeti daha seferberliğin başlangıcından itibaren ordu ve 
ahalinin iaşe teminini devletin öncelikli vazifesi olarak görmüş ve bu ih-
tiyaçları karşılamak amacıyla zamanın gereklerine göre çeşitli kanun ve 
nizamnameler düzenleyerek iaşenin temin ve tedariki hususunda gerekli 
usul ve yöntemleri belirlenmeye çalışmıştır. Hükümet iaşe meselesini baş-
langıçta orduya bir görev olarak tevdi etmiştir.19

16 Edward J. Erickson, Size Ölmeyi Emrediyorum Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordusu, 
(Çev. Tanju Akad), İstanbul, Aralık 2003, s. 35; Ergünöz Akçora, “Çeşitli Yönleriyle Çanakkale 
Muharebeleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 88, İstanbul, 1994, s. 17-21.
17 Şevket Pamuk, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ekonomisi”, Osmanlıdan Cumhuriyete 
Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme (Seçme Eserleri II), İstanbul, 2009, s. 151-152.
18 Ergünöz Akçora, “Çeşitli Yönleriyle Çanakkale Muharebeleri”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 88, İstanbul, 1994, s. 21-22.
19 Ordunun her türlü iaşe işleri Başkomutanlık ve ona bağlı Levazım İdaresi’nce yürütülmek-
teydi. Bu durum “Askerin ihtiyacını ancak asker düşünür.” anlayışından kaynaklanmaktaydı. 
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Harbiye Nezareti’ne bağlı Levazımat-ı Umumiye Dairesi ordunun iaşe 
teminini üstlenmiştir. Ancak bu askeri kurumlar, ülkede üretiminin art-
tırılmasına yönelik çabalar yerine yalnızca mevcut ürünleri köylüden ala-
rak orduya ve ihtiyaç sahibi halka ulaştırmakla yetinmiştir. Üretici so-
runlarının göz ardı edilmesiyle ülkedeki üretim gün geçtikçe azalmış ve 
iaşe konusunda ülke tam bir çıkmaza sürüklenmiştir. Oysa hükümetin 
üretici durumda olan köylüye yardımda bulunarak üretimi teşvik edici 
politikalar uygulaması gerekirken buna yönelik uygulanabilir bir politika 
geliştirmemiştir.20

Hükümet, ürünlerindeki arz sorununun sadece piyasa mekanizma-
sıyla çözülemeyeceği anlamasıyla, iaşe politikalarında değişikliğe giderek 
üretimde himaye usulünü politika olarak benimsemeye başlamıştır.21 Bu 
amaçla dahili kaynakların dışarıya çıkışını önlemek amacıyla diğer sa-
vaşan devletlerde olduğu gibi ihracatı zorlaştırıcı ve kısıtlayıcı politikalar 
izlenmiştir. Özellikle ülkenin ihtiyaç duyacağı iaşe maddelerinin ihracının 
yasaklanmasına daha savaşın başlangıcından itibaren başlanmıştır.

Buna karşın ithalatta ise kolaylaştırıcı ve teşvik edici bir politika izlen-
miştir. Özellikle ülke içinde az ya da hiç üretilmeyen ürünler ithalat yoluyla 
temin edilmeye çalışılmıştır. Ancak daha savaşın başlangıcından itibaren 
Osmanlı ülkesinin denizlerden ablukaya alınmasıyla dış ticaret durma nok-
tasına gelmiştir. Ayrıca Sırbistan’ın savaşa katılmasıyla birlikte gerek taraf-
sız devletler gerekse müttefik devletlerle olan karayolu bağlantısı da kesil-
miştir.22 Bu nedenle Osmanlı Devleti daha savaşın başlangıcından itibaren 
harbi kendi öz kaynaklarıyla devam ettirmek zorunda kalmıştır.

Yukarıda da belirttiği üzere harp müddetince ülkede her alanında ol-
duğu gibi iaşe politikaları da İttihat-Terakki Fırkası’nın iktisadi politika-
ları çerçevesinde şekillenmekteydi. Bu politikalar esasen Başkomutanlık 
ve ona bağlı Levazım İdaresi’nce belirlenip uygulanmaktaydı. Başka bir 
değişle devletin iaşe politikaları askeri makamların güdümündeydi. Bu 
nedenle “askerin ihtiyacını ancak asker düşünür” fikri yürütülen politika-
ların ana çerçevesini oluşturmaktaydı.23

İaşe meselesinin bir tek elden ve bir teşkilat dahilinde sistemli bir hale getirilmesi ise ancak 
sivil bir kurum olan İaşe Nezareti’nin kurulmasıyla mümkün olmuştur. Muhittin Birgen, İtti-
hat ve Terakki’de On Sene, İttihat ve Terakki Neydi?, (Haz. Zeki Arıkan), 2. Baskı, s. 238-240.
20 Tekin Alp, “Bu Seneki Mahsulümüz”, İktisadiyat Mecmuası, Cilt: 1, Sayı: 21, 14 Temmuz 
1332, s. 1-2.
21 Tekin Alp, “Bu Seneki Bu İhtiyaçların Tamamlanmasında Kurumların Görev ve Yetkilerinin 
Belirlenmemiş Olması, Öncelikli Olarak Erkan-ı Harbiye Nezareti’nin Görevi Olarak Görül-
mesi Bu Konuda Yeterli İş Mahsulümüz”, İktisadiyat Mecmuası, Cilt: 1, Sayı: 21, 14 Temmuz 
1332, s. 1-2.
22 17 Eylül 1915’te Bulgaristan’ın İttifak devletlerinin yanında yer alması ve Avusturya-Maca-
ristan’dan sonra Bulgaristan’ın da Sırbistan’a harp ilan etmesi sonucu Osmanlı İmparatorluğu 
ile müttefikler arasındaki karayolu bağlantısı kesilmiş oldu. Sırbistan’ın bertaraf edilmesiyle 
İstanbul-Berlin karayolu bağlantısı ancak 17 Ocak 1916’da kurulabildi. Bu dönem zarfında 
Osmanlı Devleti bütün cephelerde kendi imkânlarıyla idare etmek zorunda kalmıştır. Vedat 
Eldem, Birinci Dünya Harbinde Türk-Alman İttifakı ve Askeri Yardımlar, İstanbul, 1993, s. 79.
23 Muhittin Birgen, İttihat ve Terakki’de On Sene, İttihat ve Terakki Neydi?, (Haz. Zeki Arıkan), 
s. 238-240.
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Ordunun iaşe ihtiyaçlarının öncelikle Harbiye Nezareti’nin görevi olduğu 
gibi yanlış bir kanı iaşe politikalarına yön vermiştir. Oysa ordu, devletin 
diğer kurumlarıyla ortak iktisadi politikalar belirleyerek uygulanması gere-
kirken, ordu tek başına ülkenin iktisadi politikalarının şekillenmesinde ve 
uygulanmasında söz sahibi olmuştur. Bu durum savaş süresince devam et-
miş, ancak savaşın son yılında kurulan İaşe Nezareti vasıtasıyla iaşe mese-
lesi tek elden ve bir teşkilat bünyesinde sivil bir hüviyete kavuşturulmuştur.

Sonuç olarak Osmanlı hükümetinin iaşenin politikaları plansız, günün 
şartlarına göre şekillenen yetersiz politikalar olduğu ülkenin içine düş-
tüğü iaşe buhranlarından anlaşılmaktadır. Nitekim iktisadi problemler; 
gelişigüzel, plansız ve uygulama imkânından yoksun tedbirlerle geçişti-
rilmiştir. Alınan tedbirlerdeki muvaffakiyet ancak teşkilatlardan sorumlu 
şahısların çabalarına münhasır kalmıştır.

3. Ordunun İaşesine Yönelik Yasal Düzenlemeler

Osmanlı ordusunda görev alan askerler ile ordu için istihdam edilen 
hayvanların gerek barış gerekse savaş zamanlarındaki günlük istihkak 
miktarları çeşitli kanun ve nizamnamelerle düzenlendi. Seferberliğin ila-
nından itibaren uygulanacak usul ve esaslar “Seferiye Nizamnamesiyle” 
düzenlendi. Ayrıca harp esnasında askerin günlük yiyecek istihkakı ise 
“26 Eylül 1914 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanun-u Muvakkat” ile be-
lirlendi. Buna göre yasal olarak askere günlük en az 3 bin kalorilik bir 
tayinatın verilmesi gerekirdi.24

Harp süresince ordunun ihtiyaç duyduğu iaşe maddeleri belirlenirken, 
hem askerin hem de ordu için istihdam edilen hayvanların ihtiyaçları bir-
likte tespit edilirdi. Bu nedenle harp müddetince ordu için temin edilen 
iaşe maddeleri ekmeklik, erzak ve yem olmak üzere 3 kategori de ele alın-
dığı görülmektedir. Ekmeklik olarak; buğday unu, arpa unu, mısır unu, 
darı unu, çavdar unu gibi ürünler temin tedarik edilirdi. Erzak temini 
için; et, sebze, nohut, fasulye, bakla, bulgur, pirinç, tuz, yağ, konserve 
edilmiş gıdalar, yağlar, çay, kahve, şeker, tütün gibi her türlü gıda madde-
leri tedarik edilirdi. Bununla birlikte ordu hizmetinde kullanılan hayvan-
ların yem ihtiyacı için arpa, buğday, çavdar, kepek, saman ve hayvanlar 
için kullanılan sarı tuz gibi maddeler temin edilirdi.25

Harp esnasında askerin günlük ekmek istihkakı 900 gram olarak be-
lirlendi. Ayrıca ekmeğe mukabil olarak 600 gram peksimet de verilebilir-
di. Ancak peksimetten başka erzak verilemeyecek bir durum hâsıl olursa 
günlük peksimet miktarı 1000 grama çıkarılacaktı.

Peksimetin ekmek kadar besin değeri yüksek olmamasına ve askerler-
ce pek tercih edilmemesine rağmen uzun süre bozulmadan kalabilmesin-

24 Seferiye Nizamnamesi, Süleymaniye, Dersaadet 1332; “Askeri Tayinat ve Yem Kanun-u 
Muvakkatı”, Düstur, Tertip II, Cilt: 6, s. 1286-1301.
25 ATASE Arşivi, Kls. 1151, Dos. 109, Fih. 1-61; Ergünöz Akçora, “Çeşitli Yönleriyle Çanak-
kale Muharebeleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 88, İstanbul, 1994, s. 24-26.
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den dolayı ordunun iaşesinde sıkça başvurulmuştur. Özellikle mutfak-
lardan uzak olan ileri hatların beslenmesinde peksimet tercih edilmiştir. 
İaşe sıkıntısının baş göstermesiyle artık geri hatlarda da verilmeye başla-
nılmıştır.26 Ayrıca ihtiyat ambarlarında peksimetlerin bozulmasını engel-
lemek amacıyla haftada 2 gün ekmek yerine veya papara suretiyle askere 
yedirilmiştir. Ekmek ve peksimetin temin edilemediği zamanlarda, saç ve 
karavana ile ekmek pişirmeğe müsait vakitlerde ise nefer başına 600 ile 
630 gram kadar un ve bunun için yeterli miktarda tuz ve odun verilmesi 
gerekirdi.27

Askerin günlük ekmek istihkakı 900 gram olarak belirlenmesine rağ-
men bu miktarın her cephede aynı oranda temin edildiğini söylemek ola-
naksızdır. Nitekim 1916 yılında Çanakkale Cephesi’nde 900 gram ekmek 
verilirken 1918 yılında Filistin Cephesi’nde 350-600 grama, 1918 yılında 
Şam’da 500-600 gram, 1918 yılında Hayfa’da 900 gram, 1918’de Irak’ta 
ise askere ancak 300 gram ekmek verilebilmiştir.28

Sefer esnasında erzak tayinatı olarak; 256 gram taze et veyahut yarısı 
kadar kavurma, pastırma, sucuk veya et konserveleri verilmesi gerekirdi. 
Ayrıca 86 gram pirinç, 10 gram yağ, 20 gram soğan, 20 gram tuz verilme-
liydi. Ayrıca ete mukabil olarak nohut, fasulye gibi hububat ile patates, 
sebze konservesi veya taze sebzenin verilmesi gerekirdi.29

Harp esnasında ise askerin günlük erzak istihkak miktarlarına baktı-
ğımızda; bir erin günlük taze et istihkakı 250 gr. olarak belirlenmiş ancak 
taze et verilmediği zamanlarda bunun yarısı yani 125 gr. kadar kavurma, 
pastırma, sucuk veya et konservesi verilmesi sağlanmıştır.30 Bu, et, tavuk, 
taze balık, konserve balık, yumurta, salamura peyniri, pastırma, sucuk, 
kaşar peyniri, süt ve yoğurt vb. gıdalar ile mübadele edilerek elde edebil-
mişlerdir.

Ordunun et ihtiyacı cephe gerisine kadar getirilerek mezbahalarda ke-
silen kasaplık hayvanattan karşılanmaya çalışılmış. Ancak et temininde 
sıkıntılar arttıkça askerin günlük et istihkakı da gittikçe azaltılmıştır. Ni-
tekim başlangıçta 250 gram olarak hesaplanan istihkak miktarı önce 62 
grama daha sonra 31 grama kadar düşmüştür.31

26 Burhan Sayılır, Çanakkale Savaşları ve Savaş Alanları Rehberi, Ankara, 2007, s. 226; Er-
günöz Akçora, “Çeşitli Yönleriyle Çanakkale Muharebeleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergi-
si, Sayı: 88, İstanbul, 1994, s. 27.
27 “Askeri Tayinat ve Yem Kanun-u Muvakkatı”, Düstur, Tertip II, C. 6, s. 1286-1301.
28 Cemil Conk Paşa, Liman Von Sanders Paşa, Fahrettin Altay Paşa, Çanakkale Hatıraları, 
(Yay. Haz. Metin Martı), C. 2, İstanbul, Temmuz 2002, s. 149; Erik Jan Zürcher, Savaş Devrim 
ve Uluslaşma, Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928), (Çev. Ergun Aydınoğlu), İstanbul, 
2009, s. 189.
29 Seferiye Nizamnamesi, Süleymaniye, Dersaadet 1332, s. 257-258.
30 Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetler Tarihi Osmanlı Devri Birinci Dünya Harbi 
İdari Faaliyetler ve Lojistik X, s. 173; Ergünöz Akçora, “Çeşitli Yönleriyle Çanakkale Muhare-
beleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 88, İstanbul, 1994, s. 228.
31 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (25 Nisan 1915 - 04 
Haziran 1915), V. Cilt, III. Kitap, s. 489.

215_Mehmet_Cevik.indd   9 22.04.2015   14:52:17

17



10 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Askere sıcak yemek olarak ise, pirinç çorbası, etli fasulye, etli nohut, 
bulgur pilavı, kuru bakla ve hoşaf verilmiştir. Çerez olarak da kuru üzüm, 
kuru fındık dağıtılmıştır.32

Savaş sürecince, askere verilen bazı iaşe maddelerinin cins ve miktar-
ları şu şekilde belirlenmiştir:33

Erzakın Cinsi Verilecek Miktar
Peksimet 600 gr.
Bulgur ve Pirinç 150 gr.
Çorbalık vb. konserveler 100 gr.
Tereyağı ve Zeytinyağı 20 gr.
Tuz 20 gr.
Soğan, Sarımsak 20 gr.
Kuru Sebze 120 gr.
Sebze Konserveleri 150 gr.
Kuru Üzüm 50 gr.
Çerez 250 gr.
Kavurma, Pastırma, Sucuk ve Kuru Balık 125 gr.
Et Konserveleri 200 gr.
Zeytin ve Peynir 160 gr.
Çay 1 gr.
Şeker 10 gr.
Sabun 9-10 gr.
Gaz 30 gr. (Asgari miktar 5 gr.)

Savaşın başlangıcından itibaren gerek ordu gerek sivil halkın iaşe ihti-
yaçlarının tedarikinde en büyük sıkıntı ithal ürünlerde yaşanmıştır. İthal 
edilen ürünlerin en önemlileri çay, şeker ve kahve idi. Savaşın başlama-
sıyla birlikte Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi diğer savaşan devletler de 
öncelikle ihracatı kısıtlayıcı tedbirlere başvurmuştur. Bu nedenle ithalat 
yoluyla temin edilmesi gereken ürünlerin tedariki mümkün olmadığından 
bu ürünlerin temininde büyük sıkıntılar yaşanmıştır.

Osmanlı hükümeti yalnız ithalat yoluyla temini mümkün ürünleri te-
min etmek amacıyla Meclis-i Vükela kararıyla bu tüccar tarafından güm-
rüklere getirilecek olan ürünlere belirli oranlarda el konulmasına karar 
vermiştir. Böylece gümrüklere gelen çayın %25’ine, kahve ve şekerin ise 
%15’ine el konulması kararlaştırıldı.34 Ancak uygulama ile büyük bir ye-
kûn tutan ihtiyaçların karşılanması mümkün olmamıştır. Söz konusu 

32 Cemil Conk Paşa, Liman Von Sanders Paşa, Fahrettin Altay Paşa, Çanakkale Hatıraları, 
(Yay. Haz. Metin Martı), s. 149.
33 ATASE Arşivi, Kls. 1151, Dos. 109, Fih. 1-36.
34 BOA., MV., Dos. No: 197, Göm. Sıra No: 108.
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usulün yetersizliğinin anlaşılmasıyla birlikte müteahhitler vasıtasıyla bu 
ürünler satın alınmaya başlanmıştır. Buna rağmen bu ürünlerin hiçbir 
zaman yeterince tedarik edilememiştir. Bu nedenle harbin sonuna kadar 
iaşe maddelerindeki en büyük sıkıntı bu ithal ürünlerde yaşanmıştır.

Osmanlı ordusunun iaşe noktasında yaşadığı en önemli sorunlardan 
biri de taze sebze ve meyvenin tedarikinde yaşandı. Her ordu taze sebze 
ve meyve ihtiyacını öncelikle kendi iaşe bölgesinde tedarik etmesi gerekir-
di. Ancak ülkede sınırlı miktarda sebze ve meyve üretimi yapılmaktaydı. 
Ordu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ordu mıntıkasından ihracatın 
yasaklanmasına rağmen üretilen miktar, ordu ihtiyaçlarını karşılamak-
tan uzak kaldı. Bu nedenle askere hemen hemen hiç taze sebze yedirile-
miyordu. Bundan dolayı erler arasında iskorbüt hastalığı yaygın olarak 
görülmekteydi.35

Kısaca savaşın başlangıcından itibaren ordu için temin edilen iaşe 
maddeleri içinde en büyük sıkıntı çay, şeker ve kahve başta olmak üzere 
ithal ürünlerde yaşanmıştır. Bununla birlikte et, sebze ve meyve teminin-
de önemli sıkıntılar yaşanmıştır.

4. Ordunun İaşe İhtiyacının Belirlenmesi

Birinci Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı Devleti’nde bugünkü anlamda 
bir istatistik oluşturulamamıştı. Bu nedenle savaş öncesinde gerek tarım-
sal ve hayvansal ürünler gerekse sanayi malları bakımından eldeki veriler-
le ülkenin mevcut potansiyelinin tam olarak anlaşılması mümkün değildi. 
Nitekim ülkenin en önemli ekonomik faaliyeti olan tarımsal üretimde dahi 
hala ekilen toprak miktarları göz önünde bulundurularak tahmini bir he-
saplama ile ülkenin yıllık üretim miktarı belirlenmeye çalışılırdı. Oysa bu 
dönemde Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ülkeler tuttukları ziraat istatistik-
ler sayesinde, üretim potansiyellerini tam olarak anlamaları mümkündü. 
Ancak Osmanlı Devleti’nde söz konusu ülkelerde olduğu gibi istatistikler 
tutulamadığından, ülkenin yıl içindeki üretim ve tüketim miktarlarının 
tam olarak anlaşılması mümkün değildi. Daha çok ekili alanların ve mah-
sullerden alınan vergi artış oranlarına bakılarak o yılın mahsulü hakkın-
da fikir yürütülürdü. Bundan dolayı ülkedeki üretim potansiyelinin tam 
olarak anlaşılması mümkün olmamıştır.36

Bu durum ordunun ihtiyaç duyacağı iaşe maddeleri, nakliye vasıtaları, 
teçhizat vb. gereksinimler açısından da ülke potansiyelinin tam olarak an-
laşılmasını da zorlaştırdı. Bu nedenle öncelikli olarak ülke kaynaklarının 
tam olarak tespit edilmesi gerekliydi. Bu amaçla Harbiye Nezareti’nce bir 
“istatistik talimnamesi” hazırlanarak yürürlüğe kondu.37

35 Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915 - 
09 Ocak 1916), V. Cilt, III. Kitap, s. 488-489.
36 Ziraat İstatistikleri, Ekinci, 28 Teşrinisani 1329, Cilt: 1, Sayı: 12, s. 89-90.
37 Birinci Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu tarım ve sanayi üreti-
mi hakkında bir istatistiğin tutulmamış olması daha savaşın başlangıcından itibaren ordu-
nun ihtiyaç duyacağı iaşe, nakliye vasıtalarının, levazım ve teçhizatlarının nerelerden tedarik 
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Birinci Dünya Savaşı sırasında orduya ait iaşe hizmetleri Almanya örnek 
alınarak ve Alman şube müdürleri denetiminde yeni bir sistem dairesinde 
yürütülmeye çalışılmıştır. Ülke iaşe bölgelerine ayrılarak ordular arasında 
çıkabilecek muhtemel problemlere mahal bırakmayacak şekilde düzenlen-
miş ve her ordu için bir iaşe bölgesi belirlenmiştir. Orduların iaşe mıntıkaları 
belirlenirken orduların harekat alanları göz önünde bulundurulmuştur.38

Osmanlı Devleti 14 Eylül 1914 tarihinden itibaren ülke toprakları or-
duların harekât alanlarını göz önünde bulundurarak her ordu için bir iaşe 
mıntıkası belirlemişti. Orduların iaşe durumları ve harekât alanları göz 
önünde bulundurularak zamanla bazı değişiklikler yapılmıştır.

Osmanlı toprakları başlangıçta üç iaşe bölgesine ayrıldı.39

Birinci bölge; İstanbul, Edirne, Hüdavendigar, Konya, Ankara, Aydın, 
Kastamonu vilayetleriyle Bolu, Çatalca, Kal’a-i Sultaniye, Karesi, İzmit, 
Eskişehir, Kütahya, Karahisar-ı Sahib, Niğde, Menteşe ve Antalya livala-
rını kapsamaktaydı.

İkinci bölge; Suriye, Beyrut ve Adana vilayetleriyle Kudüs-ü Şerif, Ce-
beli Lübnan, İçel livalarını kapsamaktaydı.

Üçüncü bölge; her iki bölge dışında kalan yerlerden oluşmaktaydı.40

Ancak ordu ve ahalinin iaşesinin temini amacıyla neşredilen “10 Tem-
muz 1332 tarihli kanun-u muvakkatın sureti tatbikiyesi hakkında kanun 
ve 29 Ağustos 1332 tarihli nizamname”nin yetersiz kaldığının anlaşılması 
üzerine yeni bir nizamname yürürlüğe konulmuştur. Bu yeni nizamname 
ile ordu ve ahalinin iaşesini temin etmek amacıyla ülke toprakları 5 mın-
tıkaya taksim olundu.

Söz konusu nizamnamenin birinci maddesinde bu taksimat şöyle ifade 
edilmiştir.41

Birinci mıntıka; İstanbul, Edirne, Hüdavendigar, Konya, Ankara, Ay-
dın, (Sinop sancağı hariç olarak) Kastamonu vilayetleriyle Bolu, Çatalca, 

edilebileceği ve ülkenin mevcut iaşe potansiyelinin tam olarak anlaşılmasını engellemiştir. 
Seferberliğin ilanından itibaren ordu ihtiyaçlarının karşılanacağı kaynakların zamanında 
ve layıkıyla anlaşılması kısa zamanda ordu ihtiyaçları bu kaynaklardan temin edilmesinde 
önemli kolaylık sağlayabilirdi. Ancak böyle bir istatistiğin tutulmamış olması ordu ihtiyaç-
larının temininin uzamasına neden olan faktörlerdendi. Harbiye Nezareti, ülke kaynakları-
nın doğru olarak tespit edilmesi amacıyla bir talimatname yayınlayarak tüm kolordularla 
müstakil komutanlıklara göndermişti. Mezkur talimatnamenin 2. maddesinde istatistiklerin 
oluşturulması usulü şu şekilde beyan edilmiştir: “…bu babdaki malumat memurin-i mülkiye, 
zabıta-i mahalliye, jandarma, her kazada müteşekkil tedarik-i vasıta-i nakliye komisyonları 
ahvali mahalliyeye vakıf zabıtandan, aşar mültezimleri fabrika sahipleri, ticaret odaları, esnaf 
kethüdaları, eşraf-ı mahalliyeden resmi ve gayrı resmi tahriri ve şifai tedkikat neticesinde elde 
edilmesi...” gibi hususlar çerçevesinde istatistiklerin oluşturulması gerekliydi (BOA, DH.HMŞ, 
Dos. No. 13, Ves. No. 73.)
38 Tuncay Öğün, Kafkasya Cephesinin 1. Dünya Savaşı’ndaki Lojistik Desteği, Ankara, 1999, 
s. 43; Ergünöz Akçora, “Çeşitli Yönleriyle Çanakkale Muharebeleri”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 88, İstanbul, 1994, s. 28.
39 “22 Ramazan 1334 Tarihli İaşe Kanun-u Muvakkatının Sur-u Tatbikiyesi Hakkında Nizam-
name”, Düstûr, Tertip II, C. 8, s. 1275.
40 Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat - 1908-1918, s. 283-284.
41 BOA, DUİT., Dos. No. 92, Göm. Sıra No. 40.
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Kala-i Sultaniye, Karesi, İzmit, Eskişehir, Kütahya, Karahisar-ı Sahib, 
Niğde, Menteşe ve Teke livalarını kapsar.

İkinci mıntıka; Diyarbakır, Ma’müratülaziz vilayetleriyle, Maraş, Urfa 
ve Ayıntap livalarını kapsar.

Üçüncü mıntıka; Sivas, Trabzon vilayetleriyle Kayseri, Samsun ve Si-
nop livalarını kapsar.

Dördüncü mıntıka; Adana, Halep, Şam, Beyrut vilayetleriyle Kudüs, 
Cebeli Lübnan, İçel livalarını kapsar.

Beşinci mıntıka; Musul vilayeti ile Zor sancağı livasını kapsamaktaydı.42

Savaşın başlangıcından itibaren ordu bir yıl içinde ihtiyaç duyacağı 
iaşe maddelerinin cins ve miktarları Levazımat-ı Umumiye Dairesi ta-
rafından oluşturulan komisyonlarca tespit edilirdi. Ayrıca söz konusu 
maddelerin nerelerden ve hangi yöntemlerle temin edileceği hususları da 
belirlenirdi. Böylece tespit edilen hususlar Meclis-i Vükela’nın onayına 
sunulurdu. Meclis onayı alındıktan sonra bu ihtiyaçlar yetkili mercilerce 
peyderpey tedarik edilirdi.43

Levazımat-ı Umumiye Dairesi tarafından hazırlanmış olan çizelgede 
Osmanlı ordusunun 1915 yılında ihtiyaç duyduğu iaşe maddelerinin cins 
ve miktarları şu şekildeydi.444546474849

Erzak Cins /
Miktarı (ton)

Temin 
Edilecek 
Yerler45

Temin 
Edilecek 
Yerler46

Temin 
Edilecek 
Yerler47

Temin 
Edilecek 
Yerler48

Temin 
Edilecek 
Yerler49

Toplam
(ton)

Dakik (Un) 35.040 29.565 7.665 18.177 246.387 354.834
Ekmeklik 
Hububat 43.800 36.956 9.581 22.721 330.484 443.542

Et 7.300 6.159 1.596 3.786 50.854 69.697
Bulgur 4.380 3.695 958 2.272 31.865 43.170

Yağ 1.168 985 255 605 8.773 11.788
Kuru Sebze 7.008 5.913 1.533 3.635 49.853 67.942

Tuz 1.868 1.576 408 969 13.214 18.038
Soğan 1.168 985 255 605 8.870 11.885
Sabun 525 443 114 272 4.040 5.396

Gaz 175 1.478 383 908 12.706 17.228

42 BOA, DH.İ.UM.EK., Dos. No: E-32, Göm. Sıra No: 9.
43 Yemen, Hicaz ve Asir mıntıkaları hariç tutulmuştur. BOA, BEO., Dos. No. 4405, Göm. No. 330328.
44 BOA, DH.İ.UM., Dos. No: 4-2, Ves. No: 5-26; BOA, MV., Dos. No: 197, Göm. Sıra No: 108.
45 Sivas, Erzurum,  Trabzon, Van, Bitlis, Ma’üratülaziz, Diyarbakır vilayetleriyle Canik, Erzu-
rum, Bayburt, Kop, Mamahatun, Kiğı, Hınıs ve Erzincan.
46 Halep, Suriye, Beyrut vilayetleriyle, Kudüs, Zor, Urfa ve Maraş.
47 Bağdat, Basra, Musul vilayetleri.
48 Aydın, vilayeti Manisa, İzmir, Soma, Alaşehir, Salihli, Manisa, Akhisar ve Menteşe. 
49 Dersaadet, Edirne, Hüdavendiğar, Konya, Ankara, Kastamonu, Adana vilayetleri ile Çatal-
ca, Gelibolu, Biga, İzmit, Afyonkarahisar, Kütahya, Karesi, Teke, Niğde, İçel, Bolu, Kayseri, 
Eskişehir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çatalca, Hadımköy, Gelibolu, Biga’nın Kala-i Sultani-
ye ve Karabiga, İzmit, Mudanya, Bandırma, Bursa, Balıkesir, Ankara, Konya, Geyve, Ulukışla 
ve Pozantı.
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14 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Zeytin 512 43 112 265 3.923 4.455
Odun 97.340 65.700 17.033 40.393 566.338 786.805
Çay 157 147 38 90 1.215 1.649

Şeker 1.968 1.660 430 1.020 13.630 18.710
Kiyah (Ot) 60.225 49.275 16.425 20.805 212.684 359.414

Saman 40.150 32.850 10.950 13.870 134.296 232.116
Yem 90.337 73.912 24.637 31.207 316.123 536.218

Odun kömürü 14.600 12.318 3.193 7.573 99.188 136.875
Kok kömürü - - - - 700 700

Ordu için gerekli 443.542 ton ekmeklik hububat ile 536.218 ton hay-
van yemi, 67.942 ton kuru sebze, 359.414 ton kiyah ile 11.885 ton soğa-
nın asaleten veya emaneten idare edilen aşar hâsılatı karşılanması, bu-
nun mümkün olmadığı durumlar da ise mübaya edilmek suretiyle temin 
edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca ihtiyaç duyulan 232.116 ton samanın ise mümkün olan mahal-
lerden iane suretiyle temin edilmesi kararlaştırıldı. 69.697 ton etin erkek 
hayvanlardan ve %15’inin tekalif-i harbiye kanuna uygun olarak mazbata 
karşılığında temin edilmesi noksan kalan kısmın ise müteahhitler vasıta-
sıyla mübayası edilmeliydi.

Sadeyağ ve don yağın ise tekalif-i harbiye suretiyle tedariki bunun 
mümkün olmaması halinde mübaya suretiyle temin edilmesi yalnız mev-
cudu 1 milyon kiloya ulaşan zeytinyağıyla 4.855.976 kilo zeytinin öncelik-
le tekalif-i harbiye suretiyle tedarik edilmeliydi.

Bununla birlikte 5.396 ton sabunun ise sabun imalathanelerinden 
%25’ine oranında tekalif-i harbiye usulüyle el konulması bunun noksan 
kalması halinde ise özellikle Rumlardan metruk kalan bölgelerden zeytin 
temin edilerek bunların sabuna tahvil ettirilmesi gerekliydi.

Özellikle memleket içinde tedariki mümkün olmayan ancak ithalat yo-
luyla temin edilen ürünlerden çay, şeker, kahve, petrol ve gazın tüccar 
adına gümrüklere gelecek olan ürünlerden temin edilmesi kararlaştırıldı. 
Gümrüklere gelen gazın %20’si, kahve ve şekerin %15’i, çayın ise %25’i 
tekalif-i harbiye kanunu çerçevesinde mazbata karşılığından el konulması 
gerekirdi. Ayrıca 18.038 ton tuzun ülkenin muhtelif yerlerinden alınarak 
temin edilmesi ve kok kömürünün ise gazhanelerden tekalif-i harbiye su-
retiyle tedarik edilmesi kararlaştırıldı.50

Aşağıdaki tablo da görüleceği üzere 1916 yılı ihtiyaçları 1915 yılına gö-
re daha düzenli ve anlaşılır hazırlanmıştır. Oysa 1915 yılında hazırlanan 
çizelgede her ordunun ihtiyaçları ayrı ayrı hesaplanarak oluşturulmamış 
yalnızca orduların ihtiyaç duyduğu iaşe maddelerinin cins ve miktarı ile 
bunların depolanacağı ambarlar belirlenmiştir. Bu nedenle hangi ordu-
nun ne kadar ihtiyacı olduğu tespit etmek güçtür. Ancak 1916 yılına ge-
lindiğinde her ordunun iaşe ihtiyacı ayrıca hesaplanmış ve herhangi bir 
karışıklığa mahal bırakılmayacak şekilde düzenlenmiştir.

50 BOA, M.V., Dos. No. 197, Göm. Sıra No. 108; BOA, DH.İ.UM, Dos. No. 4-2, Ves. No. 5-26.
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Osmanlı ordusunun 1916 senesi muhtaç olduğu iaşe maddelerinin 
cins ve miktarları ise şu şekildedir:5152535455

Erzakın Cinsi ve 
Miktarı (ton)

1., 2. ve 5.     
Ordular52 3.Ordu53 4.Ordu54 6.Ordu55 Toplam

Dakik 204.000 51.000 51.000 15.300 321.300

Dakik 
(Buğday, Kızıl Çavdar 

ve Ak Darı)
255.000 63.750 63.750 19.125 401.625

Et 42.500 10.625 10.625 3.187 66.937

Sade ve Zeytinyağları 6.800 1.700 1.700 510 10.710

Zahire
(Kuru sebze, fasulye, 
bakla, nohut, bezelye)

40.800 10.200 10.200 3.060 64.260

Tuz 10.880 2.720 2.720 816 17.136

Soğan ve Sarımsak 6.800 1.700 1.700 510 10.710

Sabun 3.060 765 765 229 4.819

Zeytin 2.560. 640 640 192 4.032

Çay ve Kahve 1.020 255 76 255 1.606

Buğday ve Pirinç 25.500 6.375 6.375 1.912 40.162

Kiyah (Ot) 184.875 76.500 102.000 25.500 388.875

Saman 123.250 51.000 68.000 18.000 259.250

Yem
(Arpa, Yulaf, Burçak) 277.312 114.750 153.000 38.250 583.312

Gaz 10.200 2.550 2.550 765 14.065

Odun 436.000 109.000 109.000 32.700 686.700

Odun Kömürü 24.000 6.000 6.000 1.800 37.800

5. İaşe Maddelerinin Temin Usulleri

Osmanlı hükümeti harbin başlangıcından itibaren ordunun iaşe ih-
tiyacını karşılamak için bazı tedbirlere başvurulmuştur. Bu amaçla 14 
Eylül 1915 tarihinden itibaren ülke toprakları orduların harekât alan-
ları göz önünde bulundurularak ülke toprakları iaşe bölgelerine taksim 
edilmiştir. Böylece her ordu için bir iaşe mıntıkası belirlenerek ihtiyaçlar 
öncelikli olarak bu mıntıkalar dahilinde temin edilmeye çalışılmıştır. Mın-

51 BOA, DH.İ.UM, Dos. No. 93-4, Ves. No. 1-48.
52 1., 2. ve 5. Orduların ihtiyaçları Dersaadet, Edirne, Hüdavendiğar, Konya, Ankara, Kasta-
monu, Aydın, Çatalca, Biga, İzmit, Karahisar, Kütahya, Karesi, Teke ve Menteşe bölgelerinden 
temin edilmesi gerekirdi.
53 3. Ordunun iaşe ihtiyaçları Sivas, Erzurum, Trabzon, Elaziz ve Diyarbekir vilayetleri ile 
bunların doğusunda kalan bölgelerden temin edilmesi gerekirdi. 
54 4. Ordunun iaşe ihtiyaçları Adana, Halep, Şam; Beyrut vilayetleriyle Urfa, Maraş ve Kudüs 
livalarından temin edilmesi gerekirdi.
55 6. Ordunun iaşe ihtiyacı Bağdat, Basra ve Musul vilayetleriyle Zor livasından temin edilme-
si gerekirdi. 
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tıka dahilinde temin edilemeyen maddeler Levazımat-ı Umumiye Dairesi 
vasıtasıyla diğer mıntıkalardan temin edilmiştir.

Savaş süresince Osmanlı Devleti, ordunun iaşe ihtiyacını aşar vergisi, 
tekalif-i harbiye ve mübaya (satın alma) olmak üzere 3 temel usulle temin 
etmeye çalışmıştır.56 Ayrıca az da olsa iane ve mübadele vb. usullere de 
başvurulmuştur.57

5.1. Aşar (Öşür)

Sözlük manası olarak “onda bir” anlamına gelen ve tarımsal ürünler-
den doğrudan ürün olarak alınan aşar vergisi, devletin kuruluşundan 
yıkılışına kadar tatbik edilmiş umumi devlet gelirlerinin başında gelmiş-
tir.58 Toprak mahsullerinden alınan ve umumi devlet gelirlerinin ortalama 
1/4’ünden fazlasını teşkil eden aşar vergisi, Osmanlı bütçesinin en önemli 
gelir kaynakları arasında yer almıştır.59

Osmanlı ülkesinde tarım, halkın genelinin temel geçim kaynağıydı. Ül-
kede sınırlı sayıdaki küçük işletmelerden başka Anadolu ekonomisi tü-
müyle tarıma dayanıyordu. Bu nedenle devletin gelir kaynakları arasında 
aşar vergisinin payı oldukça büyüktü. Hal böyle olunca da devlet tarımı 
vergilendirme de titiz davranarak bir taraftan farklı kanun ve nizamname-
lerle tahakkukta ve tahsilât dengesi korunmaya çalışmış, diğer taraftan 
da vergi tarhının tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilememesine özen gös-
terilmişti.60

Aşar vergisi farklı dönemlerde değişik oranlarda tahsil edildiği gibi ba-
zen de aynı dönemde muhtelif oranlarda tahsil edilmiştir. Özellikle Tan-
zimat’tan itibaren aşar vergisinde farklı düzenlemelere gidilmiştir. Aşarın 
her yerde değişik adlar altında, farklı miktarlarda ve muhtelif usullerle 
tahsil edildiği görülmüştür.61

1894 yılında aşarın oranı %12, 1900 yılında %12,6’ya çıkarılmış an-
cak bu oranın kesirli olması mahzurlu görüldüğünden 1906’dan itibaren 
%12,5 olarak belirlenmiştir. Bu oran Birinci Dünya Savaşı’na kadar de-
vam etmiştir.62 Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı yıl aşar vergisi devle-
tin milli gelirinin yaklaşık %56’sına tekabül etmekteydi. Bu durum ziraat 

56 BOA, DH.İ.UM., Dos. No: 4-2, Ves. No: 5-26; BOA, MV., Dos. No: 197, Göm. Sıra No: 108; 
BOA, DH.İ.UM, Dos. No. 93-4, Ves. No. 1-48.
57 Yavuz Selim Çeloğlu, Çanakkale Cephesi’nde 5. Ordunun İaşesi, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Elazığ, 2013, s. 61-75; Tuncay Öğün, Kafkasya Cephesinin 1. Dünya Savaşı’n-
daki Lojistik Desteği, s. 32.
58 Ahmet Tabakoğlu, “Öşr Maddesi”, DİA., Cilt: 34, İstanbul, 2007, s. 97.
59 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Ankara, 
1970, s. 247.
60 Muharrem Öztel, II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Maliyesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 
İstanbul, 2007, s. 111; Ergünöz Akçora, “Çeşitli Yönleriyle Çanakkale Muharebeleri”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 88, İstanbul, 1994, s. 23.
61 Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, Ankara, 1990, s. 99.
62 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, TTK Basımevi, 
Ankara, 1994, s. 173-174.
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üzerinde alınan vergilerin devletin en önemli gelir kaynağı olduğu görül-
mektedir.63

Daha savaşın başlangıcından itibaren bir muvakkat kanun ile bu ver-
ginin 30 Nisan 1914 yılı itibariyle mevcut oranları yükseltmeden her türlü 
tarh ve tahsil yöntemlerinin tadil ve ıslahı için beş sene zarfında tecrü-
beler elde etmek üzere Maliye Nezareti görevlendirildi.64 Maliye Nezare-
ti savaş sürecinde ordunun iaşe ihtiyaçlarının temini maksadıyla aşarın 
mültezimlerce toplanması usulünden vazgeçerek bizzat devlet memurları 
vasıtasıyla toplanmasını kararlaştırıldı. Yani aşarın emaneten idaresine 
başlanıldı.65

Tarımsal ürünlerden ayni (doğrudan) ürün olarak ve %12,5 nispetin-
de alınmaya başlanan aşar gelirleri, öncelikli olarak ordu ihtiyaçlarına 
hasredilmişti.66 Savaş süresince gerek iltizam gerekse emanet usulünün 
her ikisinin de denenmesine rağmen bu verginin tam anlamıyla toplandığı 
söylenemez. Bununla birlikte aşar vergisinin tek başına ordu ihtiyacını 
karşılaması da mümkün değildi. Bu amaçla harp gibi olağanüstü durum-
larda ordunun beslenmesini sağlamak amacıyla öteden beri uygulanmak-
ta olan tekâlif-i harbiye usulüne başvurulmuştur.

5.2. Tekâlif-i Harbiye

Osmanlı Devleti, savaşın başlangıcından itibaren ülkenin tüm imkân-
larını öncelikli olarak ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasına teksif etti. 
Ancak devletin içinde bulunduğu ekonomik durum böylesine büyük bir 
savaşı yalnızca kendi olanaklarıyla finanse etmesi mümkün değildi. Bu 
nedenle özellikle ordunun ihtiyaç duyduğu iaşe maddelerinin temini ko-
nusunda, öteden beri uygulanmakta olan tekâlif-i harbiye usulüne baş-
vuruldu.

Dahiliye Nazırı Talat Paşa Meclis-i Mebusan’daki nutkunda hükümetin 
tekalif-i harbiye usulüne başvurma gerekçelerini şu şekilde açıklamıştır:67

“…biz bu harbe girdiğimiz zaman seferber ettiğimiz orduyu besleyecek 
derecede nakde malik değil idik. Binaenaleyh hariçten istikraz akdine 
mecbur olduk, akd ettiğimiz istikraz gerek ordunun iaşesini ve gerek 
ordu neferat ve zabitan ve memurinin maaşatını ve gerek devletin sair 

63 Donald Quataert, “19. Yüzyıla Genel Bir Bakış”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve 
Sosyal Tarihi, Cilt: 2, İstanbul, 2004, s. 899-900.
64 “Aşarın Sûret-i Tarh ve Usûl-ı Tahsilinin Islahı İçin Tecrübeler İcra’sına Maliye Nezareti’nin 
Me’zuniyetini Mutazammın Kanun-u Muvakkat”, Düstur, Tertip II, c. 6, s. 568. Bu muvakkat 
kanun 9 Temmuz 1330 (22 Temmuz 1914) tarihinde kanun haline getirilmiştir. (Bkz. “Aşarın 
Sûret-i Tarh ve Usûl-ı Tahsilinin Islahı İçin Tecrübeler İcra’sına Maliye Nezareti’nin Me’zuni-
yetini Mutazammın Kanun”, Düstur, Tertip II, c. 6, s. 961.)
65 Bu usulün tatbik edilmeye başlanılmasıyla mültezimlerin üreticilere yönelik hak ihlalle-
rinin ve adaletsizliklerinin önüne geçilmesi ve böylece ülke üretim arttırılmasına katkı sağ-
lanılmaya çalışılmıştır. “Aşarın Emaneten İdaresi”, İktisadiyat Mecmuası, c. 2, S. 56, s. 6-7.
66 “Aşar Usulü”, İktisadiyat Mecmuası, c. 1, S. 38, s. 2-3.
67 “Havayic-i Zaruriyye Meselesi-Meclis-i Mebusan’da Havayic-i Zaruriyye Kanununun Müza-
keresi ve Kabulü”, Servet-i Fünun, c. 50, S. 1279, 10 Kanunuevvel 1331, s. 58-59.
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masarif ve ihtiyacatını temin edecek miktarda değildir. Binaenaleyh 
biz memleketin hayat ve istikbalini kurtarmak için girdiğimiz bu mu-
harebeye sıkıntı çekeceğimizi bilerek girişmiş olduğumuz için biraz 
halkın fedakarlığına müracaat etmeğe mecbur idik...”68

Talat Paşa’nın nutkundan da anlaşılacağı üzere Osmanlı Devleti’nin 
içinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle harp giderlerini karşılanması 
olanaksızdı. Bu nedenle halka başvurmak Osmanlı hükümeti için bir zo-
runluluk haline gelmişti.

Bu amaçla ilk olarak 27 Temmuz 1914 tarihinde “Tekâlif-i Harbiye’nin 
Suret-i Tarhı Hakkında Kanun” adıyla bir kanun hazırlanarak yürürlüğe 
konuldu.69 Söz konusu kanunla orduya, ihtiyaç duyacağı her türlü mal-
zemeye el koyma yetkisi verildi. Tekâlif-i harbiye suretiyle el konulacak 
ürünler Meclis-i Vükela’ca karara bağlanırdı. Bu usulle alınmasına müsa-
ade olunmayan ihtiyaçlar da mübaya suretiyle tedarik edilirdi.70

Yine bu kanunla, tekâlif-i harbiye kanununun uygulandığı yörenin en 
büyük mülkiye ve maliye memuru ile askeri bir yetkili, bunların olmadı-
ğı yerlerde ise söz konusu bölgenin jandarma komutanından ve Meclis-i 
İdare ve Belediye’den seçilmiş birer üyeden oluşan bir komisyon teşkil 
olunacaktı. Bu komisyonlar ihtiyaca göre vilayet, sancak ve kaza merkez-
lerinde kurulacaktı.

Söz konusu komisyon tekâlif-i harbiye usulünün uygulandığı mıntı-
kada ahalinin bir yıllık ihtiyacı bırakılarak diğer kısmına el koyabilecekti. 
Alınan eşyaya mukabil mal sahiplerine mazbata verilecekti.71 Elde edilen 
eşyanın fiyatı da tekâlif-i harbiye usulünün icra edildiği mıntıkanın en 
büyük Mülkiye memuru başkanlığında Meclisi İdare, Belediye ve Ticaret 
Odası azalarından mürekkep bir Takdir-i Fiyat Komisyonu teşkil edilecek 
ve bu komisyon o bölgenin ürün rayicine göre bir fiyat belirleyecekti. Alı-
nan malın 1/5’i peşin, geri kalan kısmı ise seferberliğin bitiminden son-
raki yılın bütçesinden ödenmek üzere mal sahibine mazbata verilecekti.

Mali yönden sıkıntı içinde olan devlet, ordu ihtiyaçlarını mümkün ol-
duğunca halka yükleyerek gidermeye çalışmıştır. Ancak bu usul, kısa va-
dede acil ihtiyaçların giderilmesinde çare olmuşsa da uzun vadede ülke 
üretimini sekteye uğratmıştır. Üretici durumunda olan köylünün kendi 
ihtiyaçlarından fazla üretimde bulunmasını engellemiş ve böylece ülke 
üretimi her geçen gün daha da azalmıştır.

En son Balkan savaşlarında, halkın yaşadığı acı tecrübeler daha sa-
vaşın başlangıçtan itibaren bu usulü karşı olumsuz tavır almasına neden 

68 “Havayic-i Zaruriyye Meselesi-Meclis-i Mebusan’da Havayic-i Zaruriyye Kanununun Müza-
keresi ve Kabulü”, Servet-i Fünun, 10 Kanunuevvel 1331, c. 50, S. 1279, s. 58 -59.
69 “Tekalif-i Harbiye’nin Sureti Tarhı Hakkında Kanun”, Düstur, Tertip 2, c. 6, s. 1011-1012.
70 BOA, DH.İ.UM, Dos. No. 93/-2, Göm. No. 1/71.
71 Tekalif-i Harbiye ve vesait-i nakliye mazbatalarının kaybolması halinde mazbata sahiple-
rinin vereceği arzuhal, defterlerdeki kayıtlara uyarsa kendilerine yeniden mazbata verilmesi 
mümkündü. BOA, DH.UMVM., Dos. No. 123, Göm. No. 120.
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olmuştur. Nitekim bu dönemde, tekâlif-i harbiye adı altında üreticinin 
kendi ihtiyaçları için ayırdığı ürünlere bile devlet el koymuştu. Bu uygu-
lamanın getirdiği olumsuz algı nedeniyle harp söylentileri çıkar çıkmaz 
köylü, elindeki mahsulü devletten gizlemeye ve el altında satmaya yönelt-
miştir. Köylünün ürününe el konacağı kaygısı savaş ortamında üreticiyi 
pazara yönelik üretim yapmaktan alıkoymuştur. Bu ortamda üretici du-
rumunda olan köylünün, yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
üretime yöneltmiştir.72

Ayrıca tekâlif-i harbiye usulü adı altında halkın elindeki ürünlerin idari 
makamlarca müsadere edilmesi en önemli sorunlardan biriydi.73 Bunun-
la birlikte köylüye mal karşılığı verilen mazbataların büyük bölümünün 
savaş bitimini takip eden yılın bütçesinden ödenecek olması, acil ihtiyaç 
sahibi olan halkın bu usulle ürünlerini satmaya yanaşmamasına neden 
olmuştur. Ayrıca Osmanlı parasının her geçen gün değer kaybına uğra-
ması ve buna bağlı olarak komisyonun belirlediği fiyatın piyasa fiyatının 
çok altında kalması halkın ürününü satmaktaki isteksizliğinin bir diğer 
nedeniydi. Bu usulün uygulanması esnasında halkın elindeki ürünlere 
perakende suretiyle el koyma ve ürünlerin müsadere etme gibi kanunsuz-
luklar çokça yaşanmıştır.74

Tekâlif-i harbiye uygulamasının bir diğer olumsuz etkisi de ülkenin 
dahili ticarete verdiği zarardı.75 Özellikle bölgeler arasında yapılan tica-
rette tüccarın elindeki malın %20’si tekâlif-i harbiye komisyonlarınca el 
konulmaktaydı. Buna karşılık ürün sahibine mazbata verilerek ürünün 
mıntıkalar arasında geçişe izin verilirdi.

Mazbataya sahip olmayan mal sahibinin ürününe el konularak bir vi-
layetten diğerine ihracına müsaade edilmezdi. Ayrıca her ürünün mıntı-
ka dahiline çıkarılması da mümkün değildi. Tekâlif-i harbiye komisyonu 
ordu ihtiyaçlarını gerekçe göstererek bunu engelleyebilmekteydi. Kısaca 
usul, askeri idarenin piyasaya karışmak suretiyle sivil idare üzerinde ta-
hakküm sağlama imkanı elde etmişti.76

Mali yönden sıkıntı içinde olan devlet, ordu ihtiyaçlarını halka yükle-
yerek mevcut duruma çare aramıştır. Ancak bu usul kısa vadede acil ihti-
yaçların giderilmesinde çare olmuşsa da uzun vadede müstahsil durumda 

72 Zafer Toprak, İttihad-Terakki ve Cihan Harbi Savaş Ekonomisi ve Türkiye’de Devletçilik 
(1914-1918), s. 82.
73 Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi, s. 36.
74 Tekâlif-i harbiye uygulamalarındaki yolsuzluklar ve şikayetler Maliye Müfettişleri’nce tet-
kik ve teftiş edilmekteydi. Ancak şikayetler daha çok idari bir mahiyet taşıyorsa bu defa İda-
re-i Umumiye Dahiliye Nezareti’ne bağlı Umur-u Mülkiye Heyeti Teftişiye Müdüriyeti’ne bağlı 
müfettişlerce tetkik edilmekteydi. BOA, DH.İ.UM, Dos. No. 83-2, Göm. No. 1-12; BOA, DH.SYS.  
Dos. No. 123-3, Göm. No. 3-3.
75 Tekâlif-i harbiye usulü bahane edilerek kanunun hilafına olarak halkın elindeki ürünlerin 
tümünün alınması mıntıkalar arası ticareti büyük sekteye uğratmış ve ülke iktisadi hayatının 
üzerinde menfi tesiri olmuştu. Muhittin Birgen, İttihat ve Terakki’de On Sene, İttihat ve Terak-
ki Neydi?, (Haz. Zeki Arıkan), 2. Baskı, İstanbul, Mart 2009, s. 304-305.
76 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, c. III, Ksm. I, s. 186.
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olan köylünün kendi ihtiyaçlarında fazla üretim yapmasını engellemiştir. 
Böylece ileriki yıllarda ülkede tarımsal üretimin azalmasında ve ülke eko-
nomisinin büyük zararları görmesine yol açmıştır.

Hükümet, tekâlif-i harbiye usulünün ülke üretimine verdiği zararları 
göz önünde bulundurarak bu usulle iaşe maddelerinin temin edilmesin-
den önemli ölçüde vazgeçmiştir. Özellikle 1916 yılından itibaren orduya 
tekâlif-i harbiye adıyla bir şey alınmamasından dolayı artık tekâlif-i harbi-
ye ambarlarının adları bulundukları yere izafeten “askeri müddehir” olarak 
değiştirildi. Zamanla tekâlif-i harbiye komisyonlarının da devamına gerek 
görülmediğinin anlaşılmasıyla bunların da kaldırılmasına karar verildi.77

5.3. Mübaya (Satın Alma)

Osmanlı Devleti, aşar ve tekâlif-i harbiye usulü ile temini edemediği 
ürünleri mübaya yoluyla temin etmeye çalıştı. Özellikle tekâlif-i harbiye 
yöntemiyle yapılan alımlar ülke üretimini büyük oranda düşmesine ne-
den oldu. Ülke üretiminin büyük oranda düşmesi, iaşe temini noktasında 
hükümeti yeni yöntemlere yöneltti. Bu amaçla 4 Mayıs 1915 tarihinde 
Meclis-i Vükela’nın aldığı yeni bir kararla ordu ve ihtiyaç sahibi halkın 
iaşelerinin satın alma usulüyle temin edilmesi kararlaştırıldı.78

Tekâlif-i harbiye usulüyle yapılan tüm yasal alımlar aslında bir nevi 
satın alma usulüdür. Zira tekâlif-i harbiye kanunuyla seferberliğin ila-
nından itibaren ordunun her türlü ihtiyaçlarını mübaya etmeye tekâlif-i 
harbiye komisyonu memur edilmişti.79

Tekâlif-i harbiye usulü bazı Avrupa ülkelerinde başarılı bir şekilde 
uygulanmaktaydı. Ancak Osmanlı Devleti’nin bu usulü uygulamakta ba-
şarılı olduğunu söylemek güçtür. Bu usulle başarılı şekilde uygulayan 
ülkeler, halktan aldıkları malların bedelini peşin olarak öderken Osmanlı 
Devleti tekâlif-i harbiye usulüyle yaptığı alımların ancak 1/5’ini peşin ola-
rak verebilmekte diğer kısmını da savaşın bitimine ertelemekteydi. Bu ne-
denle halk elindeki ürünleri devlete satmaktan imtina etmekteydi. Kısaca 
bu usulün ülke ihtiyaç ve şartlarına göre bu usulün yeniden tadil edilmesi 
gerekliydi. Bu amaçla tekâlif-i harbiye yönteminde değişiklik yapıldı. Artık 
bu yöntemle üreticiden alınan malların bedelleri peşin olarak ödenecekti. 
Buna rağmen bu usulle yapılan satın almalarda hiçbir zaman başarıya 
ulaşmadı.

Tekâlif-i harbiye usulüyle yapılan satın almalar dışında, doğrudan Le-
vazımat-ı Umumiye Dairesi bünyesinde bulunan Levazımat-ı Umumiye 
Mübayat Komisyonu’nca ihale suretiyle yapılan satın alma usulü bulun-
maktadır. Bu usulle ordunun ihtiyaç duyduğu ürünlerin müteahhitler 
vasıtasıyla karşılanırdı. İhtiyaç duyulan ürünlerin cins ve miktarları ile 
malzemenin nerelerden ne cins ve hangi fiyata alınacağı, ne kadar bedel 

77 BOA, DH.UMVM., Dos. No. 124, Ves. No. 45.
78 Tuncay Öğün, Kafkasya Cephesinin 1. Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği, s. 38.
79 BOA, DH.İ.UM.EK., Dos. No: 101, Göm. No: 82.
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karşılığında alınacağı önceden belirlenerek ihalenin yeri, tarihi ilan edi-
lirdi. Talebi olanları %10 teminat akçesiyle Harbiye Nezareti Mübayat Ko-
misyonları’na müracaat ederlerdi. Komisyona verilen fiyatlar uygun bulu-
nursa ihale komisyonca yapılarak onaylanırdı. Ancak mali yetersizlikler 
nedeniyle müteahhitlere zamanında ödeme yapılamadığından bu usulün-
de başarılı şekilde uygulandığını söylemek mümkün değildir.

Satın alma usulüyle elde edilen iaşe maddelerinin büyük kısmı ülke 
içinde temin edilmiştir. Ancak az da olsa yurt dışından da bu usulle iaşe 
temin edilmiştir. Özellikle Sırbistan’ın bertaraf edilerek İstanbul-Berlin 
yolunun açılmasıyla Alman Mübayat Şirketi80 vasıtasıyla Romanya’dan 
önemli miktarlarda iaşe maddesi satın alınmıştır.81

5.4. İane Usulü

Ordunun ihtiyaçlarının temin edilmesinin bir diğer yolu iane usulüy-
dü. Yardım için toplanan para anlamına gelen iane; savaş esnasında or-
dunun her türlü ihtiyaçlarının yardım suretiyle toplanılması anlamında 
da kullanılır.

Savaş süresince özellikle Müdafa-i Milli Cemiyeti, Hilal-ı Ahmer Cemi-
yeti, Donanma-i Osmani Cemiyeti gibi ulusal ve yöresel yardım kuruluşla-
rı ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için büyük çaba sarf etmişlerdir. 
Osmanlı hükümeti 6 Aralık 1915 tarihli Cem’i İanat Nizamnamesi’yle or-
du için yardım toplama yetkisini yalnızca halkın umumi hizmetleri için 
çalışan Müdafa-i Milliye, Donanma-i Osmani, Hilal-ı Ahmer ve Donanma 
Cemiyeti gibi mevcudiyeti ve nizamnameleri devletçe tasdik edilen cemi-
yetleri yetkili kılmıştır.82

80 Alman hükümeti ihtiyaç duyduğu her türlü ürünü mübaya suretiyle temin etmek amacıyla 
merkezi Almanya’nın Bremen Şehri’nde olan “Deutsch Orientalichese Geselschaff” adıyla bir 
şirket kurmuştu. İstanbul ve Sofya’da da birer şubesi bulunmaktaydı. Celal Sahir, “Alman 
Mübayat Şirketi”, İktisadiyat Mecmuası, 8 Şubat 1331, c. 1, S. 1, s. 10.
81 Alman Mübayat Komisyonu tarafından Romanya’dan tedarik edilerek Ziştovi üzerinden 
İstanbul-Sirkeci İstasyonu’na gönderilen erzakın cins ve miktar şu şekildeydi. 2 K.Evvel 
1332’de (1916) 89 vagon mısır (1.118.821 kg.), 7 vagon dakik (85.075 kg.), 10 vagon buğday 
(124.723 kg.), 1 vagon arpa (12.155 kg.) toplam 107 vagon (1.340.774 kg.) gönderilmişti. 5 
Kanun-u Sani 1332’de Ziştovi’den sevk edilen mısır 15 vagon (175.175 kg.), 6 Kanun-u Sa-
ni’de 15 vagon mısır (190.241 kg.) ve 6 vagon (80.451 kg.) mısır, arpa ve yulaf sevk edilmişti.  
7 Kanun-u Sani’de 15 vagon mısır (191. 008 kg.), 8 Kanun-u Sani’de toplam 11 vagon mısır 
(128.932 kg.), 4 vagon buğday (49.987 kg.) olmak üzere toplam 15 vagon erzak Edirne vila-
yetine sevk edilmişti. Yine 9 Kanun-u Sanide Dersaadet Levazımat-ı Umumiye Riyasetine 15 
vagon mısır (188.578 kg.) gönderilmişti. 10 Kanun-u Sanide 10 vagon mısır (127.535 kg,), 1 
vagon buğday (18.330 kg.), Çatalca Mutasarrıflığına, 1 vagon buğday (10.060 kg.) Çorlu’ya, 2 
vagon buğday (20.232 kg.), Edirne vilayetine, 1 vagon buğday (15.396 kg.), 11 Kanun-u Sani 
13 vagon buğday (181.887 kg.) sevk edilmişti. ATASE Arşivi, Kls. 2103, Dos. 19, Fih. 1-A, 1-1, 
1-2, 1-3, 1-5.
82 Osmanlı hükümeti iane işlerini düzenlemek amacıyla 4 fasıl ve 33 maddeden oluşan bir 
Cem’i İanat Nizamnamesi oluşturdu. Söz konusu nizamnameyle ülke dahilinde yapılacak 
her türlü yardım toplama işlemleri Müdafa-i Milliye, Donanma-i Osmani ve Hilal-ı Ahmer 
gibi ülke menfaatlerine çalışan cemiyetler yetkili kıldı. Böylece yardımlar belirli kurallar çer-
çevesinde ve nizamnameleri tasdik edilen cemiyetler vasıtasıyla yapılması sağlandı. Söz ko-
nusu cemiyetler harp süresince ordunun ihtiyaçları karşılanması amacıyla önemli hizmetler 
ifa etmiştir. Bu amaçla yapılacak yardımlar belirli cemiyetler eliyle yapılması ve yardımların 
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Böylece yardım toplama sürecinde yaşanabilecek usulsüzlerin önüne 
geçilmeye çalışmıştır.

Söz konusu cemiyetler, halktan topladıkları yardımları belge karşılı-
ğında tekâlif-i harbiye komisyonlarına teslim ederlerdi. Bu yardımlar daha 
çok para ve giyim eşyasından oluşurdu. Bununla birlikte ordu hizmetinde 
kullanılan hayvanlar için gerekli olan saman da bu yolla temin edilmeye 
çalışılmıştır. Bu amaçla 6 Ekim 1915 tarihinde Dahiliye Nezareti’nce vila-
yetlere gönderilen tebligatta; orduya ait hayvanların iaşelerini sağlamak 
üzere yörede ihtiyaç fazlası samanın %40’ının iane suretiyle alınarak ordu 
ambarlarına teslim edilmesi gerektiği ilgililere bildirilmiştir.83 Halk bu is-
teği karşılıksız bırakmamış ve harp müddetince ordu hizmetinde kullanı-
lan hayvanların ihtiyacı olan 232.116.789 kilo samanın varlıklı kimseler-
den hibe suretiyle karşılanmasına çalışılmıştır.84

Bununla birlikte halkın, şahsi ve hamiyetkârane teşebbüsleri de ol-
muştur.85 Ancak iane suretiyle elde edilen miktar ordu ihtiyaçlarının çok 
az kısmını karşılayabilmiştir. Şüphesiz halkın kendi ihtiyaçlarını bile kar-
şılamaktan aciz kaldığı bir dönemde bu yardımların sınırlı olması gayet 
doğal karşılanmalıdır.

Sonuç

Osmanlı Devleti, savaşın başlangıcından itibaren ülkenin tüm imkânla-
rını ordu için seferber etmiştir. Buna rağmen daha savaşın başlangıcından 
itibaren ordunun iaşesini karşılamak ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalın-
mıştır. Bu durumun yaşanmasında mevcut yönetimin savaşın kısa sürede 
sonuçlanacağına dair öngörüsünün büyük tesiri olmuştur. Nitekim Osman-
lı Devleti’nin harpten evvel yaptığı tüm askeri hazırlıklar kısa sürecek bir 
harbe göre düzenlenmişti. Bu nedenle ordunun diğer lojistik gereksinimle-
rinde olduğu gibi iaşe hususunda da alınan tedbirler yetersiz kalmıştır.

Gerçekten de yapılan stoklar orduyu ancak birkaç ay idare edebilmiş-
ti. Stokların kısa sürede tükenmesiyle iaşe konusunda büyük sıkıntılar 
yaşanmaya başlamıştır. İaşe teminindeki bu sıkıntılar yalnız Osmanlı 
Devleti’nde değil, savaşan diğer tüm devletlerinde kendini göstermiştir. 
Ancak Osmanlı Devleti gibi ekonomisi tarıma dayanan ülkeler, gelişmiş 
ekonomiye sahip ülkelere nazaran çok daha derin sorunlarla karşı karşı-
ya kalmıştır. Öyle ki gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler tarımsal üretimdeki 
gerilemeyi sanayi ve diğer ekonomik kollarla telafi edebilirken Osman-
lı Devleti gibi sanayi ve ekonomik kolları gelişmemiş olan devletlerin bu 
denli büyük bir savaşı sürdürmeleri kolay olmamıştır.

öncelikli olarak ordu ve ülkenin umumi hizmetleriyle iştigal eden kuruluşlarca yapılması 
sağlandı. “Cem’i İanat Nizamnamesi”, Düstur, Tertip II, c. 8, s. 190; BOA, DH.İ.UM., Dos. No. 
91, Ves. No. 1.
83 Tuncay Öğün, Kafkasya Cephesinin I. Dünya Savaşındaki Lojistik Desteği, s. 42.
84 BOA, M.V., Dos. No. 197, Göm. Sıra No. 108; BOA, DH.İ.UM, Dos. No. 4-2, Ves. No. 5-26.
85 Murat Çulcu, İkdam Gazetesinde Çanakkale Cephesi (3 Kasım 1914-3 Şubat 1916 Ha-
ber-Yorum-Bildiri-Röportaj-Gözlem ve Anılar), c. 1, İstanbul, Mart 2004, s. 306-307.
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Osmanlı Devleti gibi iktisadi faaliyetlerinin %80’ini tarım olan bir ül-
kede özellikle savaşın ikinci yılında başlayan iaşe sıkıntısı harbin üçüncü 
yılında had safhaya ulaşmıştır. Seferberlik ilanıyla birlikte ordu mevcudu 
her geçen gün artmış ve asker sayısı üç milyona yaklaşmıştır. Bu kadar 
büyük bir ordunun yoğun taleplerini öncelikle tekâlif-i harbiye usulü, sa-
tın alma vb. yöntemlerle giderilmeye çalışılmışsa da ülkenin içinde bu-
lunduğu ekonomik darboğaz buna engel olmuştur. Ülkedeki mal ve hiz-
metlerin önemli bir kısmının öncelikli olarak ordu ihtiyaçlarına ayrılması 
sivil halkın yaşam düzeyinin de gün geçtikçe düşmesine neden olmuştur. 
Özellikle üretimi arttırıcı tedbirlerin zamanında ve yeterli düzeyde alınma-
dığından ülke, kısa sürede iaşe buhranıyla karşı karşıya kalmıştır.

Osmanlı Devleti, içinde bulunduğu ekonomik buhran nedeniyle askere 
verilmesi gereken günlük istihkak miktarını tam olarak karşılayamamış-
tır. Bu nedenle asker, yasal olarak belirlenen miktarın çok altında bir 
miktarla yetinmek zorunda kalmıştır. Bu durumu hemen hemen her cep-
hede müşahede etmek mümkündür. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki 
iaşe sorunu ülkenin her bölgesinde aynı şiddetle yaşanmamıştır.

Nitekim ülkeyi teşkil eden memleketler arasında ekonomik anlamda 
büyük farklılıklar bulunmaktaydı. Bölgeler arasındaki bu üretim farkı 
doğal olarak orduların iaşe durumuna yansıdığı görülmektedir. Üretim 
merkezlerine uzak ordular iaşe sıkıntısı çekerken üretim bölgelerine yakın 
orduların ise bu sıkıntıyı nispeten daha az yaşadıkları anlaşılmaktadır.
Bunda savaş süresince gerek ordu gerekse ahalinin iaşe ihtiyacını karşı-
layan kurum ve kuruluşların koordineli, eşgüdümlü ve sistemli bir işleyiş 
meydana getirememelerinin büyük payı bulunmaktadır.

Kısaca, büyük iaşe buhranlarının yaşandığı Birinci Dünya Savaşı’nda 
iaşe konusu savaşın sonucu değiştirecek kadar stratejik bir mesele haline 
gelmiştir. Harp müddetince Osmanlı düzeninin çökmesinde cephelerdeki 
gelişmelerden çok cephe gerisindeki savaş ekonomisinin yetersizliğinden 
kaynaklanmıştır. Özellikle mevcut hükümetin savaşın gidişatının iyi de-
ğerlendirilememesi, uzun vadeli ve istikrarlı bir iktisadi politikanın hayata 
geçirememiş olması ülkenin ekonomik dengesinin giderek bozulmasına 
yol açmıştır.
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XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDAN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNA KADAR
SAMSUN VE ÇEVRESİNDE TÜRK-ERMENİ

İLİŞKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Oktay BOZAN*

Öz

Anadolu’ya açılan önemli ihracat ve ithalat limanı olan Samsun, XIX.
yüzyılın sonlarından itibaren Ermeni komitacılar tarafından önemli bir üs 
haline getirilmiştir ve 1895 yılında Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu 
gibi Samsun ve çevresinde de Müslümanlarla Ermeniler arasında birta-
kım huzursuzluklar ortaya çıkmıştır. Samsun, Ünye, Çarşamba, Havza ve 
Vezirköprü’de meydana gelen olayda birtakım ölümler meydana gelmiş ve 
evler yağmalanmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Samsun ve 
çevresindeki Ermeniler komitacıların talimatları gereğince, iç kısımlardaki 
Ermenilere silah ve mühimmat nakliyatında yardımcı olmuşlardır. Osmanlı 
Devleti’nin 1 Haziran 1915 tarihinde yürürlüğe giren Sevk ve İskân Kanunu 
gereğince Samsun ve çevresindeki Ermeniler de tehcire tabi tutmuştur. An-
cak Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi üzerine tehcir edilen Ermenilerin 
geri dönmelerine izin verilmiş ve bu kapsamda Samsun’dan başka mahal-
lere sevk edilen Ermenilerin bir kısmı geri dönmüştür.

Anahtar kelimeler: Samsun, Havza, Vezirköprü, Ermeni, Tehcir.

Abstract
The Turks - Armenian Relations In Samsun And Its 

Neighbourhood From The Second Half of 19th Century to The 
End of 1st World War

Being an important inport and export harbour opening to Anatolia, 
Samsun was converted to a significant center by Armenian secret groups 
from the end of 19th century and then as in many places of Anatolia in 
1895 some unrest between Armenians and Muslims broke out in Samsun 
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and its neighbourhood. In the events took place in Samsun, Ünye, Çarşam-
ba, Hawza and Vezirköprü there were some casulties and lootings. With 
the outbreak of 1st World war Armenians in Samsun and its neighbourhood 
- due to the misleading instructions of secret groups - provided weapons 
and arsenal with the other Armenians living in internal parts of Anatolia. 
According to the Law of Conveyance and Settlement enacted by Ottoman 
State on 1st June 1915, Armenians in Samsun and its neighbourhood were 
subjected to forced migration, too. However, with the end of 1st World War, 
those Armenians who had been forced to migrate were allowed to get back, 
and thus some of those Armenians who were setteled in some other districts 
got back to Samsun.

Key words: Samsun, Hawza, Vezirköprü, Armenia, Forced Migration.

Giriş

XVIII. yüzyılda Anadolu ile Kırım arasındaki ticarette önemli yeri olan 
Samsun, XIX. yüzyılda ticaret merkezi olarak gelişmeye başladı. Osmanlı 
döneminde 1847 tarihine kadar, Sivas eyaletine bağlı Canik Sancağı’nın 
bir kazası durumundaydı. Bu tarihten sonra Canik Sancağı, Sivas Vilaye-
ti’nden ayrılarak Trabzon Vilayeti’ne bağlandı ve sancak merkezi Samsun 
oldu.1 XIX. yüzyılda büyük bölümü Trabzon Vilayeti’nin Canik Sancağı’na 
bağlı olan bölgenin güney kesimi Sivas Vilayeti’nin sınırları içerisindey-
di. II. Meşrutiyet’ten (1908) sonra Canik, Trabzon Vilayeti’nden ayrılarak 
bağımsız bir sancak haline geldi ve 1923’te Samsun Vilayeti’ne dönüştü-
rüldü. Canik Sancağı’nda XX. yüzyılın başında Müslümanların yanı sıra 
halkın bir bölümünü Rumlar ve Ermeniler oluşturmaktaydı.2

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Ermeniler, Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu’daki bazı yerler hariç, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde dağınık bir hal-
de yaşıyorlardı. Hiçbir yerde nüfus çoğunluğuna sahip değillerdi. Ermeni 
nüfusunun en çok bulunduğu Erzurum, Bitlis, Van, Diyarbakır, Mamu-
retü’l-aziz ve Sivas vilayetlerinde nüfus oranının %18.61’ini oluşturmak-
taydı.3 Bu dönemde Trabzon Vilâyeti’nden Dâhiliye Nezareti’ne çekilen 18 
Kasım 1893 (6 Teşrîn-i Evvel 1309) tarihli bir telgrafa göre, Canik Sanca-
ğı’nda 18.174 Ermeni yaşarken, vilayet genelinde bu sayı 42.349 kişiden 
oluşmaktadır.4 1319 (1903/1904) tarihli Trabzon Vilâyeti Salnamesi’ne 
göre ise Canik Sancağı’nda toplam 22.002 Ermeni olup bunun 1.215’i 
Samsun Kazası’nda bulunmaktadır.5

1 Ana Britannica, “Canik Sancağı”, Cilt: X, İstanbul, 1990, s. 298.
2 Ana Britannica, “Samsun”, Cilt: XIX, İstanbul, 1990, s. 33.
3 Pelin İskender, “Berlin Antlaşmasından Sonra Samsun ve Çevresinde Ermeni Olayları”, 
Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2006, s. 88-99.
4 BOA, Y.PRK.DH., 7/8.
5 Musa Çadırcı, “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Karadeniz Kentleri (Trabzon ve Samsun)”, İkin-
ci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri (Uluslararası 1), (1-3 Haziran 1988), Samsun, 
1990, s. 23.
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1330 (1911-1912) yılında Canik Sancağı’ndaki toplam nüfus 390.511 
kişiden oluşmaktadır. Bunlardan 264.063’ü Müslüman, 98.038’u Rum, 
28.374’ü Ermeni, 10’u Süryani/Keldani ve 26’sı ise Yahudilerden meyda-
na gelmektedir.6 1914 yılında Canik Sancağı’nda toplam nüfusun 393.302 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu nüfus içerisinde 27.058 Ermeni, 261 Er-
meni Katolik ve 1.257 Protestan olduğu düşünülmektedir.7 Ancak aynı 
dönemde Samsun Amerikan Konsolosluğu’nun verilerine göre sancak ge-
nelinde Ermeni nüfusu 20.800 olup, Samsun şehir merkezinde ise 5000 
Ermeni yaşadığı görülmektedir.8

Canik Sancağı’ndaki Ermeniler mezhep yönünden XVIII. yüzyıla ka-
dar Gregoryen olmakla birlikte, bu yüzyıldan sonra bir kısmı Katolik ve 
Protestanlığı kabul etmeye başladılar. XIX. yüzyılda özellikle Amerikan 
propagandası ve İngiliz himayesi sonucu Protestan mezhebine geçişler ol-
du. Bu süreçte Samsun’da bulunan Fransız Konsolosluğu’na bağlı Cizvit 
Papazlarının Ermeni komiteleri ile bağlantı içerisinde olduğu görülmek-
tedir.9 Aynı şekilde XIX. yüzyılın sonlarında Amerikan Board (ABCFM) 
Teşkilatı’nın önemli bir misyon merkezi olan Merzifon’a bağlı Çarşamba, 
Vezirköprü ve Kapıkaya’da istasyonlar kurulmuştur.10

Bunun sonucu olarak Ermeni Protestan kilisesi doğu vilayetlerinde ay-
rı bir örgüt ve millet grubu oldu.11 Rusya, İngiltere ve Fransa’nın Erme-
nilerle ilgileri bu mezhep ilişkilerine dayanıyordu.12 Katolik ve Protestan 
misyonerlerin Osmanlı ülkesindeki faaliyetlerinin Ermeni meselesinin or-
taya çıkışında ve gelişmesinde önemli rol oynadığı açıktır. Nitekim yazar 
A.P. Vartoogian’a göre, misyonerlerin Katolikliği ve Protestanlığı yaymaya 
başlamaları Ermenilerin başına gelen en büyük felaketlerdendir.13

Bu çalışmamızda XIX. yüzyılın ikinci yarısından Birinci Dünya Savaşı 
sonuna kadar Samsun ve çevresinde Türk-Ermeni ilişkileri incelenecek-
tir. Bu süreçte Samsun ve çevresi büyük ölçüde Canik Sancağı’nın idari 
sınırları içerisinde yer almaktadır. İnceleyeceğimiz dönem Osmanlı Dev-
leti’nin Ermeniler ve Ermeni Meselesi ile meşgul olduğu süreçtir. Biz de 
bu süreç içerisinde Osmanlı arşiv belgeleri ışığında Türkler ile Ermeniler 
arasındaki münasebetler ele alacağız.

6 Justin Mc Carthy, Müslümanlar ve Azınlıklar, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 1998, s. 113.
7 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul, 1987, s. 114; 
Justin Mc Carty, a.g.e., s. 88.
8 Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, TTK, Ankara, 2005, s. 114.
9 Davut Kılıç, Osmanlı Ermenileri Arasında Dini ve Siyasi Mücadeleler, Atatürk Araştırma Mer-
kezi Yayınları, Ankara, 2012, s. 225.
10 Mithat Aydın, Bulgarlar ve Ermeniler Arasında Amerikan Misyonerleri, Yeditepe Yayınevi, 
İstanbul, 2008, s. 2002.
11 İlber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye An-
siklopedisi, Cilt: IV, İstanbul, 1985, s. 996.
12 Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, İstanbul, 1996, s. 
186.
13 Bülent Bakar, Ermeni Tehciri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2013, s. 16; Ergünöz 
Akçora, “Fırat Havzası’nda Ermeni Propagandası ve Mektuplar”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 49, İstanbul, 1987, s. 129.
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Ermeni Meselesi’nin Ortaya Çıkışı

Bilindiği üzere Ermeni Meselesi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nden 
sonra imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’nın 16. ve Berlin Ant-
laşması’nın ise 61. maddeleriyle uluslararası bir sorun olarak ortaya çık-
mıştır. Bundan böyle bu mesele Büyük Devletler tarafından Osmanlı’ya 
karşı bir müdahale unsuru olarak kullanılmıştır. Berlin Konferansı’nın 
hemen ardından harekete geçen Ermeniler, ıslahat yoluyla fiili özerklik 
elde etmek amacıyla yurt içinde ve dışında örgütlenmeye başlamışlardır. 
Ermeni sorununu hazırlayan sebepleri büyük devletlerin müdahaleleri, 
misyonerlik faaliyetleri, Ermeni kilisesinin militarist ve siyasi politikaları, 
Ermeni komitelerinin propaganda ve silahlı faaliyetleri şeklindeki başlık-
lar ile özetlemek mümkündür.14

Hiç şüphesiz Ermeni komitelerinin, Ermeni sorununun büyümesinde 
ve siyasî anlamda çözülmez hale gelmesinde özel bir yeri vardır. Bunlar-
dan Kara Haç Cemiyeti 1878 yılında Van’da kuruldu. 1880’de Rusya yö-
netimindeki Ermenistan’da kurulan dernekler Anadolu Ermenilerine silah 
göndermeye başladı.15 1881’de Erzurum’da “Anavatan Müdafileri Derne-
ği” kuruldu. Amacı Ermenileri sözde saldırılardan korumak için silah ve 
cephane ile donatmaktı.16 1885’de Van’da kurulan ihtilalci “Armenekan 
Partisi”nin, 1887’de Cenevre’de kurulan “Hınçak Partisi”nin ve 1890’da 
Tiflis’de kurulan “Taşnaksütyun Partisi”nin hemen hemen ortak amaçları 
propaganda yapma, Ermenileri kışkırtma, isyan çıkarma, ihtilalci çeteler 
kurma, halkı silahlandırma ve ihtilal çıkararak bağımsızlığa kavuşturmak 
gibi belli başlı maddelerle ifade edilebilir.

Yurt dışındaki bu kuruluşlar Rusya, İran, Avrupa ve Amerika şehirle-
rinde şubeler açtıkları gibi Osmanlı topraklarında da gizlice teşkilatlandı-
lar. Armenekan Partisi İstanbul, Trabzon, Muş ve Bitlis’de17; Hınçak Parti-
si İstanbul, Bafra, Merzifon, Amasya, Tokat, Yozgat, Arapgir ve Trabzon’da 
şubeler açtı.18 Taşnaksütyun ise İstanbul’un yanı sıra özellikle Doğu Ana-
dolu şehirlerinde teşkilatlandı. Bu derneklerin Anadolu’da teşkilatlanma-
ları ile ard arda “tedhiş” hareketleri meydana gelmeye başladı.19

14 Kâmuran Gürün, Ermeni Dosyası, Ankara, 1983, s. 30; Ergünöz Akçora, “Van ve Çevresin-
de 19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başında Türk-Ermeni İlişkileri”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 65, İstanbul, 1990, s. 15.
15 Kâmuran Gürün, a.g.e., s. 66; Ergünöz Akçora, “Fırat Havzası’nda Ermeni Propagandası 
ve Mektuplar”, s. 127-128.
16 Kâmuran Gürün, a.g.e., s. 129; Nejat Göyünç, Osmanlı İdaresinde Ermeniler, İstanbul, 1983, 
s. 42; Ergünöz Akçora, “Yaşayanların Dilinden Belgelerle Van ve Çevresindeki Ermenilerin 
Yaptığı Katliamlar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 131, İstanbul, 2001, s. 172-174.
17 Kâmuran Gürün, a.g.e., s. 63-64; Ergünöz Akçora, “Fırat Havzası’nda Ermeni Propaganda-
sı ve Mektuplar”, s. 130; Ergünöz Akçora, “Harput’ta 20. Yüzyıl Başlarına Kadar Türkler İle 
Ermeni Toplumunun Sosyo-Ekonomik Durumu ve Ermeni İsyanları”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 58, İstanbul, 1989, s. 185.
18 Esat Uras, a.g.e., s. 426-457; Kâmuran Gürün, a.g.e., s. 132; Ergünöz Akçora, “Fırat Hav-
zası’nda Ermeni Propagandası ve Mektuplar”, s.131.
19 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlü-
ğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 14, Ankara, 1995, s. 4.
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Ermeni Komitelerinin Gerçekleştirmiş Oldukları Olaylar

Ermenilerin gerçekleştirdiği bu tedhiş hareketleri sonucu Ermeni ve 
Türk toplumunun arası açıldı.20 İlk ciddi olaylar 1890 yılında meydana 
geldi. Bu yılın Haziran ayında Erzurum’da Anavatan Müdafileri Cemiyeti 
üyelerinin ve Temmuz ayında İstanbul Kumkapı’da Hınçak Partisi üyele-
rinin Ermenileri kışkırtması sonucu patlak veren olayları yüzyıllardır bir 
arada yaşayan iki topluluğu karşı karşıya getirdi.21

Bu süreçte ve bundan sonra meydana gelen olaylar, Avrupa basınında 
“Ermeni Katliamı Yapılıyor” şeklinde yer aldı. Çıkarılan isyanlar ve yapılan 
propagandalar ile Ermeniler lehine Avrupa’da bir kamuoyu oluşturulma-
ya çalışıldı.22 Özellikle Sason ayaklanmasından sonra Avrupa basını ve 
kamuoyu Osmanlı Devleti aleyhine yoğun bir propaganda başlattı. Büyük 
devletlerin konsoloslarının da yer aldığı milletlerarası bir tahkikat komis-
yonu 20 Temmuz 1895’te yayınladığı raporunda Sason olaylarında Erme-
nilerin masum olmadığını açıkladı.23

Bununla beraber isyan Ermeni olaylarına uluslararası bir boyut kazan-
dırdı ve İngiltere, Fransa ve Rusya’yı ıslahat için ortak girişim ve baskılara 
yöneltti. Nihayet 11 Mayıs 1895’te Büyük Devletler tarafından Babıâli’ye 
verilen notada, Vilâyât-i Sitte diye adlandırılan Diyarbekir, Erzurum, Bit-
lis, Van, Sivas ve Mamuretü’l-aziz vilayetlerinde Ermeniler lehine idari, 
adli, askeri ve mali konularda ıslahat yapılması için baskı yapıldı. Ancak 
Abdülhamit, Doğu vilayetlerini Balkanlaştıracak bu imtiyazlara karşı çıktı 
ve ıslahatın bütün tebaa için olmasını istedi.24

1895 yılına gelindiğinde ise durum çok farklı hale geldi. Ermeni komi-
telerinin talimatları doğrultusunda hareket eden Ermeni fedaileri, Erme-
niler arasında Osmanlı yönetimine karşı ayrılık tohumları ekmeye başla-
dılar.25 1895 yılında Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi Samsun ve 
çevresinde de Ermeni huzursuzluklar ortaya çıktı. Osmanlı hükümetinin 
kaygılı bir şekilde izlediği bu olaylar, Avrupa ülkelerinin Türkiye’deki kon-
solos ve diğer temsilcileri tarafından da dikkatle takip ediliyor ve ülke yö-

20 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 4-5.
21 Esat Uras, a.g.e., s. 458-464; Kâmuran Gürün, a.g.e., s. 140-144; Ergünöz Akçora, “Ya-
şayanların Dilinden Belgelerle Van ve Çevresindeki Ermenilerin Yaptığı Katliamlar”, s. 176.
22 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 5.
23 Kâmuran Gürün, Ermeni Dosyası, TTK, Ankara, 1983, s. 144-149; Cevdet Küçük, Osman-
lı Diplomasisinde Ermeni Meselesi’nin Ortaya Çıkışı 1878-1897, İstanbul, 1984, s. 113-114; 
Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul, 1987, s. 471-478; 
Ali Karaca, “Tehcire Giden Yolda Ermeni Meselesi’ne Bir Çözüm Projesi ve Reform Müfettişliği 
(1878-1915 )”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 131, İstanbul, 2001, s. 124.
24 Ahmet Halaçoğlu, 1895 Trabzon Olayları ve Ermenilerin Yargılanması, Bilgi Kültür Sanat 
Yayınları, İstanbul, 2005, s. 44; Ergünöz Akçora, “Yaşayanların Dilinden Belgelerle Van ve 
Çevresindeki Ermenilerin Yaptığı Katliamlar”, s. 173.
25 Yunus Özger, 1895 Bayburt Ermeni Ayaklanmaları, İstanbul, 2007, s. 43; Ergünöz Akço-
ra, “Harput’ta 20. Yüzyıl Başlarına Kadar Türkler İle Ermeni Toplumunun Sosyo-Ekonomik 
Durumu ve Ermeni İsyanları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 58, İstanbul, 1989,  
s. 184-186.
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neticileri gelişmelerden haberdar ediliyordu. Ermenilerin Samsun ve çev-
resinde meydana getirdikleri kargaşa ve huzursuzluklar Trabzon ve Sivas 
vilayetlerinde meydana gelen olayların bir halkası niteliğinde olmuştur. 
Samsun, Anadolu’ya açılan önemli ihracat ve ithalat limanı olduğu için 
özellikle burada yaşayan Ermeniler, şehrin bu özelliğinden istifade ederek 
silah kaçakçılığı ve casusluk faaliyetlerinde bulunmuşlardır.26

Ermenilerin Silah Sevkiyatı ve Toplumsal İlişkilerin Bozulması

Samsun, önemli ticaret ve liman şehri olduğundan XIX. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren başta Fransa olmak üzere birçok devlet tarafından bu-
rada konsolosluklar kurulmuştur.27 Bu şekilde gittikçe önemi artan Sam-
sun aynı zamanda XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Ermeni komitacılar 
tarafından önemli bir üs haline getirilmeye çalışılmıştır. Ermeni komite-
leri, Ermeni halkını silahlandırmak için bomba ve silahları en küçük Er-
meni köylerine kadar sokmaya çalışmışlardır. Bunun için hiçbir fırsat ka-
çırılmamış, büyük bir gayretle silah ve bomba sağlanmaya çalışılmıştır.28 

Bu şekilde sistematik bir hazırlık içine giren Ermeniler, Trabzon’da 
hadiseler çıkmadan önce, şehre öteden beri av için gönderilen barutun 
yüzde seksen gibi çok büyük kısmını satın alarak hazırlıklarına hız ver-
mişlerdir. Sadece barut alımıyla yetinmeyen Ermeniler, aynı zamanda Ka-
radeniz yoluyla Trabzon ve Samsun’a gelen martini ve şınaydır tüfekleri,  
Rus yapımı silahları, fişek ve kovan gibi silah malzemelerini de satın ala-
rak hazırlıklarını tamamlamışlardır.29

Bu dönemde yukarıda da ifade edildiği üzere Samsun önemli bir liman 
şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda da Anadolu’nun Karadeniz’deki en 
işlek iskelesi olduğundan, komitelerin Sivas, Şebinkarahisar, Erzurum, 
Van, Elazığ, Diyarbakır30 bölgelerine silah sevki bu iskeleden iç bölgelere 
ticaret malları arasında ve Ermeni tüccarlar vasıtasıyla yapılmıştır.31 Av-
rupa’daki Ermeniler, bu liman aracılığıyla Anadolu’nun çeşitli yerlerine 
dinamit yapma amaçlı barut göndermişlerdir. Bunları gönderirken özelik-
le İsviçre acentelerini kullanmışlardır.32 Bu şekilde yurt dışından getirilen 
silahlar genellikle Samsun limanından, burada bulunan Ermeniler aracı-
lığıyla yurdun çeşitli yerlerine dağıtılmaktadır.33

26 Ali Güler - Ali Suat Akgül, Sorun Olan Ermeniler, Ankara, 2007, s. 168.
27 Özgür Yılmaz, “Arşiv Belgelerinde Samsun: Şehirde Fransız Konsolosluğunun Kurulma-
sı ve Şehrin Durumu”, Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim 2011, Edit: Mahmut Aydın-Bekir 
Şişman-Selahattin Özyurt-Hasan Atsız, C. III, s. 677; Musa Şaşmaz, İngiliz Konsolosları ve 
Ermenilerin Katliam İddiaları (1878-1914), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 
2013, s. 130.
28 Abdullah Yaman, Ermeni Meselesi ve Türkiye, İstanbul, 1973, s. 124.
29 Yunus Özger, a.g.e., s. 35.
30 BOA, Y.PRK.HR, 29/29.
31 Halil Metin, Türkiye’nin Siyasî Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, İstanbul, 1997, s. 142.
32 BOA, YEE, 47/82.
33 BOA, MKT.MHM., 548/32.
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Sadaret’ten Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 16 Kasım 1893 (7 Cemazi-
yel Evvel 1311) tarihli tezkirede, Ermenilere mensup İngiltere bandırasını 
taşıyan bir vapurun Sinop Limanı’na girerek 24 saat hareketsiz durduk-
tan sonra liman yakınındaki Çakıroğlu olarak bilinen bir mahalde bura-
daki Ermenilere alenen silah ve 16 sandık cephane dağıtıldığı Muhammed 
adındaki bir kişinin yazılı ihbarı ile öğrenilmiştir. Bu konudaki yazışma-
larda, söz konusu vapurdan çıkarılan cephane ve silahların Vezirköprü 
yoluyla bir miktarı Sivas Vilayeti’ne, bir kısmı da Trabzon Vilayeti’ne sevk 
edilmiştir. Bu günlerde Bafra civarında tütün tahrir yapan reji kolcula-
rının bastığı birkaç Ermeni’nin hanesinden külliyetli miktarda silah ele 
geçirilmiştir. Çerkez kıyafetine girmiş olan Kirkor oğlu Serkiz Bafra ha-
valisinde bir süre dolaştıktan sonra İstanbul’a gitmek amacıyla Sinop’a 
gitmiştir. Ancak hâsıl olan şüphe üzerine bu kişi yakalanmıştır.34

Samsun Postanesi’nin iç bölgelerle yapılan haberleşmelerde etkin ola-
rak kullanıldığı anlaşılmaktadır.35 Nitekim Samsun’da komisyoncu Vahan 
Badlıyan ve Kel Artin ismindeki iki kişi iç bölgelere silah sevkini organi-
ze ediyorlardı. Artin’in Rus Vapuru’ndan çıkardığı bir saman balyasının, 
vinçten gevşeyerek dağılması üzerine arasından dört yüz martin ile birçok 
mavzer tüfek ve mermi çıkmıştır. Ayrıca Ermeniler silah kaçakçıları va-
sıtasıyla Marsilya’dan Samsun Limanı’na Pake Kumpanyası Vapuru’yla 
silah ve mühimmat sevk etmişlerdir.36 Gümrük ambarlarındaki Ermeni 
balyalarındaki ticaret eşyaları arasında da pek çok tüfek ve cephane bu-
lunmuştur. Bu dönemde Samsun merkezinde yapılan aramalarda birçok 
silah ve cephaneden başka Ermeni kilisesinin zeminliğinde büyük çapta 
bomba ile bomba imaline yarayan çok miktarda araç ve gereç bulunmuş-
tur. Ayrıca gümrükteki sandıklardan birisinin üzerinde Ermenice “Sam-
sun Ermeni piskoposluğuna verilecektir” cümlesi yazılmıştır.37

Görüldüğü üzere Ermeni komitalarının birçok koldan Osmanlı ülke-
sine silah sokmaya çalıştıkları görülmektedir. Nitekim Erzincan IV. Ordu 
Komutanlığı’ndan 6 Ağustos 1894 (25 Temmuz 1310) de Seraskerlik’e 
gönderilen telgrafta, “Ermeni müfsidlerinin şu aralık esliha tedarikinde bu-
lundukları”38 dile getirilmektedir.

Bu gelişmeler üzerine Babıâli’den 9 Ağustos 1894 (28 Temmuz 1310)’te 
Ankara, Sivas, Adana, Mamuretü’l-aziz, Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis, 
Hüdavendigar, Aydın ve Musul vilayetlerine gönderilen takrirde, IV. Ordu 
Müşiri Zeki Paşa’nın telgrafına vurgu yapılarak Ermenilerin dışarıdan si-
lah alımına ve bunun vilayetlerde satılmasına karşı dikkatli ve uyanık 
olunması ihtar edilmektedir. Bu sıralarda Atina Sefareti’nden Hariciye Ne-

34 BOA, A.MKT.MHM, 652/2.
35 BOA, Y.PRK.UM, 17/109.
36 BOA, Y.PRK.BŞK., 33/80.
37 Ermeni Komitelerinin A’mâl ve Harekât-ı İhtilâliyyesi (İ’lân-ı Meşrûtiyet’den Evvel ve Sonra), 
Hazırlayan: H. Erdoğan Cengiz, Ankara, 1983, s. 252.
38 BOA, A.MKT.MHM, 729/13.
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zareti’ne gönderilen bir telgrafta, Samsun ahalisinden Hamayak adında 
birinin, ele geçirilen mektubunda belirtildiği üzere, Atina ve Londra’dan 
Memalik-i Şahane’ye (Osmanlı toprakları) silah ve mühimmat ithal etmek 
niyetinde olduğu ve bu kapsamda bu yerlerden Samsun’a silah beklediği 
dile getirilmektedir.39

Hariciye Nazırı Tevfik Paşa, 27 Kasım 1894 (15 Teşrin-i Sani 1894)’de 
Hamayak’ın ele geçirilen mektubunu ve Atina Sefareti’nin bu konudaki 
telgrafını Sadaret’e bildirerek, Ermeni Hamayak’ın bu silahları nereden 
beklediği, nereye göndereceğini ve bunların neden ibaret olduğunun Trab-
zon Vilayeti tarafından araştırılmasını talep etmiştir. Bununla birlikte ya-
pılan ihbarlara göre, Ermeni komitecilerinden olan bu kişinin parmağın-
da komite alameti olarak akik bir yüzük taşımakta olduğu ilave edilerek, 
Samsun zabıtasınca bu adamın gözetim altında tutulması istenmiştir. 
Hamayak’ın gönderdiği silahların beklendiği bu günlerde Martini fişeği ile 
dolu dört çuval cephane Bulgar sınırından Osmanlı topraklarına kaçırılır-
ken ele geçirilmiştir.40

Trabzon valisi Kadri Bey, 8 Aralık 1894 (26 Teşrin-i Sani 1310) tarih-
li şifreli telgrafında, Samsun’da Hamayak adında yerli ve yabancılardan 
kimse olmadığını, bununla birlikte bu konudaki araştırmaların devam et-
tiğini Sadaret’e bildirmiştir. Bunun üzerine keyfiyetin Atina Sefareti’nden 
tekrar sorulması üzerine alınan 6 Ocak 1895 (25 Kanun-ı Evvel 1310) 
tarihli cevabi tezkirede, Ermenilerin takibata uğramamak için farklı isim-
ler kullandıklarına dikkat çekilerek, ele geçirilen mektupta “Hamayak” 
olarak belirtilen Ermeni’nin de “muzır” faaliyetleri nedeniyle vilayette ya-
pılacak tahkikattan kendisini kurtarmak için başka bir isim kullandığı 
ifade edilmiştir.41

Sadaret Makamı’ndan Trabzon Vilayeti’ne gönderilen 15 Şubat 1896 
(3 Şubat 1311) tarihli yazıda ise, Bedros Kalfayan ve Hacı Bey adlı kişi-
ler tarafından Samsun’a “esliha ve cephane edhal olunacağının istihbar 
kılındığı” belirtilmektedir. Bu kişilerin kimler olduğu ne işle meşgul ol-
duğu yönünde yapılan uyarıları dikkate alan Samsun kazası yetkilileri 
bu isimlerde herhangi birisine rastlanmadığı Canik Mutasarrıflığı’ndan 
Trabzon Vilayeti’ne gönderilen 18 Haziran 1896 (6 Haziran 1312) tarihli 
şifreli telgrafta dile getirilmiştir. Ancak Canik Mutasarrıflığı’nın bu telgra-
fında, Tahkikiye Polisi tarafından bu konudaki soruşturma ve inceleme-
nin devam ettirildiği ifade edilmekle birlikte, tespit edilen yeni gelişmeler 
aktarılmıştır.42

Buna göre, Ohannes adında ve tahminen yirmi, yirmi beş yaşlarında 
Samsun’lu bir Ermeni’nin Ermeniler arasında Hacı Bey olarak bilindiği ve 
bu kişinin Hacı Ali adındaki tellaldan on dört Karadağ rovelveri ile yedi 

39 BOA, A.MKT.MHM, 729/13.
40 BOA, A.MKT.MHM, 729/13.
41 BOA, A.MKT.MHM, 729/13.
42 BOA, Y.MTV, 143/26.
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yüz fişek alındığı yönünde ihbar olduğu, kendisinin bu silahları ismini 
bilmediği bir Ermeni’ye sattığı, bu durumu üç polis ile bir zabıta neferinin 
yanında bunu ikrar eylediği, gerek Hacı Bey ve gerek söz konusu rovelveri 
sattığını ikrar eyleyen ve her hali karışık bulunan sabıkalı Hacı Ali’nin 
mahkemeye teslim edilip, tetkikatının sağlıklı bir şekilde yapılması için 
ilgililere gerekli nasihatin verildiği belirtilmektedir.43

Bu konuda alınan tedbirlere rağmen Ermenilerin silah ithaline devam 
ettikleri açıkça görülmektedir. Nitekim Samsun’da halı tüccarlığı yapan 
Hüsrev Kasapyan’ın silah ithalinde aracılıkta bulunduğu ve hariçteki Er-
menilerle ihtilal gayesiyle haberleştiği anlaşıldığından kardeşi Kigork ile 
birlikte Divan-ı Harb’e verilmişti.44 Ayrıca, Samsun’da Mardiyan adına 
gönderildiği anlaşılan birçok bomba, dinamit ve martini müsadere edil-
mişti.45

Ermeni Komitacıların Faaliyetleri ve Alınan Tedbirler

Samsun’da bulunan bazı Ermeniler, 1895 olaylarından yaklaşık olarak 
bir buçuk yıl önce “fesat” hareketlerinde bulunmaya başlamıştı. Bu kişi-
ler hakkında Canik Bidayet Mahkemesi’nin talimatıyla soruşturma açıl-
mış ve yargılanmaya başlamışlardı. Canik Mutasarrıflığı’ndan 5 Mayıs 
1894 (23 Nisan 1310) tarihinde Trabzon Vilayeti’ne gönderilen telgrafta, 
bu kişiler hakkındaki tahkikatın tamamlanarak Heyet-i İthamiyet’e gön-
derildiği ifade edilmekle beraber, bu davanın önemine dikkat çekilerek 
Sancak merkezinde bulunan Bidayet Mahkemesi’nde görülmesi gereken 
yargılamanın Trabzon Vilayeti’nde görülmesi gerektiği dile getirilmiştir.46

Trabzon Valisi Kadri Bey’in Yıldız Sarayı’na çektiği telgraftan anlaşıldı-
ğı kadarı ile “Ermeni müfsitlerinden olup, Samsun’da tutuklanan on kadar 
şahsın” yanlarında ve ikametgâhlarında ele geçen evrak ve itiraflarından, 
bu kişilerin suçlarının kesinleştiği ve zararlı faaliyetlerde bulunan bu kişi-
lerin cinayetle itham edildiği dile getirilmiştir.47 Sayıları daha sonra on ye-
di olan bu kişilerin Vilayet İstinaf Mahkemesi’nde yargılanması yönünde 
yapılan talebe, Adliye ve Mezahip Nezareti tarafından verilen, 2 Haziran 
1894 (21 Mayıs 1310) tarihli tezkirede, davanın “ehemmiyeti maslahatına 
mebni adalet-i matlubenin Ahkâm-ı Kanuniye’nin hüsn-ı cereyanı zımnında 
(için) Ermeni müfsidlerinin icra-yı muhakemelerinin” vilayet İstinaf Mahke-
mesi’nde görülmesini uygun görmüştür.48

Trabzon Vilayeti’nden Sadaret Makamı’na gönderilen 12 Ocak 1895 
(31 Kanun-ı Evvel 1310) tarihli şifreli telgrafta, Ermeni fesat hareketle-
rinin öncülerinden olan ve daha önce Samsun’da tutuklanarak Vilayet 

43 BOA, Y.MTV, 143/26.
44 BOA, DH.ŞFR, 50/209.
45 BOA, DH.EUM, EMN, 88/33.
46 BOA, DH.MKT, 236/11.
47 BOA, Y.MTV, 96/43.
48 BOA, DH.MKT, 236/11.
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İstinaf Mahkemesi’nde yargılanan on yedi Ermeni’den birisinin on beş, 
ikisinin onar, diğer ikisinin beşer sene kal’abendlik49 cezalarına mahkûm 
edildiği, diğerlerinin ise tahliyelerine karar verildiği ifade edilmektedir.50

1895 yılının başlarında Samsun’da Ermeni mahallelerindeki Erme-
niler açıkça silahlı bir şekilde gezmekten çekinmiyorlardı.51 Samsun’da 
Ermeni mahallesinde bazı Ermenilerin silahlı bir şekilde dolaşmaları ve 
kazada zabıtaların yetersiz olması nedeniyle geceleri nizamiyeden devriye 
kollarının polislerle birlikte dolaşması gerektiği ve redif askerlerin sayısı-
nın artırılması mahalli askeri kumandanlıktan talep edilmiştir. Trabzon 
Tümen Kumandanlığı, Samsun’daki birliklere verdiği talimatta, her halü-
karda müşkülat ve mesele zuhuriyetine sebebiyet verilmeyerek işin önü-
nün alınması istenmiştir.

Bu husus 13 Ocak 1895 (1 Kanun-ı Sani 1310) tarihinde Meclis-i Vü-
kela gündemine alınarak mütalaa edilmiştir. Meclis-i Vükela mazbatasın-
da, kimsenin silah taşımaması, asayişi ihlal edecek hal ve hareketlerde 
bulunmamasının tavsiye ve tenbih edilmesi, buna mukabil hareket eden-
lerin derdest ve tevkif edilerek ve silahları zabt edilerek gereken işlemlerin 
kanun gereğince ifa edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.52

Birçok vilayet ve kasabada olduğu gibi Samsun ve çevresinde de hu-
zursuzluğun giderek arttığı, Türkler ve Ermeniler arasında kaygı ve en-
dişenin açıktan açığa kendisini hissettirdiği anlaşılmaktaydı. Nitekim 
Serkatib Hazreti Şehriyari tarafından Yıldız Sarayı Başkitabet Dairesi’ne 
sunulan 7 Ekim 1895 (25 Eylül 1311) tarihli arizada, bugünlerde Erme-
niler tarafından Samsun, Amasya ve Tokat’da “ıka’-ı fesad ile ihlal-i asa-
yişe tasaddi edileceği” yönündeki ihbarlara vurgu yapılarak, Ermenilerin 
İstanbul’da meydana getirdiği “ahval-i müfsidatkeraneyi müteakiben ora-
larda da bu şekilde ika’-ı fesat edilmesinin yabancı devletlerin şikâyet ve 
itirazlarına sebebiyet vereceği” ifade edilmektedir. Ermeni komitacılarının 
bu faaliyetleri ile Düvel-i Ecnebiyenin Osmanlı Hükümeti’ne baskısının 
artırılmasının amaçlandığı belirtilen arizada, Ermenilerin “maksad-ı hai-
nanesine müstenid olan bu tutumunun herhangi bir uygunsuzluk vukuuna” 
sebebiyet vermeden önlenmesi için mülki ve askeri memurların gerekli 
tedbirleri alması gerektiği dile getirilmektedir.53

Trabzon Vilayeti’nde meydana gelen 2 Ekim 1895 olaylarından sonra 
Ermenilerin Samsun ve çevresinde de iğtişaş (karışıklık) çıkarmayı planla-
dığı yönünde ihbarlar yapılmıştır. Bunun üzerine iddiaların mahiyeti mu-
tasarrıflıktan sorulmuştur. Canik Mutasarrıfı Hamdi Bey, 8 Ekim 1895 
(26 Eylül 1311) de Trabzon Vilayeti’ne gönderdiği şifreli telgrafta, “fesat ve 

49 Bir kalenin içinde gezmesi serbest, ancak dışarıya çıkması yasak olan mahkûma verilen ce-
za demektir. İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınları, Ankara, 2011, s. 825.
50 BOA, A.MKT.MHM, 709/18.
51 BOA, Y.MTV, 112/73.
52 BOA, Y.A.RES, 74/9; BOA, İ.HUS, 33/1312/B-032.
53 BOA, İ.HUS, 42/1313.R/10.
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şuriş hareketlerine tasaddi” eden Ermenilerin Trabzon olaylarından sonra 
bir kat daha “nazar-ı teftiş ve itinaya alındığını”, devriye kollarının mev-
cudunun artırıldığını, geceli gündüzlü uyanık ve basiretli davranıldığını 
ifade etmiştir.54

Serkatip Hazret-i Şehriyari Davut Paşa tarafından Baş Kitabet Daire-
si’ne gönderilen telgrafta, Samsun merkezinde yedi yüzden fazla Ermeni 
bulunduğu, tahminen bunların yetmiş seksen kadarının hamal takımıyla 
ayak takımından meydana geldiği belirtilmektedir. Trabzon, Harput, Mer-
zifon ve Bayburt gibi mahaller ahalisinden olduğu ifade edilen ve “şimdiye 
kadar zuhur eden fenalıklara ön ayak oldukları” dile getirilen bu kişilerin 
Samsun’dan çıkarılarak memleketlerine gönderilmesinin “muvafık-ı hal 
ve maslahat” olacağı kaydedilmektedir. Davut Paşa tarafından 11 Ekim 
1895 (29 Eylül 1311) de Baş Kitabet Dairesi’ne sunulan arizanın deva-
mında, “bu makule serserilerin” Samsun’dan İstanbul’a gelmesine mani 
olunması ve bu konuda beyan olunan İrade-i Seniyye gereğince ilgililerin 
gerekli hassasiyeti ve dikkati göstermesine dikkat çekilmektedir.55

Samsun ve çevresinde Ermeni komitacılarının sürekli karışıklık çıka-
rarak tedirginlik oluşturmaları üzerine askeri ve mülki yetkililerin dikkatli 
ve uyanık davranmaları ısrarla telkin ve ihtar edilmiştir. Bununla birlikte, 
Sadaret Mektubi Kalemi’nden 13 Ekim 1895 (1 Teşrin-i Evvel 1311) de Ta-
raf-ı Seraskeriye Makamı’na, Dâhiliye ve Maliye Nezaretlerine gönderilen 
takrirde, Samsun redif depolarındaki “kırk nefer efrad-ı ihtiyatiyenin” her 
ihtimale karşı yüz elli nefere çıkarılması ve bu kişilerin masrafının karşı-
lanması gerektiği ifade edilmiştir.56

Yetkililer tarafından alınan tedbirler neticesinde büyük olayların zuhur 
etmesi engellenmiştir. Ancak Haziran 1896’da Van’da başlayan Ermeni olay-
larının etkisi civar vilayetler gibi Samsun ve çevresini de etkilemiştir. Nitekim 
Umum Erkan-ı Harbiye Dairesi’nden 20 Haziran 1896 (8 Haziran 1312) de 
Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen takrirde; Samsun, Çarşamba ve Kavak taraf-
larında Ermenilerin vukuatına mahal vermemek için nizamiye taburu gön-
derilmesi hususunun Sivas Kumandanlığı’na yazıldığı ifade edilmektedir.57

Trabzon Vilayeti’nden 21 Haziran 1896 (9 Haziran 1312) de Dâhiliye 
Nezareti’ne gönderilen telgrafta, Çarşamba kazasında bazı Ermeni komi-
tacılarının tutuklandığı ifade edilmiştir. Teşri’-i Muamelat Komisyonu’n-
dan Trabzon Vilayeti’ne gönderilen 8 Temmuz 1896 (26 Haziran 1312) 
tarihli takrirde ise ele geçirilen “Ermeni fesedesi” hakkında gerekli tahki-
katın yapılarak kanuni muamelenin icra edilmesi ve neticenin bildirilmesi 
istenmiştir.58

54 BOA, Y.PRK.MYD, 17/17.
55 BOA, İ.HUS, 42/1313.R/1.
56 BOA, A.MKT.MHM, 663/3.
57 BOA, DH.TMIK. M, 7/75; Ergünöz Akçora, “Van ve Çevresinde 19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl 
Başında Türk-Ermeni İlişkileri”, s. 15.
58 BOA, DH.TMIK. M, 9/19; Ergünöz Akçora, “Van ve Çevresinde 19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl 
Başında Türk-Ermeni İlişkileri”, s. 16.
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Bu arada Samsun ve çevresinde asayişin sağlıklı bir şekilde tesis edil-
mesi için yakın askeri birliklerden talep edilen desteğin karşılanmadığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim bu konuda Dâhiliye Nezareti’nden 8 Temmuz 
1896 (26 Haziran 1312)’da Taraf-ı Vala-yı Seraskeriye’ye gönderilen tez-
kirede, Sivas ve Van vilayetlerinde zuhur eden karışıklıklardan dolayı Er-
menilerin Samsun, Çarşamba ve Kavak taraflarında bir uygunsuzluk çı-
karmalarını engellemek üzere ne Sivas’tan ve ne de Erzincan merkezli IV. 
Ordu Komutanlığı’ndan Samsun’a bir Nizamiye Taburu gönderilmesinin 
mümkün olamayacağı belirtilmektedir.59

Serasker Rıza tarafından Dâhiliye Nezareti’ne yazılan 16 Temmuz 1896  
(4 Temmuz 1312) tarihli takrirde, Van hadisesi ve Dersim Kürtlerinin sal-
dırılarının önlenmesi için Ordu merkezinden yapılan askeri sevkiyat ne-
deniyle Samsun için talep olunan taburun gönderilemediğine dikkat çe-
kilmiştir. Takririn devamında ise Anadolu ve Rumeli’de muhtemel ahvale 
karşı “efrad-ı ihtiyatiye ve redifesinin münavebe suretiyle (dönüşümlü) ve 
kanunname-i mahsusa tevfikan şüpheli olan mahallerde silah altına alına-
rak talim ettirilmeleri” Meclis-i Vükela’nın 23 Haziran 1896 (11 Haziran 
1312) tarihli kararına istinaden dile getirildikten sonra IV. Ordu Komu-
tanlığı’na yapılan tebliğ gereğince de Samsun ve Çarşamba’da iki redif 
taburunun silah altına alınarak “hıfz-ı asayişe itina” olunduğu ifade edil-
miştir.60

Bu süreçte Müslümanlarla Ermeniler arasında huzursuzlukların ol-
duğu ve birtakım yağma hadiselerinin meydana geldiği anlaşılmaktadır. 
Nitekim İngiltere, bir muhtıra vererek Canik Sancağı da dâhil olmak üzere 
bazı yörelerde Ermenilerin emlâk ve mülklerinin gasp edildiğini ileri sü-
rerek bunların sahiplerine geri verilmesini istemiştir. Bu durum üzerine 
İngiltere’nin iddiaları araştırılmış ve neticede bu bilgilerin pek çoğunun 
asılsız ya da abartılmış olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu arada haksız ye-
re zarara uğrayan bazı Ermenilerin zararları ise telafi edilmiştir.61 Rum 
ve Ermeni eşkıyalar tarafından Ünye, Samsun, Çarşamba ve civarında 
adam öldürme ve gasp olaylarına sık rastlanmaya başlanmıştır. Bu duru-
mu Canik Mutasarrıflığı Jandarma Umum Kumandanlığı’na telgraflarla 
bildirmiştir.62 Bunlardan Çarşamba bölgesinde etkin olan Ermeni eşkıyası 
reislerinden Bölükbaşoğlu Ohannes silahıyla birlikte teslim olmuştur.63

Bu dönemde Çarşamba ve Terme’de faaliyetlerde bulunan bir papazın 
daha sonra Ermeni eşkıya çetelerine katıldığı belgelere yansımaktadır.64 

59 BOA, DH.TMIK. M, 9/40; Ergünöz Akçora, “Van ve Çevresinde 19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl 
Başında Türk-Ermeni İlişkileri”, s. 17.
60 BOA, DH.TMIK. M, 10/40; Ergünöz Akçora, “Van ve Çevresinde 19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl 
Başında Türk-Ermeni İlişkileri”, s. 18-19.
61 BOA, DH.KMS., 50-1/62.
62 BOA, DH.EUM.AYŞ., 4/45.
63 BOA, DH.EUM.AYŞ., 6/35.
64 BOA, YEE., 459/8.
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İki toplum arasında gerginliğin devam ettiği bu sırada Çarşamba kazası-
nın Akçagönen Köyü’nden Hekim Artin adlı bir Ermeni öldürülmüştür. 
Canik Mutasarrıflığı tarafından yapılan ilk tahkikatta, Artin’in gece saat 
bir buçukta hanesinde otururken silahlı ve kimliği tespit edilemeyen ki-
şiler tarafından silahla vurulduğu belirtilmiştir. Ancak bu konudaki ifade 
ve bulgulardan hareketle olayın Müslümanlarla ilgisi olmadığı ve Artin’in 
Ermeni Zifanoğlu Haçik tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştır.65

Bu arada Samsun’a bağlı Çarşamba kazasının Kapıkaya ahalisinden 
olup hapishaneden firar etmiş olan Minasoğlu adlı bir kişinin eşkıyalık ve 
komitacılık faaliyetlerine giriştiği görülmektedir.66 Nitekim Dâhiliye Neza-
reti’nin 22 Ağustos 1896 tarihli tezkiresinde, Minasoğlu’nun komutasın-
daki çetede birkaç Gürcü İslam, on kadarı Rum ve beş yüz Ermeni’nin 
bulunduğu, bunların on beş gün evvel Havza ve Ladik köylerini bastığı 
ve Amasya Sancağı’na tecavüz teşebbüsünde bulunulduğu, ayrıca Sam-
sun’da ikamet eden Tüccar Eğinli Mısıryan Misak’ın bunlarla beraber ha-
reket ettiği ifade edilmektedir.67

Bu dönemde Çarşamba kazasında aramalarda iki Ermeni silahlarla ya-
kalanmıştır.68 Yetkililer özellikle Samsun’daki karışıklıklarda önayak olan 
ancak aslen Samsunlu olmayan Ermenilerin memleketlerine geri gönde-
rilmesine çalışılmıştır.69 Ancak kırsal kesimden kasaba merkezlerine ha-
reketliliğin devam ettiği ve yerlerini terk eden Ermenilerin Müslümanların 
saldırılarından korkarak yerlerini terk ettiklerini ileri sürmüşlerdir.70 Bazı 
Ermeniler ise Kudüs’e gitmek bahanesiyle Samsun’a geldiklerini söyle-
mişlerdir.71

Hiç şüphesiz bu durum iki toplum arasında kaygı ve korkunun hâ-
kim olduğunu veya Ermeni komitacılarının bu yönde propaganda yaparak 
kaygıları çatıştırmaya dönüştürmeye çalıştığı görülmektedir. Böyle bir or-
tamda sıkıntıların önüne geçilmeye çalışılmasına rağmen devletin imkân-
larının sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim olaylarının önlenmesi ve 
eşkıyanın takibi amacıyla oluşturulan Çarşamba Kazası kordonlarındaki 
zaptiyelere imkânsızlık nedeniyle martini tüfek verilemeyeceği, ancak si-
lahsız olanlarına şinayder tüfeği verilebileceği belirtilmiştir.72

Ermenilerin yoğun oldukları yerlerde çıkabilecek herhangi bir karışık-
lığa meydan vermemek için mevcut taburlar yerinde bırakılmış, Karadeniz 

65 Hüseyin Nazım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi, C. II, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 15, Ankara, 1998, s. 229-230.
66 Rıza Karagöz, “Canik Sancağı’nda Ermeni Çeteleri’nin Faaliyetleri (1894-1896)”, On Dokuz 
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, Samsun, 1998, s. 255.
67 Hüseyin Nazım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi, s. 346-347.
68 BOA, A.MKT.MHM., 663/40.
69 BOA, A.MKT.MHM., 663/3.
70 BOA, A.MKT.MHM., 610/ 7.
71 Pelin İskender, “a.g.m.”, s. 108.
72 BOA, A.MKT.MHM., 664/4.
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kumandanlıklarına tebliğlerde bulunulmuştur.73 Bu önlemler sayesinde 
biraz da olsa asayiş temin edilmeye çalışılmıştır.74 Bu arada dış güçler, ge-
rek el altından komiteler aracılığıyla silah yardımında bulunarak gerekse 
konsoloslukları aracılığıyla Ermenilerin korunmasını isteyerek Ermenile-
re olan desteklerine devam etmişlerdir. İngiliz konsolosu, Samsun’a bağlı 
Ermeni köylerinde karışıklık olduğunu ileri sürmüştür. Bu konuda yapı-
lan araştırma neticesinde söylentilerin asılsız olduğu anlaşılmıştır.75

Bu arada Havza kazası merkezinde Şitoğlu Karabet ve Pilikoğlu Karabet 
tarafından, güya Türklerle Ermeniler arasında bir kargaşa ve katl hadisesi 
olacağı yolunda çıkarılan şayia kazada büyük bir tedirginliğin meydana 
gelmesine sebep olmuştur. Bunun üzerine yakalanan ve mahkemeye sevk 
edilen bu kişilerin kazadaki huzursuzluğun müsebbibi oldukları açıkça 
anlaşılmıştır. Mahkeme neticesinde, meydana gelen bu karışıklığın yanlış 
anlaşılmalardan kaynaklandığı ve ortada yasal olarak suç teşkil edilecek 
bir durumun olmaması nedeniyle Pilikoğlu Karabet bir buçuk ay hapse 
ve beş lira nakdi cezaya; diğer Karabet’in ise beraatına karar verilmiştir.76 

Ermeni komitacıları etkin bir propaganda yapmak amacıyla Avrupa’da 
basılan ve Ermeni mücadelesini savunan gazeteleri Ermenileri ulaştırma-
ya ve bu şekilde etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Bu amaçla 
Samsun’a gizlice birçok Ermeni gazetesi getirilmiştir. Bunlardan Hınçak 
gazetelerinin Avusturya Vapur Acentası tercümanı bir Ermeni tarafından 
el altından dağıtımının yapıldığı, ayrıca gazetelerin Samsun’a gelmekte 
olan posta ve zahire vapurlarında çalışan Ermeniler aracılığıyla ülkeye so-
kulduğu anlaşılmıştır.77 Yine devlet kademelerinde çeşitli memuriyetlerde 
bulunan hastane ve belediyelerde tabiplik yapan Ermenilerin de yardı-
mıyla bu tür yayın ve silahların Samsun, İnebolu, Bartın ve Sinop iskele-
lerinden yurda soktuğu görülmektedir.78

Hınçak komitesinin yayın organlarının yanı sıra Cenevre’de Ermeni-
ce olarak çıkarılan ve Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne karşı bağımsızlık 
mücadelesini destekleyen Troşak Gazetesi’nin de Samsun ve çevresinde 
el altından dağıtıldığı görülmüş ve yetkililer tarafından birtakım tedbirler 
alınmıştır.79

Havza ve Vezirköprü Olayları

Sivas Vilayeti’ne bağlı olan Merzifon Kazası ve Amasya Sancağı’nda 
Ermeni olayları 15 Kasım 1895 Cuma günü meydana geldi. O gün Müs-
lümanlar Cuma namazını eda ederken önce kiliselerde çanlar çalınmaya 

73 BOA, Y.PRK.ASK, 108/63; BOA, Y.PRK.ASK, 108/101.
74 BOA, Y.PRK.BŞK., 44/35; BOA, Y.PRK., 108/62.
75 Pelin İskender, “a.g.m.”, s. 108.
76 BOA, DH.H., 38/2.
77 BOA, MKT.MHM., 715/15.
78 BOA, MKT.MHM., 714/17.
79 BOA, MKT.MHM., 715/15.
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başladı ve sonra Ermeni komitacıları Müslümanlara ve camilerde ibadet 
eden kişilere saldırdı. Cuma günü namaz esnasında meydana gelen bu 
saldırılar Müslümanları teheyyüc (heyecanlandırma) etti ve öfkeyi artırdı. 
Meydana gelen bu hadiseler Havza’da duyulunca burada bulunan Erme-
niler de alışılmışın dışında dükkânlarını kapattı. Bu sırada Yeni Mescid 
Mahallesi’nde Muzanoğullarından Serkiz ile kardeşi ve Merzifonlu Ohan-
nes adlı kişilerin hanelerinde silah doldururken görülmeleri ve yakalan-
maları Müslümanları kaygı ve endişeye sevk etti.

Bu gelişmeler üzerine hükümet yetkilileri “ihlal-i asayişe” meydan ver-
memek için her iki tarafın ileri gelenlerine “vesaya-yı lâzıme” icra ederek 
asayişi tesis etmeye çalıştı. Ancak geceleyin saat dokuz sıralarında Sam-
sun-Amasya yolu tarafından gelen ve karanlık olması nedeniyle kimlikleri 
tespit edilemeyen bir grubun saldırı üzerine kasabada olaylar meydana 
geldi. Meydana gelen olayda on Ermeni yaşamını yitirirken, sekiz kişi-
nin haneleri yağmalandı. Fakat ertesi gün hükümet kuvvetlerinin aldığı 
tedbirler üzerine kargaşanın yayılmasına meydan verilmeden kasabadaki 
asayişin iade ve tesisine çalışıldı.80

Bu olaylarla ilgili olarak İngiliz Sefareti’nin Hariciye Nezareti’ne gön-
derdiği 29 Ocak 1896 (17 Kanun-ı Sani 1311) tarihli muhtırada, 15 Kasım 
1895 günü Amasya Sancağı’nda meydana gelen olaylarda, sancağa bağlı 
Vezirköprü’de de bir arbede meydana geldiği, bu kargaşada elli kadar Er-
meni’nin hayatını kaybettiği, yağma ve gasp olaylarının meydana geldiği, 
ayrıca Havza’da kargaşanın zuhur ettiği, burada da on bir Ermeni’nin kat-
ledildiği ve mağazaların yağmalandığı, Samsun’a bağlı Ermeni köylerinde 
ise karışıklığın zuhur ettiği iddia edilmiştir.81

Samsun’a bağlı bazı Ermeni köylerinde “şuriş ve kıtal vuku’ bulduğu” 
yönünde İngiliz Sefareti’nin iddiaları Trabzon Vilayeti’nden sorulmuştur. 
Bu konuda gerekli tahkikatı yapan, Polis İdaresi “böyle bir şaibenin mev-
cut olup olmadığını” araştırmış ve ilgili yerlerden sormuştur. Alınan cevap-
lar ve yapılan tahkikatlarda ileri sürülen iddiaların asılsız ve yersiz oldu-
ğu görülmüştür.82 Ancak buna rağmen Havza ve Vezirköprü’de birtakım 
olayların olduğu ve bu olaylarda Müslümanlarla beraber Ermenilerin de 
zarar gördüğü anlaşılmaktadır.

Samsun ve çevresinde 1895 olayları ile ilgili Osmanlı arşiv belgeleri 
dikkate alındığında başta Canik Mutasarrıfı Hamdi Bey ve diğer yetkilile-
rin dirayetli tutumu ve yerinde aldıkları tedbirler neticesinde, bu dönem-
de Amasya Sancağı’na bağlı bulunan Havza ve Vezirköprü kazaları dışın-
da, kayda değer herhangi bir olayın meydana gelmediği görülmektedir. 
Meydana gelen olaylarda mağduriyetlerin fazla olması ve zaman zaman 
yağmaların görülmesi bu dönemde sancak genelindeki güvenlik kuvvetle-

80 BOA, Y.PRK.ASK, 109/69.
81 BOA, A.MKT.MHM, 661/22.
82 BOA, Y.PRK.UM, 35/95.
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rinin yetersizliğidir. Nitekim 1895 olayları sırasında Canik (Samsun) San-
cağı’nda toplam 257 nefer görev yapmaktadır. Bunun 101’i süvari 156’sı 
ise piyadedir.83

Bununla birlikte Sivas Valiliği, Havza olayları nedeniyle mağdur olan 
Ermenilerin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri almıştır. Si-
vas Valisi Halil Bey, 19 Kasım 1895 (7 Teşrin-i Sani 1311) tarihli telgrafın-
da, Havza Hükümet Konağı civarında muhafaza edilen yüz on dört Ermeni 
fukarasının “muhtac-ı iane” olduğu, bu nedenle bu kişilere nan-ı aziz (ek-
mek) verilmesinin kararlaştırıldığı ve bu durumun kaymakamlığı bildi-
rildiği ifade edilmiştir.84 Meclis-i Mahsusa-i Vükela’nın 27 Kasım 1895 
(15 Teşrin-i Sani 1311) tarihli mazbatasında, olaylar esnasında zahireleri 
yağmalanan ve haneleri zarar gören ve bu nedenle muhtaç olan ahaliden 
en ziyade fakir ve muhtaç olanlardan büyüklerine günlük üç yüz ve kü-
çüklerine iki yüz dirhem ekmek hâsıl edecek kadar zahirenin “takarrur-ı 
emniyet ve asayişe” kadar verilmesi kararlaştırılmıştır.85

Samsun ve Çevresindeki Ermenilerinin Amerika ve Rusya’ya Göçü

1895 yılı olayları sonrası Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Sam-
sun ve çevresinde yaşayan Ermenilerden de özellikle Amerika ve Rusya’ya 
göçlerin yoğunlaştığı görülmektedir. Aslında Amerika’ya göçler, daha ön-
celeri başlamakla birlikte bu çok sınırlı düzeyde gerçekleşmişti. Başlan-
gıçta öğrenci, küçük esnaf, zanaatkâr ve birtakım köylülerden oluşan bu 
göçler, Müslümanlar ile Ermeniler arasında meydana gelen huzursuzluk-
lar üzerine gittikçe artmıştır. Bu süreçte göç edenlerin aileleriyle birlikte 
gitmeye başladıkları görülmektedir.86

Ermenilerin göç ettikleri yerlerden birisi de Rusya topraklarıdır. Rus-
ya, Samsun civarındaki Ermenilerin Canik Sancağı mahallî memurları 
tarafından Rusya’ya göçe zorlandığını iddia etmiştir. Aslında bu dönemde 
Rusya tarafına ticaret bahanesiyle çok sayıda Ermeni gitmekteydi. Bunla-
rın büyük kısmı kaçakçılıkla uğraşmakta ve daha sonra silahlarla birlikte 
yurda geri dönmekteydi. Bu gelişmeler üzerine yetkililer, gerek Rusya ta-
rafına geçişi engellemek ve gerekse kaçakçılığı önlemek amacıyla Karakol 
Vapuru’nun bölgeye gönderilmesine karar vermiştir.87

Ermenilerin Rusya’ya gitmelerini engellemek için alınan tedbirlerin 
yumuşatıldığı görülmektedir. Nitekim Zabtiye Nezareti’nden Samsun Mu-
tasarrıflığı’na gönderilen 11 Nisan 1908 (29 Mart 1324) tarihli telgrafta, 
Samsun’da bulunan ailelerini almak için Rusya’dan gelmiş ve Luid Kum-
panyası’nın Tepe Vapuru’yla Parsihyan ve Seferyan adlı Ermenilerin zabıta 
gözetimi altında ailelerini alıp götürmelerine engel olunmaması gerektiği 

83 Ahmet Halaçoğlu, a.g.e., s. 61.
84 BOA, DH.TMIK. M, 1/6.
85 BOA, A.MKT.MHM, 613/17.
86 BOA, A.MKT.MHM., 542/28.
87 Pelin İskender, “a.g.m.”, s. 110.
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ifade edilmiştir.88 Aynı şekilde Canik Mutasarrıflığı’na gönderilen 18 Mart 
1908 (5 Mart 1324) tarihli telgrafta ise, Samsun’da ailelerini almak için 
Rusya’dan oraya gelip kabul edilmeyen ve bu nedenle İstanbul’a gelen Agob 
İcyan, Agob Çerkezyan, Karabet Mumcuyan ve Aleks Markaryan’ın vapura 
bindirilerek Samsun’a gönderildiği, bu nedenle zabıta nezareti altında bu 
kişilerin ailelerini alıp götürmelerine engel olunmaması istenmiştir.89

İkinci Meşrutiyet sonrası Rusya’ya göçün yoğunlaştığı bu süreçte Müs-
lümanlarla Ermeniler arasında herhangi bir sıkıntının olmadığı anlaşıl-
maktadır. Nitekim Sivas Vilayeti’nden Hariciye Nezareti’ne gönderilen 8 
Ocak 1912 (29 Kanun-ı Evvel 1327) tarihli bir telgrafta, “kazanın asayi-
şinde zerre kadar halel bulunmadığı ve anasırlar arasında sükûnun tam 
hükümferma bulunduğu”90 ifade edilmiştir. Ancak Rusya’ya olan göçlerin 
belli bir amaç doğrultusunda yapıldığı görülmektedir. Nitekim 25 Nisan 
1913 tarihinde Trabzon Vilayeti’nden gönderilen bir telgrafta, muhtariyet 
amacıyla Ermenilerin doğu vilayetlerinde Rusya’nın müdahalesini davet 
etmek amacıyla Mayıs ve Haziran aylarında bir karışıklık niyetinde olduk-
larını, bunun için bazı fedailerin Rusya’dan Osmanlı hududuna girmeyi 
planladıklarının haber alındığı, bu nedenle bölgedeki vilayetlerde görev 
yapan memurların uyarılması ve tedbir alınması talep edilmiştir.91

Seferberlik Döneminde Ermenilerin Faaliyetleri

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Ermeni meselesi, büyük devletler ta-
rafından yeniden gündeme taşınmıştır. Osmanlı Devleti daha savaşa gir-
meden Ermeniler, Rus ordusu için gönüllü birlikler oluşturmuşlar ve is-
yan hazırlıklarını tamamlamışlardır. Nitekim seferberliğin başlangıcında 
Ermeni Hınçak ve Taşnak Partileri tarafından Erzurum’da gerçekleştirilen 
toplantı ve alınan kararlarda Rusya’ya silahlı destek verilmesi, Rusya’nın 
işgal sahasının Osmanlı Devleti aleyhine genişletilmesine çalışılması ge-
rektiği kararlaştırılmıştır.92 Bu süreçte Ermeni komiteleri, taşra örgütleri-
ne çektikleri şifreli telgraflarla da şu yönde talimatlar vermişlerdir:93

“Rus ordusu huduttan ilerler ve Osmanlı askeri çekilir ise her tarafta 
birden eldeki vesait ile kıyam olunacak, Osmanlı ordusu iki ateş ara-
sında bırakılacak, mebâni ve müessesât-ı emîriye bombalarla berhevâ 
edilecek, yakılacak, hükümetin kuvveti dâhilde işgâl olunacak, leva-
zım silahlarıyla Ruslara iltihâk edecek ve kıt’alarından firârla çeteler 
teşkil eyleyecek.”94

88 BOA, ZB, 616/129.
89 BOA, ZB, 636/34.
90 BOA, DH.H., 38/2.
91 Bülent Bakar, a.g.e., s. 53.
92 BOA, HR.SYS, 2876/2-4; Bülent Bakar, a.g.e., s. 57.
93 Hasan Babacan, “Birinci Dünya Harbinde Samsun ve Çevresinde Ermeni Tehciri Uygula-
maları Üzerine Birkaç Belge”, Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2006, s. 
115-134.
94 Ermeni Komitelerinin..., s. 130-131.
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Bu esaslara göre hazırlanan hareketler seferberlikten hemen sonra Os-
manlı topraklarında Ermeni isyanları ard arda patlak vermeye başlamıştır.95

Dâhiliye Nazırı Talât Bey, Ermenilerin çıkarttıkları olaylara seferberlik 
ilânından itibaren dokuz ay tahammül ettikten sonra, bu konuda daha 
kalıcı tedbirler almak zorunda kalmıştır. Özellikle 9 Şubat 1915’te Van 
isyanının başlaması üzerine, bu olayları başlatan ve Ermenileri silahlan-
dıran komite yuvalarını dağıtmak için 24 Nisan 1915 tarihinde vilayetlere 
ve mutasarrıflıklara gizli bir tamim yolladı. Bu tamimde; Ermeni komite 
merkezlerinin kapatılması, evrakına el konulması ve komite ele başları-
nın tutuklanması istenmiştir.96 Bu kapsamda yapılan aramalar esnasında 
birçok yerde Ermenilerden çok miktarda silah, bomba, dinamit ve değişik 
cephane de ele geçirilmiştir.97

Bu gelişmeler üzerine Dâhiliye Nazırı Talât Bey, Sadaret’e verdiği 26 
Mayıs 1915 (13 Mayıs 1331) tarihli tezkirede Ermenilerin işledikleri suçla-
rı şu şekilde sıralayarak durumun vahametini ortaya koymuş ve tehcirin 
gerekliliğini savunmuştur:98

“Harp mıntıkalarına yakın yerlerde oturan Ermenilerden bir kısmı dev-
letin hudutlarını devlet düşmanlarına karşı korumakla meşgul olan 
Ordu-yı Hümayun’un hareketini güçleştirmekte ve askere erzak ve 
mühimmat naklini zorlaştırmaktadır. Düşmanla aynı gayeleri payla-
şan bir kısım Ermeniler onlarla işbirliği yapmakta ve hatta düşman 
saflarına katılmaktadır. Memleket dâhilinde askeri birliklerimize ve 
masum halka silahlı saldırılarda bulunmaktadırlar. Düşman deniz 
kuvvetlerine erzak sağlamakta ve müstahkem mevkileri düşmana 
göstermektedirler.”99

Bu gelişmeler Sevk ve İskân Kanunu’na zemin hazırlamıştır. Nitekim 
Talât Bey’in Sadaret’e verdiği bu tezkireden bir gün sonra 27 Mayıs 1915 
günü, “Vakt-i seferde icraat-ı hükümete karşı gelenler için cihet-i askeriye-
ce ittihaz olunacak tedâbir hakkında Kanûn-ı muvakkat” çıkarılmış ve 1 
Haziran 1915 tarihi itibarıyla yürürlüğe konmuştur.100

95 Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Ankara, 
1990, s. 105; Ali Karaca, “a.g.m.”, s. 124-126.
96 BOA, DH.ŞFR, 52/96, 97, 98; Ergünöz Akçora, “Yaşayanların Dilinden Belgelerle Van ve 
Çevresindeki Ermenilerin Yaptığı Katliamlar”, s. 188-194.
97 BOA, DH.ŞFR, 55-A/116.
98 BOA, DH.ŞFR, 54/308; Azmi Süslü, a.g.e., s. 110.
99 BOA, MVM, 198/163; BOA, DH.ŞFR, No: 52/282; Ergünöz Akçora, “Fırat Havzası’nda Er-
meni Propagandası ve Mektuplar”, s. 129.
100 Tarihe “Tehcir Kanunu” olarak geçen bu kanûn-ı muvakkatin ihtiva ettiği maddeler şun-
lardır: “1- Savaş sırasında ordu, kolordu ve tümen komutanları ve bunların müstakil mevki ku-
mandanları, ahali tarafından herhangi bir suretle hükümetin emirlerine, memleket savunmasına, 
asayişin korunmasına ilişkin işlere ve düzenlemelere muhalefet, silahla saldırı ve direnme görür-
lerse bunu önlemeye mezun ve mecburdurlar. 2- Ordu, müstakil kolordu ve tümen kumandanları 
askerlik icaplarından dolayı veya casusluk ve hıyanetlerini hissettikleri köyler ve kasabalar hal-
kını tek tek veya toplu olarak diğer mahallere sevk ve iskân ettirebilirler. İşbu kanun yayınlandığı 
tarihten itibaren geçerlidir.” Takvîm-i Vekâyi, 19 Mayıs 1331 (1 Haziran 1915), s. 2189.
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Samsun ve Çevresinde Tehcir Kararının Uygulanması

Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Trabzon ve çevresindeki Er-
meniler, iç kısımlardaki Ermenilere silah ve mühimmat nakliyatında 
yardımcı olmuşlardır. Samsun ve Bafra’da komitelere yardımcı olmayan 
Ermeni kiliseleri rahiplerinden bazıları azledilmiş, bazıları ise değiştiril-
miştir. Bundan dolayı Ermeni ahali arasında çeşitli olaylar meydana gel-
miştir. Bafra’daki Hınçakyanlar yeni atanan rahibi tehdit ederek kilisede 
ayin yapmasına engel olmuşlardır.101

Bu dönemde Sivas Vilayeti’nden Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 21 
Temmuz 1914 (8 Temmuz 1330) tarihli telgrafta, dükkânlarında bomba 
zuhur eden Amasyalı Karnik ve Ohannes’in ifadelerine göre, iki aydan beri 
Amasya’dan civar mahallere birçok dinamit, bomba ve martini silah sevk 
edildiği ve Samsun’da ele geçirilen martini silahların da Mardinyan adına 
getirildiği belirtilmiştir.102

Dâhiliye Nezareti’nden Mamuretü’l-aziz Vilayeti’ne gönderilen 9 Mart 
1915 (24 Şubat 1330) tarihli yazıda, Samsun’da halı tüccarlığı yapan 
Hüsrev Kasabyan’ın silah ithaline aracılıkta bulunduğu ve dışarıdaki Er-
menilerle ihtilal gayesiyle haberleştiği anlaşıldığından kardeşi Kigork ile 
birlikte Divan-ı Harb’e verilmiştir.103 Canik Mutasarrıfı Süleyman Necmi 
Bey tarafından Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 25 Nisan 1915 (12 Ni-
san 1331) tarihli telgrafta, Hınçak ve Taşnak Komitesi erkânıyla şüpheli 
ve muzır takımından on Ermeni’nin tevkif, gerekli yerlerde de aramalar 
yapıldığı, bağlı kasaba ve köylerde de gerekli aramaların yapılması için 
yetkililere gerekli talimatları iletildiği belirtilmektedir.104 Yine Necmi Bey 
tarafından Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 1 Mayıs 1915 (18 Nisan 1331) 
tarihli telgrafta ise, Samsun ve Bafra’da şimdiye kadar otuz iki Ermeni’nin 
tevkif edildiği, ele geçirilen evrakların geceli gündüzlü tetkik ve tercüme 
ettirilerek mahiyetinin anlaşılmaya çalışıldığı, silahların da toplanmaya 
devam edildiği ifade edilmektedir.105

Canik Mutasarrıfı’ndan Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 1 Mart 1916 (17 
Şubat 1331) tarihli telgrafta, Samsun Ermeni kilisesinde hâsıl olan şüphe 
üzerine yapılan aramalar neticesinde kilisenin bodrum katında 20 adet el 
bombasıyla, bir şişe içerisinde henüz mahiyeti tespit edilemeyen bir mad-
denin zuhur ettiği bildirilmiştir.106 Canik Mutasarrıfı’ndan Dahiliye Neza-
reti’ne gönderilen 30 Ocak 1916 (17 Kanun-ı Sani 1331) tarihli telgrafta, 
Samsun Ermeni mahallesi ahalinden olup tehcir edilen Kasab Ceridyan, 
Mıgırdıç ve Artin adlı kimselerin hanelerinin ahırının içinde “esliha-i mem-
nua” bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine 29 Ocak 1916 (16 Kanun-ı 

101 BOA, DH, KMS., 18/27.
102 BOA, DH.EUM.EMN, 88/33.
103 BOA, DH.ŞFR, 50/209.
104 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 141.
105 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 145.
106 BOA, DH.EUM., 2. ŞB, 69/13.
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Sani 1331) tarihinde icra edilen aramalarda, tamamen taşla döşenmiş 
olan ahırın tahminen bir buçuk metre içinde ve tabut şeklinde tahtadan 
yapılmış kapaklı bir sandık içinde çuvala sarılı silahlar bulunduğu, ayrıca 
Sürmeli diye tabir edilen bir av tüfeği ve buna ait elli dört dolu fişek, bir 
rovelver ve dolu şarjör, muhtelif resimli 174 adet gazete, Ermenice yazılmış 
13 kitap, Sivaskari bir adet kama, kurşun dökmeye mahsus kalıplar ve 
Ermeniliğe ait tasvirler, haritalar vs. elde edildiği ifade edilmiştir.107

Birinci Dünya Harbi’nin şiddetini artırdığı ve Şark Cephesi’nde Ruslar-
la Muharebelerin başladığı dönemde artan Ermeni eylemleri üzerine, Os-
manlı Devleti, Anadolu’nun önemli vilayet ve mutasarrıflıklarında olduğu 
gibi Samsun ve çevresinde bulunan Ermeni ahalinin de yerlerinin değiş-
tirilmesine karar vermiştir. Dâhiliye Nezareti’nden bazı vilayetlerin yanı 
sıra Canik Mutasarrıflığı’na gönderilen 20 Haziran 1915 (7 Haziran 1331) 
tarihli telgrafta, Canik Sancağı dâhilindeki köy ve kasabalarda bulunan 
Ermenilerin Musul vilayetiyle Urfa ve Zor taraflarına sevk olunacağı ve 
orada iskân olunacağı belirtilmiştir.108 Samsun’un özellikle İtilaf donan-
masının doğrudan etki alanı içerisinde yer almasından dolayı, boşaltılma 
ihtiyacı duyulmuştur.109

Amerika’nın Trabzon Konsolosu Oscar S. Heizer’e göre, Trabzon Vilaye-
ti’nde sokaklara 26 Haziran tarihinde tehcir duyurusu asılmış ve 1 Tem-
muz’da Ermeniler sevk edilmeye başlanmıştır.110 Samsun Ermenileri’nin 
sevkiyatıyla ilgili olarak Samsun’da bulunan Amerikan Konsolosu W. Pe-
ter 10 Temmuz 1915 tarihli raporunda, kentte yaşayan 5.000 Ermeni’nin 
sürgün edildiğini, 150 ailenin ise Müslüman olduğunu belirtmektedir.111

Canik Sancağı’ndan gönderilen Ermeniler, Elazığ ve Diyarbakır üze-
rinden Halep’e gönderilmiştir.112 Ancak Dâhiliye Nezareti’nden Maraş Mu-
tasarrıflığı’na gönderilen 28 Temmuz 1915 (15 Temmuz 1331) tarihli bir 
telgrafta, Samsun’dan çıkarılan Ermenilerin şimdiye kadar Malatya yoluy-
la sevk edilmekte iken, Malatya’da pek ziyade izdihamın meydana gelmesi 
üzerine, bunların Elbistan yoluyla sevkinin uygun olacağı bildirilmiştir.113 

Dâhiliye Nezareti’nden Canik Mutasarrıflığı’na çekilen 21 Haziran 
1331 (4 Temmuz 1915) tarihli şifre telgrafta, tehcir kararının ilk aşama-
da, tehcir edilecek Ermenilerden komitacılarla beraber hükümetçe “mu-
zır” tanınmış kişilerin aileleriyle birlikte gönderilmeleri, ancak kendi işiyle 
meşgul tüccar ve esnafın yerleri sancak dâhilinde değiştirilmek suretiyle 
hareket edilmesi bildirilmiştir.114 Bunun yanında bazı şartları taşıyanlar 

107 BOA, DH.EUM., 2. ŞB, 17/32.
108 BOA, DH.ŞRF, 54/87.
109 Kemal Çiçek, a.g.e., s. 114.
110 Kemal Çiçek, a.g.e., s. 92.
111 Kemal Çiçek, a.g.e., s. 115.
112 BOA, DH.ŞRF, 54/337.
113 BOA, DH.ŞRF, 54A/157.
114 BOA, DH.ŞFR, 54/287.
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bu kanunun dışında tutulmuşlardır. Bunlar; hasta ve âmâlar, Katolik115 
ve Protestan mezhebinden olanlar116, askerler ve aileleri, memurlar, tüc-
carlar, bazı amele ve ustalardır.117

Dâhiliye Nazırı Talât Bey imzasıyla vilayetlere ve Canik Mutasarrıflı-
ğı’na gönderilen şifreli telgraflarda, yirmi yaşına kadar kız çocuklarının 
ve en az on yaşına kadar olan erkek çocukların göç ettirilmeyerek, can 
ve emniyetleri sağlanarak Müslüman köylere dağıtılarak ve buralardaki 
ailelere evlatlık olarak verilmesi ve güvenliklerinin takip edilmesi, aksi 
davranışta bulunanların cezalandırılacağı önemle vurgulanmıştır.118 Yine 
Talât Bey, 11 Eylül 1915 (30 Ağustos 1331) tarihli yazıda, erkekleri sev-
ke tabi tutulan kimsesiz ailelerin Ermeni ve yabancı bulunmayan köy ve 
kasabalara yerleştirilerek geçimlerini temin etmek için de bir miktar na-
kit paranın verilmesini istemiştir. Ayrıca on yaşına kadar olan sevke tabi 
tutulmayan çocukların yetimhanelere yerleştirilmesi, buraların yeterli 
olmaması halinde zengin Müslüman ailelerin yanlarına verilerek yetiş-
melerinin ve eğitimlerinin sağlanması, yirmi yaşına kadar olup da tehcir 
edilmeyen genç ve dul kadınların kendi rızalarıyla Müslüman erkeklerle 
evlenmelerine izin verilmiştir.119

Osmanlı ordusunda görev yapan asker, subay ve sıhhiye sınıflarında 
hizmet görenlerin iyi halleri göz önüne alınarak sevk harici tutulmuşlar-
dır. Ancak huzursuzluk çıkaran kişilerin tehcir edildiği, tehcire tabi tu-
tulduğu görülmektedir. Nitekim Dâhiliye Nezareti’nden Canik Mutasar-
rıflığı’na gönderilen 13 Temmuz 1915 (30 Haziran 1331) tarihli telgrafta, 
Samsun’da bir türlü emniyet altına alınamayan 200 kadar Ermeni aske-
rin ve Samsun mıntıkasındaki üç amele taburuyla terzihane ve inşaatlar-
da çalışan Ermenilerin derhal amele taburlarına katılmaları ve yol inşaa-
tında çalıştırılmaları için askeri müfreze eşliğinde Ünye üzerinden Sivas’a 
gönderilmeleri istenmiştir.120

Ermeni tehcirinin başladığı sırada Dâhiliye Nezareti’nden, Canik Mu-
tasarrıflığı’na gönderilen 28 Haziran 1915 (15 Haziran 1331) tarihli telg-
rafta, tehcir edilen Ermenilerin yaşadığı yerlerin isimlerinin, ahali sayı-
sının, ne şekilde ve nerelere götürüldüklerinin ayrıntılı listeler halinde 
tespit edilerek bildirilmesi istenmiştir.121 Dâhiliye Nezareti’nin 27 Haziran 
1915 (14 Haziran 1331) tarihli telgrafında ise, Ermenilerin menkul malla-

115 BOA, DH.ŞFR, 54-A/252.
116 Tehcir uygulaması devam ederken bazı mahallerdeki Ermenilerden, göç etmemek için Pro-
testanlık ve Katoliklik iddiasında bulunanlar ortaya çıkmıştı. Bunlar gibiler hakkında, nüfus 
kayıtlarındaki bilgilere itibar edilmesi ve bunun dışında hiçbir şekilde muamelede bulunul-
maması Canik ve diğer ilgili mutasarrıflıklardan isteniyordu. BOA, DH.ŞFR, 58/70.
117 BOA, DH.ŞFR, 60/41.
118 Hasan Babacan, “a.g.m.”, s. 122.
119 Hasan Babacan, “a.g.m.”, s. 124.
120 BOA, DH.ŞFR, 54/439; Ergünöz Akçora, “Van ve Çevresinde 19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl 
Başında Türk-Ermeni İlişkileri”, s. 22.
121 BOA, DH.ŞFR, 54/136.
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rı ve eşyalarından istediklerini yanlarına alabilmelerine de izin verilmesi, 
götüremeyeceklerinin de devlet tarafından idare edilmesi ve bazılarının 
da sayımları yapılarak depolara konularak emniyet altına alınması yerel 
yöneticilere emredilmiştir.122

Tehcir edilen Ermenilerin, izdihama yol açmaması için güzergâhta vi-
layet ve mutasarrıflıklara tebliğler gönderilmiş, Ermenilerin can ve mal 
güvenliğinin aksamaması istenmiştir.123 Ancak Osmanlı Devleti’nin birçok 
cephede savaştığı bu dönemde alınan tedbirlerin yeterli olmadığı anlaşıl-
maktadır. Nitekim Ermenilerden bir kısmını göç güzergâhında ve toplan-
ma yerlerinden birer ikişer fırsat buldukça başlarında bulunan görevlilere 
problem çıkartarak, etrafa dağılmış ve firar etmişlerdir.124 Yine Ünye ve 
Niksar arasında Ermeni çetelerinin saldırısına uğrayan muhafızlardan bi-
risinin şehit olduğu, diğerinin ise kaybolduğu, bu nedenle kafilelere sal-
dırıların önlenmesi için yeteri kadar jandarma görevlendirilmesi gerektiği 
30 Mayıs 1916 (17 Mayıs 1332) tarihli telgrafla Canik Mutasarrıflığı’na 
bildirilmiştir.125

Zor Mutasarrıfı Suad Bey tarafından 11 Şubat 1916 (29 Kanun-ı 1331) 
tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen telgrafta, İzmir ve Samsun’lu 
400 Ermeni nüfusun geldiğini bildirmektedir.126 Dâhiliye Nezareti’nden 
III. Ordu Komutanlığı’na gönderilen 2 Haziran 1917 (2 Haziran 1333) ta-
rihli telgrafta Canik Mutasarrıflığı’ndan bildirilen yazıya atıf yapılarak; 
erkek, kadın ve çocuk olmak üzere ilk kafilede 155; ikinci kafilede ise 20 
Ermeni’nin Ankara’ya sevk edildiği bildirilmiştir.127

Dâhiliye Nezareti’den birkaç vilayetin yanı sıra Canik Sancağı’na da 
iletilen 26 Eylül 1915 (13 Eylül 1331) tarihli telgrafta, Ermenilerin sevki 
esnasında “muhalif-i kanun hareket ve suistimâlâtı” sabit olan memur ve 
jandarmaların yargılanmak amacıyla evrakıyla beraber Divan-ı Harb’e ve-
rilmesi istenmiştir.128 Ancak Osmanlı Hükümeti, aldığı tedbirlere rağmen 
bazı yerlerde göçmenlerin saldırıya uğramasına engel olamamıştır. Buna 
rağmen Osmanlı Devleti, sevk ve iskân esnasında, kötü niyetli ve kasıtlı 
davranışlarda bulunanlar hakkında hemen soruşturma açtırmış ve bu 
gibileri Divân-ı Harb’e sevk ederek yargılamış ve suçu sabit görülenleri ise 
ağır cezalara çarptırmıştır.129

Bu hususta Dâhiliye Nezareti’nden Hariciye Nezareti’ne gönderilen üç 
ayrı gizli yazıda tehcirin başlangıcından 22 Mayıs 1916 tarihine kadar Ca-

122 BOA, DH.ŞFR, 54/202.
123 BOA, DH.ŞFR, 54-A/392.
124 BOA, DH.ŞFR, 55/256.
125 BOA, DH.ŞFR, 64/163.
126 BOA, DH.EUM, 2. Şb. 69/8.
127 BOA, DH.ŞRF, 77/5.
128 BOA, DH.ŞFR, 56/179.
129 Süleyman Beyoğlu, “1915 Tehciri Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Ermeni Meselesi Üze-
rine Araştırmalar, İstanbul, 2001, s. 191.
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nik Sancağı’nda hükümetin yayınladığı kanun, emir ve talimatlara aykırı 
davranarak yağma, talan ve öldürme hadiselerine katılan 89 kişi yargı-
lanmış ve çeşitli cezalar almıştır.130 Dâhiliye Nezareti Hukuk Müşavirliği-
nin 14 Ekim 1916 (1 Teşrin-i Evvel 1332) tarihli yazısında, Divân-ı Harb 
tarafından gönderilen yazıya göre, Çarşamba Kazası Belediyesi eski baş-
kanı Hasan Efendi’nin nakledilen Ermenileri dolandırmış olduğu kesinlik 
kazanmış131 ve bu nedenle üç sene hapis cezasına mahkûm olmuştur.132

Tehcir kararının uygulanmaya başlandığı sırada bazı şehirlerde olduğu 
gibi Samsun ve çevresindeki Ermenilerden bir kısmının tehcirden kurtul-
mak için ihtidâ ettikleri, yani din değiştirdikleri görülmektedir. Talât Bey, 
bu gibilerin şehir merkezlerinde topluca bir araya gelemeyecekleri şekilde 
dağıtılarak yerleştirilmesi yönünde talimatlar göndermiştir.133 Müslüman 
olan Ermenilere yeni nüfus tezkereleri verilerek bunların belgeleriyle ko-
layca seyahat edebilmeleri sağlanmıştır. Bu kişilerin herhangi bir olaya 
karışmaları ihtimaline karşı, ihtida ettikleri açıkça yazılmamak şartıyla 
ellerindeki tezkerelere hangi kasaba veya mahalde yaşadıklarının kayde-
dilerek belgelerinin mahallî kurumlarca mühürlenmesi istenmiştir.134

Din değiştiren Ermenilerden bir kısmının “tedhiş” eylemlerine katıldık-
ları ve Ermeni çetelerine yardım ettikleri görülmeye başlamıştır. Bunun 
üzerine Talât Bey, 20 Temmuz 1915 (7 Temmuz 1331)’da vilayetlere gön-
derdiği şifreli telgrafta, bu kişilerin din değiştirmelerinin hiçbir kıymeti-
nin olmadığını, kendilerine gösterilen müsamahayı kötüye kullandıklarını 
belirterek bundan sonra katiyen istisnâi muamele yapılmayarak tehcir 
hükümlerinin uygulanmasını istemiştir.135

Buna rağmen Aşair ve Muhâcirîn Müdürüiyeti’nden Canik Mutasarrıf-
lığı’na gönderilen 13 Aralık 1916 (30 Teşrin-i Sani 1332) tarihli telgrafta, 
ne şekilde olursa olsun ihtida eden veya etmeyen Ermenilerden kimsesiz 
ve yardıma muhtaç olanların ihtiyaçlarının muhâcirîn tahsisatından kar-
şılanması belirtilmiştir.136 Ermenilerin tehciri esnasında sevk ve iskânla 
ilgili masraflar Muhâcirîn Tahsisatı’ndan karşılanmıştır. Vilayetlere gön-
derilen bazı yardımlar telgraflarla vilayet ve sancaklara iletilmiştir. Dâhi-
liye Nazırı Talat Paşa tarafından, 22 Mart 1917 tarihli telgrafında, Canik 
Sancağı’na 80.000 kuruş yardım gönderildiği bildirilmektedir. 8 Ekim 
1917 tarihli telgrafta 1.500 lira yardım gönderildiği ifade edilmiştir.137

130 Yusuf Sarınay, “Ermeni Tehciri ve Yargılamalar 1915-1916”, Türk-Ermeni İlişkilerinin Ge-
lişim ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Edit: Hale Şıvgın, Ankara, 2006, s. 
262.
131 BOA, DH.UMVM, 89/67-4.
132 BOA, DH.UMVM, 89/67-2.
133 BOA, DH.ŞFR, nr. 920.
134 BOA, DH.ŞFR, 61/71.
135 BOA, DH.ŞFR, nr. 1338. 
136 BOA, DH.ŞRF, 69/245.
137 Bülent Bakar, a.g.e., s. 111-113.
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Tehcir uygulamasından kurtulmaya çalışan Ermeniler her türlü yolu 
denemiştir. Bu dönemde çeşitli nedenle Osmanlı topraklarında bulunan 
Amerikalı ve İngilizler memleketlerine dönmek için hükümete müracaat 
ettiklerinde yanlarına Ermenilerden bir kısmını alarak onları da götürme 
niyetinde oldukları belirtmişlerdir.138 Tehcirin devam ettiği ilk zamanlarda 
bu konuda gerekli izni vermeyen yetkililerin daha sonra onay verdiği gö-
rülmektedir. Dâhiliye Nezareti’nden Canik Mutasarrıflığı’na gönderilen 2 
Haziran 1918 (2 Haziran 1334) tarihli telgrafta, Trabzon Alman Konsolosu 
nezdinde bulunan Ermeni ailesini beraber götürmek istediği takdirde bu 
ailenin gitmesine engel olunmaması belirtilmiştir.139

Ermenilerin tehcir uygulamasından kurtulmak için bulduğu yöntem-
lerden birisi de şudur; ihtida eden Yusuf ile Varastad ve Korgi isimlerinde 
üç Samsunlu Ermeni çocuğun İstanbul Dâru’l-kelb Tedavihânesi’ne gön-
derilmesine karar verilmiştir. Bunun üzerine birçok Ermeni’nin İstanbul’a 
gidebilmek için, kuduz köpek tarafından ısırıldıklarını iddia ettikleri, hat-
ta bu yönde belediye tabiplerinden raporlar bile aldıkları da görülmüş-
tür. Bu durum üzerine Dâhiliye Nezareti Canik Mutasarrıflığı’na yazdığı 
15 Ağustos 1917 (15 Ağustos 1333) tarihli yazıda durumun araştırılarak,  
Ermenilerin bu gibi yollara tevessül etmelerinin önlenmesini istemiştir.140

Ermeni tehcirinin devam ettiği bu dönemde Rusya, cephe gerisindeki 
Ermenileri kışkırtarak veya kendi vatandaşı konumundaki bazı Ermeni-
leri sırf karışıklık çıkarmak için Osmanlı şehirlerine göndererek Osmanlı 
Devleti’ni zor durumda bırakmaya çalışmıştır. Nitekim Dâhiliye Nezareti, 
9 Mart 1916 (25 Şubat 1331) tarihli telgrafta, Samsun üzerinden gelen 
ve durumları şüpheli olan, resmiyette Rus vatandaşı görünen bir kısım 
Ermenilerin her ihtimale karşı daha güvenli olur düşüncesiyle Kastamo-
nu’ya yerleştirilmesinin uygunluğu Canik Mutasarrıflığı’na bildirmiştir.141 
Bunun yanı sıra Rusya, Kafkasyalı bazı Ermenilere Müslüman pasaportu 
vererek Osmanlı topraklarına göndermeye çalışmıştır. Dâhiliye Nezareti, 
5 Ocak 1916 (23 Kanun-ı Evvel 1331)’de çektiği bir telgrafla, Canik’teki 
yerel yöneticilerin, bu gibilerin durumlarını iyi araştırmalarını, gerçekten 
Müslüman olup olmadıklarını, hal ve hareketlerinin ciddiyetle takip edil-
mesini, sahte hüviyetle ve kim oldukları anlaşılamayanların memlekete 
sokulmamasını tembih etmiştir.142

Bu dönemde Dâhiliye Nezareti’nden Canik Mutasarrıflığı’na gönderilen 
18 Temmuz 1915 (5 Temmuz 1331) tarihli telgrafta, bugünlerde İngiliz 
pasaportunu taşıyan bazı Ermenilerin İngilizler refakatinde İsviçre’den 
İtalya’ya geçirildiği, İtalya’da herhangi bir işi olmayan bu Ermenilerin 
Yunanistan’a çıkması muhtemel olduğu, bu nedenle bunların Osmanlı 

138 BOA, DH.ŞFR, 76/48.
139 BOA, DH.ŞRF, 88/23.
140 BOA, DH.ŞFR, 79/14.
141 BOA, DH.ŞFR, 61/25.
142 Hasan Babacan, “a.g.m.”, s. 123.
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sahillerine çıkmaları ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiği ifade 
edilmiştir.143 Tehcirin devam ettiği aylarda, Ermenilerin yine de Samsun 
ve havalisinde birtakım olaylar çıkarmaya devam ettiği görülmektedir. 15 
Şubat 1916 (2 Şubat 1331) tarihinde Çarşamba kazasının Kestanepınar 
köyü ahalisinden alınan bir telgrafta; Ermeni çetelerinin köylerine teca-
vüz, mallarını gasp, namuslarına tasallut ettikleri ve bu nedenle acil ted-
bir alınması ve yardıma gelinmesi yönünde haberler yer almaktadır.144 
Yine Baş Kumandanlık Vekaleti’nden Samsun Bölge Komutanlığı’na gön-
derilen 18 Eylül 1917 (18 Eylül 1333) tarihli telgrafta, Akçay’da Karasu 
altındaki ormanlarda gizlenen Ermeni çetelerinin Ünye ile Terme arasın-
daki telgraf hattının Akçay’dan başlayarak Karasu Kordonu’na kadar üç 
mahalde sekiz direk arasındaki telgraf tellerini kestiği ve buradan sahile 
inerek düşman gemilerine bindiği bildirilmektedir.145

Ermenilerin Geri Dönüşleri ve Türklerle İlişkiler

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Ermenilerin sevk 
ve iskân edilme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünerek tehcir edilen 
Ermenilerin tekrar eski yerlerine dönmeleri konusunda çalışmalar yap-
maya başlamıştır. Bu konuda ilk haberler 1918 yılı Ağustos ayından itiba-
ren gazetelerde yer almış, ancak resmi uygulama Ekim 1918’de yürürlüğe 
girmiştir. Nitekim 21 Ekim 1918 tarihinde Dâhiliye Nezareti tarafından 
vilayetlere gönderilen telgrafta; savaş dolayısıyla başka mahallere sevk 
edilmiş olan bütün ahalinin çıkarıldıkları mahallere geri dönmelerine mü-
saade edildiği açıklanmış, 23 ve 27 Ekim 1918 tarihlerinde de vilayetlere 
gönderilen tamimde; eski yerleşim yerlerine dönecekler için tedbirler alın-
ması emredilmiştir.146

Bu konuda Dâhiliye Nezareti’nden Hariciye Nezareti’ne gönderilen 1 
Kasım 1918 (1 Teşrin-i Evvel 1334) tarihli yazıda, savaş nedeniyle Sam-
sun’dan başka mahallere sevk edilen 456 Rum ile 275 Ermeni’nin iade 
edildiği ifade edilmektedir.147 Dâhiliye Nezareti tarafından Canik Mutasar-
rıflığı’na gönderilen 9 Ocak 1919 (9 Kanun-ı Sani 1335) tarihli telgrafta, 
sevk olunan Ermeni kadınlarıyla çocukların ve hastaların araba ile ve 
yürümeğe kudreti bulunan erkeklerin de yürüyerek sevkinin uygun ol-
duğu dile getirilmiş, bu konuda talep edilen tahsisatın ise gönderildiği 
belirtilmiştir.148 Bu süreçte III. Ordu Komutanı Miralayı Selahattin Bey 
tarafından Harbiye Nezareti’ne gönderilen 12 Ocak 1919 (12 Kanun-ı Sani 
1335) tarihli yazıda, Müslüman ahali tarafından Hristiyanlara yönelik bir-

143 BOA, DH.ŞRF, 78/47.
144 BOA, DH.ŞFR, 61/10.
145 BOA, DH.ŞFR, 79-A/139.
146 Yusuf Sarınay, “Osmanlı Belgelerine Göre Ermeni Tehciri”, Türk-Ermeni İlişkilerinde Yeni 
Yaklaşımlar, Yay. Haz. Şafak Ural - Feridun Emecen - Mustafa Aydın, İstanbul Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, 2008, s. 139.
147 BOA, HR.MÜ, 43/34.
148 BOA, DH.ŞRF, 95/85.
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takım tecavüzlerin olduğu yönündeki şayiaların asılsız olduğunu Kavak, 
Çarşamba ve Vezirköprü kazalarından gönderilen yazılara binaen ortaya 
koymuştur.149

Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti’nden Canik Sancağı’na gönderilen Ocak 
1919 (Kanun-ı Sani 1335) tarihli telgrafta, Rum ve Ermeni ailelerin mas-
rafı için 500.000 kuruş havale edildiği bildirilmiştir.150 Şubat 1919 iti-
barıyla Canik’e 527 Ermeni’nin iade edildiği anlaşılmaktadır.151 Ankara 
Valisi Muhyiddin Bey’in Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği 11 Nisan 1919 
(11 Nisan 1335) tarihli telgrafta, Kalecik Kazası dâhilinde bulunan Bafralı 
Rumlardan yirmi dört nüfusun Sungurlu yoluyla memleketlerine ve yine 
Ermenilerden on yedi nüfusun da Çarşamba’ya gönderildiği belirtilmiş-
tir.152

Bu arada tehcir esnasında el konulan bazı gayrimenkul Ermeni mülk-
lerinin geri verildiği görülmektedir. Nitekim Posta, Telefon ve Telgraf Mü-
düriyeti’nden Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 23 Aralık 1919 (23 Teşrin-i 
Evvel 1335) tarihli yazıda, Bafra merkezinin idaresinde bulunan bir bi-
nanın Ermeni cemaatine ait olduğu ve bu nedenle Ermeni cemaatinin bu 
binanın tahliye edilmesi için başvurularda bulunduğu ifade edilerek, bu 
durumda zaman kaybetmeksizin söz konusu binanın Ermenilere teslim 
edilmesi talimatı verilmiştir.153

Ermenilerin geri dönüş yaptığı bu dönemde İngiltere, Hariciye Nezare-
ti’ne verdiği bir muhtırada; Canik Sancağı da dâhil olmak üzere bazı yö-
relerde Ermenilerin mülklerinin gasp edildiğini ileri sürerek, bunların sa-
hiplerine geri verilmesini istemiştir. İngiltere’nin bu iddiaları araştırılmış 
ve neticede bu bilgilerin pek çoğunun asılsız ya da yanlış olduğu anlaşıl-
mıştır. Bununla birlikte haksız yere zarara uğrayan bazı Ermenilerin za-
rarları telafi edilmiştir.154 Ancak Samsun ve Amasya metropoliti imzasıyla 
Samsun’dan Adliye Nezareti’ne çekilen 13 Mart 1919 (13 Mart 1335) bir 
telgrafta, İttihatçıların Samsun, Amasya, Havza ve Merzifon bölgesindeki 
Müslüman halka silah dağıtarak onları gayrimüslimlere saldırttığı, hatta 
Kavak’ta ittihatçılara bağlı silahlı eşkıyaların gayrimüslim halkı öldürdü-
ğü ve bölgede yağmalama faaliyetlerinde bulunulduğunu iddia etmiştir. 
Yapılan tahkikat sonucunda, Samsun ve Amasya metropolitlerinin iddia-
larının asılsız olduğu anlaşılmıştır.155

Bu iddialardan birkaç ay sonra Canik Mutasarrıfı Hamid Bey tarafın-
dan Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 2 Temmuz 1919 (2 Temmuz 1335) 
tarihli bir telgrafta, Mapavri Liman Başkanı’ndan alınan bilgiye göre, kırk 

149 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 280.
150 BOA, DH.ŞRF, 95/32.
151 Bülent Bakar, a.g.e., s. 191.
152 BOA, DH, UMVM, 159/33-3.
153 BOA, DH.MB.HPS, 81/58-4.
154 BOA, DH.KMS., 50-1/62.
155 BOA, DH.EUM.AYŞ., 4/90.
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kişilik Rum ve Ermeni çetesini taşıyan bir vapurun Samsun Limanı’na 
doğru hareket ettiği belirtilerek, bu durum hakkında hazırlıksız yakalan-
mamak için gerekli araştırmanın yapılması ve elde edilen bilgilerin ile-
tilmesi istenmiştir.156 Bu süreçte gerek geri dönen birtakım Ermenilerin 
silahlanmaları ve gerekse de Ermenilere karşı birtakım Müslümanların 
silahlanması bölgenin asayişinin bozulmasını da beraberinde getirmiştir. 
Nitekim Dâhiliye Nezareti’nin 21 Mayıs 1919 (21 Mayıs 1335) tarihli telg-
rafında, Rum ve Ermeni eşkıyalar tarafından Ünye, Samsun, Çarşamba 
ve civarında adam öldürme ve gasp olaylarına sıklıkla rastlanmaya baş-
landığı ifade edilmiştir.157 Bu şekilde Çarşamba bölgesinde eşkıyalık ya-
pan Ermeni eşkıyası reislerinden Bölükbaşoğlu Ohannes silahıyla birlikte 
teslim olmuştur.158

Bu süreçte tehcirden dönen Ermenilerin, birtakım kişiler tarafından 
tekrar göçe zorlandığı şeklinde iddialar ortaya atılmıştır. Bu hususta Ve-
zirköprü Rum Metropoliti adına Metropolit vekili Murad ile Ermeni milleti 
adına Agob Dereciyan’ın III. Ordu Komutanlığı’na gönderdiği yazıda,  teh-
cirden sonra dönen Ermenilerle Rumların ileride tehlikeye maruz kala-
cağından bahisle tekrar göçe zorlandığı hakkındaki birtakım haberlerin 
asılsız olduğu dile getirerek dedikoduları yalanlamış, aksine kasabada 
yaşayan tüm vatandaşların hürmet ve yardım gördüğünü belirtmiştir.159

Bu konuda Kavak nahiyesinden Terzi Vasil, Çobanoğlu Yorgi, Doska-
losoğlu Emerdis, Saveoğlu Yozan, Papas Papa Makaryos, Kademoğlu Yor-
dan, Ayvazoğlu Lazari, Demirci İsak Usta, Çakaloğlu Yovan, Çobanoğlu 
Pankaoğlu Hristaki tarafından kaleme alınan telgraf; Müslüman ahali ta-
rafından Hristiyanlara baskı yapıldığı iddiasının, “külliyen hilâf-ı hakikat 
olduğu”, nahiyenin her tarafında huzur ve asayişin devam ettiğini, nahiye 
dâhilindeki mevcut 18 Hristiyan köyünden hiçbir ferdin hiç kimse tarafın-
dan tehdit ve zorlamaya maruz kalmadığı belirtilmiştir.160

Çarşamba Kazası eşraf ve ileri gelenlerinden Ermeni tüccar Artin, Er-
meni tüccar Levan, Çarşamba Rum Metropoliti vekili, Ermeni eşrafından 
Sergi, Ermeni milletinden kuyumcu Abram, Ermeni mahallesi muhtarı 
adına Belediye Reisi Hüseyin tarafından gönderilen 15 Aralık 1919 (15 
Teşrin-i Evvel 1335) tarihli telgrafta ise; muhtelif milletlerden oluşan Çar-
şamba Kazası’nda üç ay öncesine kadar eşkıyaların saldırıları nedeniyle 
ahalinin can ve malının tehlikede olduğu, ziraat ve ticaretinin ise atıl bir 
halde bulunduğu, bu nedenle korulardan hayvan sürülerinin aşırıldığı, 
ancak bu vaziyet üzerine ahalinin talebi gereğince kazada ilave tedbirler 
alındığı, bir ay önce kazaya atanan kaymakam ile 38. Alay Kumandanı 
Binbaşı Kemal Bey’in geceli gündüzlü gayretli çalışmaları neticesinde ka-

156 BOA, DH.KMS, 53-2/3-6.
157 BOA, DH.EUM.AYŞ., 4/45.
158 BOA, DH.EUM.AYŞ., 6/35.
159 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 280.
160 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 282.
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zada asayiş ve istikrarın kısa sürede tesis edildiğini ve yetkililer tarafından 
hâlihazırda her fert ve millete adaletle muamele edildiği ifade edilmiştir.

Telgrafında devamında ise mahalli yetkililerin bu gayretli çalışmala-
rı neticesinde kaza çevresinde bulunan eşkıyaların silah kullanılmadan 
bertaraf edildiği, tesis edilen bu asayiş ortamında ziraat ve ticaretin tekrar 
canlandığı ve hatta bu sırada kazayı teftiş eden İngiliz Mümessili kuman-
dan Mösyö Pernenli’nin “fevkâl’âde nazar-ı takdir ve tahsînini celbe muvaf-
fak” olunduğu ilave edilmiştir.161

Sonuç

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nden sonra imzalanan Ayastefanos ve 
Berlin Antlaşmaları’yla Ermeni meselesi uluslararası bir sorun olarak or-
taya çıkmıştır. Bu süreçte harekete geçen Ermeniler, ıslahat yoluyla fiili 
özerklik elde etmek amacıyla yurt içinde ve dışında örgütlenmeye baş-
lamışlardır. Büyük devletlerin müdahaleleri ve misyonerlik faaliyetleri, 
Ermeni kilisesinin siyasi bir politika takip etmesi, Ermemi komitelerinin 
propaganda ve silahlı faaliyetleri sorunun derinleşmesine yol açmıştır. Bu 
gelişmeler üzerine Anadolu’ya açılan önemli ihracat ve ithalat limanı olan 
Samsun, XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Ermeni komitacılar tarafın-
dan önemli bir üs haline getirilmiştir.

1895 yılında Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi Samsun ve çev-
resinde de Türklerle Ermeniler arasında birtakım huzursuzluklar ortaya 
çıkmıştır. Ermenilerin, Samsun ve çevresinde meydana getirdikleri bu 
kargaşa ve huzursuzluklar Trabzon ve Sivas vilayetlerinde meydana ge-
len olayların bir yansıması niteliğinde olmuştur. Ermeni çeteler tarafından 
Samsun ve çevresinde öldürme ve gasp olaylarına sık rastlanmaya baş-
lanmıştır. Havza ve Vezirköprü’de meydana gelen olayda ölümler meydana 
gelmiş ve evler yağmalanmıştır. Ancak gerek bölgede bulunan konsolos-
luklar ve gerekse de Ermeni komitacıları tarafından İstanbul’a çekilen telg-
raflarda hadiselerin abartıldığı veya asılsız haberler yayıldığı görülmüştür.

Bütün bunlara rağmen Samsun ve çevresinde 1895 olayları ile ilgili 
Osmanlı arşiv belgeleri dikkate alındığında başta Canik Mutasarrıfı Ham-
di Bey ve diğer yetkililerin dirayetli tutumu ve yerinde aldıkları tedbirler 
neticesinde, Havza ve Vezirköprü kazaları dışında kayda değer herhangi 
bir olayın meydana gelmediği görülmektedir. Meydana gelen olaylarda bir-
takım ölümlerin olması ve zaman zaman yağmaların görülmesi bu dönem-
de sancak genelindeki güvenlik kuvvetlerinin yetersizliğinden kaynaklan-
maktadır. Ancak buna rağmen Osmanlı Devleti yetkilileri aldığı tedbirlerle 
haneleri yağmalanan insanlara yardım edilmiş ve mağduriyetler gideril-
meye çalışılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra, Ermeni meselesi büyük dev-
letler tarafından yeniden gündeme taşınmış ve bu süreçte Samsun ve çev-
resindeki Ermeniler komitacıların talimatları gereğince, iç kısımlardaki 

161 BOA, HR.MÜ, 71/11; Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, s. 283.
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Ermenilere silah ve mühimmat nakliyatında yardımcı olmuşlardır. Birçok 
vilayette Ermeni isyanlarının meydana gelmesi üzerine Osmanlı Devleti, 
1 Haziran 1915 tarihinde yürürlüğe giren Sevk ve İskân Kanunu gereğin-
ce Samsun ve çevresindeki Ermenileri de tehcire tabi tutmuştur. Yetkili-
ler tehcirin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için mücadele etmişlerse de 
emir ve talimatlara aykırı davranarak yağma, talan ve öldürme hadisele-
rine katılan kişiler yargılanmış ve çeşitli cezalar almıştır. Birinci Dünya 
Savaşı’nın sona ermesi üzerine tehcir edilen Ermenilerin geri dönmelerine 
izin verilmiş ve bu kapsamda Samsun’dan başka mahallere sevk edilen 
Ermenilerin bir kısmı geri dönmüştür. Bu süreçte tehcirden dönen Erme-
niler birtakım sıkıntılarla karşılaşmışsalar da alınan tedbirlerle Ermeniler 
ve Türkler arasındaki ilişkiler sağlıklı bir şekilde yeniden tesis edilmiştir. 
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ATATÜRK’ÜN İLK SİVİL BAŞVEKİLİ
CELAL BAYAR DEVLETÇİ MİYDİ? (1937-1939)

Yrd. Doç. Dr. Meşkure YILMAZ*

Öz

Celal Bey’in reji ve banka memuru olarak başladığı çalışma hayatı İt-
tihat ve Terakki’nin Kâtibi Mes’ulluğu ile devam etmiştir. Milli Mücadele 
yıllarının ‘Galip Hocası’, son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Saruhan Me-
busu’dur. İstanbul’un işgaliyle Mustafa Kemal’in daveti üzerine TBMM’ne 
katılmıştır. İş Bankası’nı kurmuş, Mübadele İmar ve İskân Vekilliği ve iki 
kez İktisat Vekilliği ile başvekillik yapmıştır. Celal Bey’in özellikle ikinci 
İktisat Vekilliği yılları hem Türkiye’de hem de dünyada değişen şartlardan 
dolayı çeşitli ekonomik sistemlerin tartışıldığı bir dönem olmuştur. Türki-
ye’nin Sovyetler Birliği’nden sonra planlı ekonomiyi ilk uygulayan ülke ol-
ması beraberinde devlet müdahalesi ve özel sektörün teşebbüs hürriyeti 
tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. İşte bu şartlarda devletçilik ve 
kimin ne kadar devletçi olduğu hep tartışılmıştır. Tartışılan kişilerden birisi 
de Celal Bayar’dır. Bayar’ın devletçiliği tartışılırken ülke ve dünya şartları 
da dikkate alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Devletçilik, Celal Bayar, Planlı Ekonomi, Liberalizm.

Abstract
Was Celal Bayar, The First Civilian Prime Minister Of Atatürk, 

A Statist? (1937-1939)

Starting his business carries as a film director and a bank officer, Celal 
Bey carried it on as the Managing Clerk of Ittihat ve Terakki (The Committee 
of Union and Progress). Known as Galip Hoca during War of Independence, 
Celal Bayar was the Saruhan Deputy of the Meclis-i Mebusan (Chamber 
of Deputies). He founded İş Bankası (Bank of Labor) and became the Mi-
nister of Exchange, Public Works and Housing, the Minister of Economy for 
the first time and finally the Prime Minister. His second office year in the 
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Ministry of Economy was a period when various economic systems were 
discussed because of changing conditions both in Turkey and in the world. 
The fact that Turkey was the second country to apply a planned economy 
after Soviet Union brought about some debates of state intervention and 
entrepreneurship freedom of private sector. In these conditions, statism 
and the issue of who is the most statist person and how much statist he is 
were discussed the most. One of the mostly debated people was Celal Ba-
yar. In the discussions of Bayar’s statism, nation’s and world conditions 
were taken into consideration.

Key words: Statism, Celal Bayar, Planned Economy, Liberalism.

Giriş

Bu makalede Celal Bayar’ın devletçi olup olmadığı tartışılsa da onun 
kendisini hangi ortamda ve nasıl yetiştirdiğine kısaca bakmak gerekir.

1883 yılında Gemlik’e bağlı Umurbey Köyü’nde doğmuştur. Çalışma 
hayatına Gemlik Mahkemesi ve Reji kalemlerinde memur olarak başla-
mış, ardından Bursa Ziraat Bankası’nda ve daha sonra da Deutshe Orient 
Bank’ta çalışmıştır. Bu arada Arapça, Fransızca öğrenmiş ve ipekböcekçi-
liği eğitimi almıştır. Ayrıca gözlerini harap edinceye kadar da okumuştur.1 

Celal Bey küçük yaştan itibaren siyasetle ilgilenmiştir. Bu konuda ha-
yatını şekillendirenlerin başında hakim olan dayısı Mustafa Şevket gel-
mektedir. 1907 yılında İttihat ve Terakki’nin Bursa Şubesi’ne üye olmuş 
ve Kâtibi Mesulluğu’ne yani Hüdavendigar Vilayeti’nin ‘rehber’liğine geti-
rilmiştir.2 Bu görevi sırasında Bursa’yı ve çevresini yakından incelemiş, 
ulaştırma ve taşıma ile ilgili bazı projeler gerçekleştirmiştir. Celal Bey’in 
kozacılık ve ipek sanayi üzerine ve Nilüfer Çayı ile ilgili kanal projeleri de 
vardı, fakat Bursa’dan ayrılınca hepsi olduğu gibi kaldı.3

Ege Bölgesi, tarih boyunca gerek ekonomik değeri, gerek jeopolitik ve 
jeostratejik değeri dolayısıyla dünya milletlerinin cazibe merkezi olmuş-
tur. Özellikle ‘İzmir, coğrafi bakımından önemli bir ticaret ve sanat merkezi 
olmak vasfını her zaman muhafaza etmiştir.’4 Dönemin valisi bölgenin git-
tikçe ağırlaşan sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel meselelerinin altından 
kalkabilecek kabiliyetli birisinin atanmasını ister.5 Valinin bu isteği üze-
rine, Talat Paşa’nın emriyle Celal Bey İttihat ve Terakki’nin İzmir Kâtibi 
Mesulluğu’ne getirilir.6 Celal Bey’in bu görevi sırasındaki hizmetleri siyasi, 
iktisadi, eğitim-kültür hizmetleri ve yolsuzluklarla mücadele etmek gibi 
çok geniş kapsamlı olmuştur. Celal Bey’in bütün bu gayretleri ve çalış-

1 Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt: 3, İstanbul, 1990, s. 463.
2 Erkan Şenşekerci, Türk Devriminde Celal Bayar, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000, s. 30.
3 İsmet Bozdağ, Bitmeyen Kavga, Emre Yayınları, İstanbul, 1993, s. 330.
4 Celal Bayar, Ben de Yazdım, Cilt: 5, İstanbul, 1967, s. 1552.
5 Fahrettin Kerim Gökay, Meşrutiyet’in Ünlüleri ve Sayın Celal Bayar’a Armağan, İstanbul, 
1982, s. 79, 86.
6 Cemal Kutay, “Celal Bayar”, Yol Dergisi, İstanbul, (tarihsiz), s. 3.
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maları menfaatleri zedelenen çevreleri rahatsız etmiştir. Bu nedenle iftira 
kampanyaları ve suçlamalar yapılmıştır. Fakat O’nun doğruluğu, dürüst-
lüğü, mertliği, vatanseverliği ve özellikle hiçbir şahsi menfaat karşısında 
boyun eğmemesi sayesinde bütün iftira kampanyalarından ve hakkında 
yapılan incelemelerden alnının akıyla çıkmıştır.7

I. Dünya Savaşı sona erdiğinde siyasi güç dağılmış, İttihat ve Terakki 
liderleri yurdu terk etmiş, savaş döneminin siyasi iktidarı sona ermişti.8

Bütün bu olumsuz şartlara ve İzmir’in işgal edileceği söylentilerine rağ-
men Celal Bey İzmir’deki görevinden ayrılmamıştır. Toplumu, yeni şart-
lara göre nasıl teşkilatlandırabileceğinin plan ve programlarını yapmakla 
meşguldür. Önce cemiyet faaliyetleri içinde yer alır. Fakat daha sonra 
İstanbul Hükümeti tarafından hakkında yakalatma kararı çıkartılınca İz-
mir’den ayrılmak zorunda kalır. Can güvenliği tehlikededir. Celal Bey’in 
yakalanması için bin altınlık bir ödül bile konulmuştu.9 Bütün bu neden-
lerden dolayı bir hoca elbisesi aldı, ismini de ‘Galip Hoca’ olarak değiş-
tirdi. Aydın havalisinde faaliyetlere başladı.10 Birlikte çalıştıkları Demirci 
Mehmet Efe bir gün Celal Bey’e ‘Hoca! Senden çok memnunum. Lakin se-
nin için eski ittihatçıdır diyorlar. Bir müddet buradan uzaklaşsan iyi olur.’ 
der.11 Celal Bey bütün bu sebeplerden ve can güvenliği meselelerinden 
dolayı buradan ayrılmak zorunda kalmıştır.12 Celal Bey bu sırada Balıke-
sir Kongresi tarafından Akhisar’da görevlendirilmiştir. Burada da tanınıp 
sevilen Celal Bey 1919 seçimlerinde Saruhan (Manisa) mebusu seçildi.13 
İstanbul’da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne katıldı ve Felah-ı 
Vatan Grubu’nda da yer aldı. İstanbul’un işgali üzerine oradan ayrıldı. 
Telgrafla irtibata geçtiği Mustafa Kemal’in daveti üzerine Ankara’ya geldi 
ve TBMM’ne katıldı. 9 Mayıs 1920’de toplanan TBMM’nde, İstanbul’da 
bulunan milletvekillerinin Ankara’daki meclise kabul edilip edilmeme 
şartları üzerinde tartışılmıştır. Celal Bey, bu konuda yaptığı konuşmada 
İstanbul’dan Ankara’ya gelmesi arzu edilen çok değerli milletvekilleri ol-

7 Ziya Şakir, “Celal Bayar”, 100. Yaşında Celal Bayar’a Armağan, İstanbul, 1952, s. 45.
8 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt: I, MEB., İstanbul, 1991, s. 41.
9 Celal Bayar, a.g.e., Cilt: VI, s. 24.
10 Burhaneddin Bilmez, Galip Hoca Komitacı Celal Bayar, 2. Baskı, ART Basın Yayın, 2008, 
31, 69; İsmet Bozdağ, a.g.e., s. 334; Erkan Şenşekerci, a.g.e., s. 60 (Celal Bey Umurbey Rüşti-
yesi’nde öğrenciyken ‘Galip Hoca’ adındaki öğretmeninden çok etkilenmiş ve Batı Anadolu’da 
Yunanlılara karşı, Kuvayı Milliye’yi teşkilatlandırma faaliyetlerine katılırken bu adı, takma 
isim olarak kullanmıştır. Belirtilen kaynakların hepsinde aynı şekilde geçmektedir).
11 Celal Bey ‘benim üniversitem İttihat ve Terakki’dir, demiştir. Ayrıca 1971 yılında yaptığı 
bir açıklamada da ‘hala İttihatçı olduğunu’ söylemiştir. Nurşen Mazıcı, Belgelerle Atatürk Dö-
neminde Muhalefet (1919-1926), Dilmen Yayınevi, İstanbul, 1984, s. 13; Mehmet Saray ile 
ölmeden önceki üç buçuk yıl boyunca haftada bir gün yaptıkları röportajlarda da İttihatçı 
olduğunu söylemiştir. Mehmet Saray, Celal Bayar’la Son Röportaj, İstanbul, 2013, s. 36.
12 Ziya Şakir, a.g.e., s. 92.
13 Özalp, “İstanbul Hükümeti’nin İttihat Terakki’ye girmiş olanların mebus seçilmesini isteme-
diği halde yeterli gördüğümüz arkadaşlarımızı mebus seçmekte tereddüt etmedik. Akhisar Milli 
Alay Komutanı olan Celal Bey’de İttihat Terakki mensubuydu” diye belirtiyor. Kazım Özalp, 
Milli Mücadele I 1919-1922, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara, 1988, s. 71.
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duğunu, bu nedenle geleceklerin kabul edilmesi gerektiğini teklif etmiş ve 
teklifi meclis tarafından onaylanmıştır.14

Celal Bayar’ın TBMM’deki Faaliyetleri

Celal Bey, TBMM’de kısa zamanda kendisini kabul ettirmiş ve mecli-
sin en gayretli, en hararetli milletvekillerinden birisi olmuştur.15 İzmir’in 
işgalinin birinci yılında Ankara’da ve bütün yurtta protesto mitingleri dü-
zenlenir. Aynı gün Celal Bey TBMM’nde yaptığı konuşmada; “işgallerin 
insanların maddi ve manevi değerlerini nasıl yok ettiğini, Wilson prensip-
lerinin Türk’ün hiçbir sorununu çözmeyeceğini, özellikle İzmir’den başlayıp 
ilerleyen Yunan işgalini ve halka yaptıkları zulmü, kadınların Milli Müca-
dele’deki azmini ve cesaretini şahit olduğu olaylarla çok canlı bir şekilde 
anlatır.”16 Bu konuşması milletvekilleri üzerinde çok derin bir etki meyda-
na getirmiştir. Celal Bey, Meclisin uygun görmesi üzerine, işgali protesto 
etmek üzere TBMM’nin önünde toplanmış olan Ankaralılara da aynı etkili 
konuşmayı yapmıştır.17 Celal Bey’in bu konuşması O’nun, daha sonra ik-
tisat komisyon raportörlüğü ve Nasihat Heyeti üyesi olarak görevlendiril-
mesinde de etkili olmuştur.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli sayılan Lozan Konferansı’nın 
birinci bölümünde Celal Bey iktisat danışmanı olarak da bulunmuştur.18

Celal Bey’in I. İktisat Vekilliği (1920-1922)

Meclis içinde çeşitli görevler verilen Celal Bey, İktisat Vekili Yusuf Ke-
mal Bey’in 11 Mayıs 1920’de Moskova’ya gidişinden sonra 10 Ağustos 
1920’de İktisat Vekilliği’ne vekâleten getirilmiştir.19 Celal Bey göreve baş-
lar başlamaz başta işçi meseleleri olmak üzere birçok konuda çalışmalar 
yapmıştır. Bu çalışmalarından dolayı hem meclisin hem de Mustafa Ke-
mal’in güvenini kazanmıştır.20 Yurda dönen Yusuf Kemal Bey’in istifası 
üzerine de 27 Şubat 1921’de İktisat Vekilliği’ne asil olarak seçilmiştir.21 
Celal Bey, ülkenin çok zor günler geçirdiği zaman da iktisat vekili olmuş-
tur. Memleket işgal altındaydı, yer yer ayaklanmalar çıkıyordu. Bütün 
bunlar iktisadi hayatın gelişmesine engel oluyordu. Celal Bey vekilliği sı-
rasında gerçekleştirdiği faaliyetlerle milli ekonominin şekillenmesine ça-
lışmıştır.22

14 TBMM Gizli Celse Zabıtları, 9.5.1920, (Devre I, İçtima I, 9 Mayıs 1336), Türkiye İş Bankası 
Yayınları, İstanbul, 1985, s. 12.
15 İsmet Bozdağ, a.g.e., s. 336.
16 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima 1, Cilt 1, s. 312.
17 Mustafa Atalay, Celal Bayar ve Hayatı, Ankara, 1958, s. 93.
18 Mahmut Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti, Ankara, 1971, s. 5.
19 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre I, Cilt 3, İçtima Senesi 1, Kırk Altıncı İçtima, s. 167-68, http://
www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d01/c003/tbmm01003046.pdf
20 TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt 3, İçtima 49, 15.8.1336, Celse 1, s. 221.
21 TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt 8, 24.2.1337, Celse 3, s. 412.
22 Ziya Şakir, a.g.e., s. 120.
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Bu iktisadi çabalarına rağmen, 14 Ocak 1922’de hiçbir sebep göster-
meden istifa etmiştir.23

Mübadele İmar ve İskân Vekilliği

Lozan Antlaşması’nda esaslara bağlanan Türk ve Rum ahalinin mü-
badelesini gerçekleştirmek amacıyla 1923’te Mübadele ve İskân Vekilliği 
kuruldu. Bu vekilliğe İzmir’deki tecrübeleri dikkate alınarak Celal Bey ge-
tirildi.24 Bu kez resmi görevli olarak Mübadele İmar ve İskân Vekâleti’nin 
başında göç meselesi ile ilgileniyordu. Ancak büyük nüfus mübadelesine 
1924 yılındaki ülkenin şartlarıyla çare aramak, istenilen sonuca ulaşmayı 
engelliyordu. Celal Bey bu arada Mustafa Kemal tarafından kendisine İş 
Bankası’nı kurmasını teklif edilince vekillikten istifa etmiştir. Mübadele 
İmar ve İskân Vekâleti de lağvedilerek görev, yetki ve sorumlulukları Dâ-
hiliye Vekâleti’ne bağlı ‘İskân Müdüriyeti Umumiyesi’ne devredilmiştir.25

İş Bankası’nın Kuruluşu

İş Bankası, Türkiye için önemli bir tecrübedir. ‘Türkler bankacılık ya-
pamaz’ yargısının egemen olduğu bir dönemde ve son derece güç eko-
nomik ve toplumsal şartlarda kurulmuştur.26 Mustafa Kemal Celal Bey’i 
gerekirse vekillikten ayrılarak bankayı kurmakla görevlendirmiş ve yöne-
tim kuruluna da güvendiği kişileri getirmiştir.27 Mustafa Kemal’in öncü-
lüğünde kurulan ve benimsenen sermaye birikimi modeline bağlı olarak 
uygulanan liberal nitelikteki iktisat politikaları çerçevesinde bankanın 
asıl bankacılık faaliyetlerini sürdürmesinin yanı sıra sanayi girişimleri-
ne ve diğer faaliyet alanlarına ortaklık aracılığıyla katılmaya başlamıştır. 
Bir yandan özel girişimi desteklerken, bir yandan da sanayi yatırımlarına 
kaynak oluşturan bu banka çok güçlü bir grubun oluşmasını sağlamıştır. 
İş bankası siyasi kadrolarla sermaye çevrelerinin bir araya gelmesi bakı-
mından önemliydi. Makalenin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılarına temas 
edeceğimiz CHF devletçiliğinin piyasa devletçiliğini savunan İş Bankası 
grubu ile CHF devletçiliğinin katı planlı devletçiliğini savunan radikal 
grup arasında sürekli çatışmalara neden olmuştur. Bu çatışmalarda iki 
grubunda zaman zaman ön plana çıktığı görülmüştür. İnönü devletçilili-
ğinin güçlü olmasının nedeni parti-devlet modelinden kaynaklanıyordu. 
Ancak bu birlikteliğe rağmen sermaye çevrelerinin desteklediği İş Bankası 
grubu serbest piyasa ekonomisi mücadelesinden vazgeçmemiş, milli bur-
juvazi gelişmesi ve özel girişimin desteklenmesinde önemli aşamalar kat 
etmişlerdir.

23 M. Akif Turhal, Atatürk Devrinde İktisadi Yapılaşma ve Celal Bayar (1920-1938), Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Ankara, 1987, s. 84.
24 Cemal Kutay, “Üç Devirdeki Gerçek Yeri”, 100. Yaşında Celal Bayar’a Armağan, İstanbul, 
1982, s. 136.
25 M. Akif Turhal, a.g.e., s. 92.
26 Uygur Kocabaşoğlu, Türkiye İş Bankası Tarihi, İş Bankası Kültür Yayını, İstanbul, 2001, 
s. Vİİ.
27 Turgut Gürer, Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, 2. Baskı, Kasım, 2006, s. 325.
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İş Bankası kurulmasından itibaren gerek ekonomi gerekse siyasi alan-
da söz sahibi olma eğilimi içinde olmuştur. Bunun ilk örneklerinden biri 
Celal Bey’in 1930 yılında kurulan Merkez Bankası’nın görevlerini de dev-
ralmak istemesidir. Başvekil İsmet Paşa bunu reddetmiştir. İş Bankası 
yalnızca Merkez Bankası konusunda değil, ilerleyen zamanlarda dönemin 
etkili siyasi kanadı olarak rol oynamıştır.

Celal Bey’in II. İktisat Vekilliği (1932-1937)

Yeni Türk Devleti 1923’den beri devlet teşvikleriyle desteklenen özel 
sektör eliyle sanayileşme politikasının yeterli olup olmadığından kuşkula-
nılırken, 1929 yılında Türk ve dünya ekonomisinde yaşanmaya başlanı-
lan gelişmeler oldu. Dünya’daki gelişmelerin başında İngiltere’nin klasik 
sömürgecilik düzeninin geri plana itilmesi ABD’nin önderliğinde kurula-
cak yeni sömürge sürecinin ortaya çıkmasıdır. Yani aynı zamanda plan-
lı-devletçi ekonomiye geçiştir. Türkiye Cumhuriyeti gibi yeni bağımsızlı-
ğına kavuşmuş ya da sömürülen ithalata bağımlı ülkeler için hem siyasi 
hem ekonomik hayat şansı için tek seçenek sanayileşmek ve bunu yurt 
dışından kredi almadan başarabilmekti. Bu nedenle, ithalata ve uluslar 
arası finansal sermaye girdisine dayanan ülkelerde devlet girişimciliği ve 
özellikle planlı ekonomi politikasının baskın unsurları ön plana çıkar. 
Devlet girişimciliği esastır, çünkü 1929 krizi, spekülasyon ve suiistimal-
lerden dolayı özel sektöre olan güvenin sarsılmasına neden olmuştur. Bu 
kriz ile serbest piyasa ekonomisi suçlanmış ve ekonomiye müdahaleyi 
meşru kılmıştır.28 Dünya ekonomisinin getirdiği bu şartlar Türkiye’de de 
ekonomik ve siyasi sıkıntılara neden oldu. Ortaya çıkan şartlardan dolayı 
döviz sıkıntısı vardı. Hükümet çevrelerinde tartışılan para krizi, dış ticaret 
açığı ve 1920’lerdeki sanayi hızı yetersiz kaldığı için yoğun talep olan mal-
larda ithalata gidilmesi, sanayileşmeyi artırmaktan başka bir çare olma-
dığı konusunda fikir birliğine varıldı. Döviz çıktısına sebep olan bir diğer 
konu da Osmanlı dış borçlarından Türkiye Cumhuriyeti’nin payına düşen 
taksitlerin 1929’da ödenmeye başlanmasıydı.

Bu şartlarda İktisat Vekâleti yeni düzenlemelere gitti. İlk olarak Ara-
lık 1929’da, Türkiye’nin iktisadi programının hazırlanması işini tamamen 
kendi üstüne aldı. Sorunlar için çözüm önerilerini kapsayan ‘ İktisadi Va-
ziyetimize Dair’ başlıklı bir çalışma, Mart 1930’da Başvekâlete sunuldu. 
Nisan’da bir Sanayi Kongresi toplandı. Bu konuda TBMM üyeleri bilgi-
lendirildi. Atatürk 1930 yılının bu sıkıntılı ortamında meclisi denetlemek 
amacıyla Fethi Bey’e Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurdurdu. Güdüm-
lü muhalefet partisi toplumdan büyük destek gördü. Fethi Bey İzmir’de 
‘kurtar bizi’ diye karşılandı. Aynı yıl yapılan belediye seçimlerinde büyük 
başarı elde ettiler. Serbest Fırka denemesi kitlelerin iktisadi durumların-
da hızlı bir düzelme sağlanmadıkça hukuki ve siyasi reformların yerleş-

28 Korkut Boratav, 100 Soruda Devletçilik, Gerçek Yayınevi, Yelken Matbaası, Ankara, 1974, 
s. 138-140.
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mesine, hatta CHF’nin sağlam bir iktidar olarak tutunabilmesine imkân 
olmadığını, açıkça göstermiştir. Bunun üzerine sorunları daima yakından 
ve yerinde izleyen Mustafa Kemal bir yurt gezisine çıkmıştır. Bu geziye 
birçok gazetecinin yanı sıra sorunun kaynağının CHF’nın izlediği politika-
nın yanlışlığından kaynaklandığını ifade eden, Ahmet Hamdi Başar’da da-
vet edilmiştir. Başar’a göre, Mustafa Kemal bu yolculukta, gelecekte CHF 
programı için bir dizi ilkeyi geliştirme gereğinden söz etti. Sonuçta altı ilke 
benimsendi. Her kavramın tanımları yapıldı. Ancak Başar herkesin bu 
altı kavramı Mustafa Kemal kadar kavradığından emin değildi.29 Başar’ın 
belirttiği gibi altı ilkeden birisi olan devletçilik muhtemelen birçok çevre 
tarafından farklı algılandı.

Mustafa Kemal yukarıda bahsedilen bu gezide geniş halkın yaşadığı 
sefaletin ekonomik kriz ortamında daha da arttığını görür, ekonomik ge-
lişmeyi hızlandıracak bir şeyler yapılmazsa, sadece halkın değil, rejimin 
siyasi güvenliğinin de tehlikeye düşeceğini bizzat tespit eder. Bunun so-
nucunda ekonomik sorunlar, çözüm yolları tartışılır. Yavaş yavaş bir ik-
tisat politikası değişikliğinin gereği idrak edilmektedir. Bu değişme, yak-
laşık bir yıl sonra devletçilik uygulamalarına cesur hamlelerle ve hızla 
başlanmasına neden olacaktır. 1932 Temmuz’unda bir hafta içerisinde 
arka arkaya meclise sunulan iktisadi konularda oldukça ileri bir müdaha-
lecilik anlayışını yansıtan kanun tasarıları bunun en somut örneğidir. V. 
İsmet Paşa Hükümeti’nin İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey benimsenen bu 
devletçilik ilkesi çerçevesinde hazırlanan planı uygulamaya koymuştur. 
Tarihe Temmuz kararları olarak geçen bu yasalarla Devlet Sanayi Ofisi 
(DSO) ile Sanayi Kredi Bankası (SKB) adlı iki plan kurumu oluşturul-
muştur. Bu ve benzer gelişmeler özel sektörü son derece rahatsız etmiş 
ve eleştiriler özellikle Mustafa Şeref Bey dönemi devletçiliğinin sosyalizm 
ya da kolektivizme kaydığına kadar gitmiştir. 1932’de başlayan bu hızlı 
devletçilik belirli çevrelerden gelen sert tepkilerle frenlenmiş; bu tepkiler 
İktisat Vekili Mustafa Şeref Bey’in istifasına ve İş Bankası Genel Müdürü 
Celal Bey’in İktisat Vekilliği’ne atanmasına yol açmış; devletçiliğin gelişi-
mi bundan sonra dümdüz ve pürüzsüz bir yol izlememekle birlikte esas 
rayına oturmuştur.30

Celal Bey’in bu vekâlete getirilmesi genellikle iyi karşılanmış ve değişik 
değerlendirmeler yapılmıştır:

“Türkiye’nin gelişme tarihinde Türk ekonomisinin büyüme ve kal-
kınmasında, dönüm noktasını Milli Mücadele’ye bağlayanlar vardır. 
1930’larda hayata geçirilen planlı ekonomiye bağlayanlar vardır.
Hâlbuki gözden kaçırılmaması gereken husus Devletçilik ilkesinin uy-
gulama hayatı bulduğu 1932 yılında Celal Bey’in İktisat Vekilliği’ne 
getirilmesidir. Celal Bey Mustafa Kemal devri ekonomisi içinde yön-

29 Ahmet Hamdi Başar, Atatürk’le Üç Ay, İstanbul, 1945, s. 9-10, 43-44.
30 Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2006, s. 150.
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lendiricidir. İktisat Vekilliği’ndeki bu değişiklik sınıfsız, imtiyazsız, 
kaynaşmış bir kitle olma mücadelesi yanında, fabrikalar kurulması, 
dış devletlere ekonomik mahkûmiyetin önlenmesine dair gayretlerin 
de dönüm noktasıdır.”31

Başka bir görüşe göre de:

“1932-1939 döneminde, iktisat politikası üzerinde en çok etkili olan 
kişinin Celal Bey olduğu söylenebilir. Celal Bey, 1932 Eylül’ünden iti-
baren beş yıl süreyle İktisat Vekilliği, 1937 sonbaharından 1939’un 
başına kadar da başvekillik yapmıştır. Devletçilikle ilgili uygulamalar 
onun ağzından savunulmuş; plan metinleri onun imzasıyla hükümete 
sunulmuş; iktisadi kanunların gerekçeleri ve belki de yer yer metinleri 
onun kaleminden çıkmıştır. Bu özellikleriyle Celal Bey’e devletçiliğin 
başlıca mimarı demek belki mümkündür; ama bu durum onun 1924-
1932 arasında İş Bankası grubunun en önemli siması iken sermaye 
çevreleri ile kurduğu yakın bağların koparılması anlamına gelir mi?” 

sorusuna “bu kanıda değiliz” diye cevap verenler de vardır.32

1927’de çıkartılan Teşviki Sanayii Kanunu’nun himayesinde canlanan 
yeni sanayi grubu ve eski liberal üniversite hocaları Celal Bey’in ‘mutedil 
devletçilik’ görüşünü de desteklemektedirler.33

Celal Bey’in İktisat Vekilliği birçok çevre tarafından desteklenmiştir. 
‘Devletin kırtasiyeci bürokrasisinden ayrı bir evrak mesaisi içinde çalışa-
cak iktisatçı olarak görülmüştür.’34 Hatta onu bu göreve getiren Mustafa 
Kemal’in de bir telgraf çekerek desteğini kamuoyuyla paylaşması, İsmet 
Paşa’nın ‘müsaade ederseniz Başvekâleti de kendisine terk edeyim’ deme-
sine neden olmuştur.35

Celal Bey’in İktisat Vekilliği’nden itibaren uygulanan planlı ekono-
mi ‘devletçilik’ ve ‘liberal’ siyaset çatışmalarını da beraberinde getirmiş-
tir. Atatürk ile İnönü’nün yollarının ayrılmasında da yine görünen sebep 
olarak İnönü’de devletçiliği temel bir iktisat politikası olarak kabullenme 
eğilimi açıkça görülürken Mustafa Kemal hantal bir bürokrasi çarkına 
dayanan ve verimlilikten çok uzak faaliyet gösteren bu eğilimi dizginle-
meye çalışıyordu. Celal Bey’in İktisat Vekâleti’ne getirilmesi aslında özel 
teşebbüs devletçilik tartışmalarında Mustafa Kemal’in Celal Bey’i tercih 
ettiğini göstermiştir. Bu atamadan sonra devletçilik hep tartışılmıştır. Bu 
konunun tarafları da özel teşebbüsün desteklediği Celal Bey ve özel teşeb-
büsün her yaptığını kuşkuyla izleyen İsmet Paşa ve ekibi olmuştur. Celal 
Bey’in ‘devletçilik’ düşüncesini Mustafa Kemal desteklemiştir.36 Mustafa 

31 M. Akif Turhal, a.g.e., s. 108.
32 Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, s. 155.
33 M. Akif Turhal, a.g.e., s. 111.
34 Ulus, 14 Eylül 1932.
35 İsmet Bozdağ, a.g.e., s. 110.
36 Mehmet Saray, a.g.e., s. 50.
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Kemal ve Celal Bey’e göre devletçilik; ekonomik ve siyasi bir konjonktü-
rün zorunlu ve kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı, onlara göre; 
ülkenin hızlı sanayileşmesinde kaldıraç görevi görecek, fakat daha sonra 
özel sektörün gelişmesi ve özellikle de özel sermaye birikiminin gerçekleş-
mesiyle birlikte tarihi görevini tamamlamış olacaktı. Oysa İnönü ve ekibi, 
devletçiliği yalnızca ekonomik politikada uygulanacak bir yöntem olarak 
görmüyordu; aksine siyasette devletin önde gelebilmesinin baş koşulunun 
ekonomide devletin hakim olmasından kaynaklandığını anlamış gibiydi-
ler.37 İsmet Paşa ve Celal Bey’in açıklamaları birbirini takip ederken o dö-
neme damgasını vuran Kadro Dergisi de yayınlarında devletçiliği savunu-
yordu. Adı geçen dergide başvekil İsmet Paşa’nın da devletçilikle ilgili bir 
yazısı çıktı. İsmet Paşa bu yazısında başvekilden ziyade muhalif bir tavır 
içindeydi. ‘…En serbest nice müesseseleri sert fırtınalara karşı tutunduran 
devlet’tir’ diyerek örneklerle açıklamıştır. Ayrıca ‘…Efradın yapabileceği 
bir şeyi devletin, bahusus bizim devletimizin yapmaması, şayanı arzudan 
da fazla bir şeydir. Çünkü …Yapacağımız şeyler o kadar çok ki, bunlarda 
efradın yapabileceği kısmına vesaitimizi dağıtmamak elbette en makul şey-
dir.’ diyerek özel teşebbüsü de tanımıştır.38 Ancak İsmet Paşa’nın fikir ve 
icraatlarında devletçilik ağır bastığı için yazısının bu bölümü genellikle 
görmezden gelinmiştir.

Türkiye’de ‘liberal’ bir iktisat politikasının hakim olduğu bir dönemde 
büyük buhranın patlak vermesi ve etkilerinin hızla yurdumuzda da du-
yulması, devletçiliğe geçişi zorlayan, belirleyici bir etki yaratmıştır. Büyük 
buhranın dünya kapitalist sistemini temellerinden sarsması, Türkiye içe-
risinde de ticaret serbestîsine, liberal politikalara karşı duyulan güvenin 
büyük ölçüde kaybolması sonucunu doğuracaktı. Türk ekonomisini de 
ciddi açmazlara sürükleyen buhran, kapitalizmin ihraç ettiği bir felaket; 
liberal politikaların zorunlu bir sonucu olarak görecektir, görülecektir. 
Resmi çevrelerde geniş ölçüde yaygınlaşan bu yorumların, iç iktisat politi-
kalarına şu veya bu ölçüde yansıması kaçınılmaz olacaktı.

Öte yandan kapitalist sistemi derinden yaralayan büyük buhran yılla-
rında Sovyetler Birliği, ihtilal ve iç savaşın sarsıntılarını atlatmış dışa ka-
palı bir ekonomi sayesinde buhranın etkileri dışında kalıyor, hatta 1929 
yılından itibaren planlı ve hızlı bir gelişme sürecine girmiş bulunuyordu. 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren oldukça yakın ilişkilerimiz olan 
SB’nin buhran yıllarındaki iktisadi başarıları, Türk devlet adamlarının 
planlı, kısmen kapalı, devletin önemli bir rol oynayacağı bir iktisat po-
litikasının imkânlarına ve başarı şansına sempatiyle yaklaşmalarına yol 
açmış olmalıdır. Nitekim Türkiye’deki plan çalışmalarına Sovyetlerin bazı 
yöntemlerinden esinlenmiş olabilir, ancak bir sistem olarak sosyalizme 
özenme hiçbir zaman devletçiliğin en ileri noktalarında bile söz konusu 

37 Cemil Koçak, Erişim: http://www.aktifhaber.com/ataturk-ve-inonunun-yollari-nasıl-ayril-
di-496009h.htm
38 Başvekil İsmet Paşa, “Fırkamızın Devletçilik Vasfı”, Kadro, Sayı: 22, Teşrinievvel 1933.
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olmamıştır. Böylece 1929’da himayecilikle başlayan iktisat politikası deği-
şikliği, adım adım ilerleyerek 1932’de devletçiliğe ulaştı. İşte bu şartlarda 
Celal Bey’in İktisat Vekilliği’ne getirilmesi sermaye çevrelerini ferahlatan, 
devletçi gidişin ‘ölçüsüzlüklerinin’ son bulacağını müjdeleyen bir geliş-
me olmuştur. Celal Bey İktisat Vekilliği’ne getirildikten sonra 12 Eylül 
1932’de mesai arkadaşlarına gönderdiği genelge aslında sermaye çevrele-
rini yatıştırmayı hedef alıyordu. Bu genelgede 1931 parti programındaki 
devletçilik maddesinin aslında, tümüyle mülkiyet hakkı tanımayan, ser-
best sermayenin çalışmasına izin vermeyen aşırı bir devletçilik olmadığını 
ve memlekette, bireylerin, şirketlerin ve devletin birlikte yapacağı sayısız iş 
olduğunu yazmıştır.39 Celal Bey’in devletçiliği bireyin teşebbüsü üzerinden 
ilerlemiştir. O; ‘fert yapabiliyorsa fert yapacak, yapamayacağı yerde devlet 
himayesi ve teşviki gelecek’ diyerek devlet faaliyetlerinin sınırını çizmiştir.

Sosyalizme özenme söz konusu olmasa da SB’den sonra dünyada ilk 
planlı ekonomiye girişmek Türkiye’de gerçekleşmiştir. Türk planlama ça-
lışmaları için 1932 yılında bir heyet geldi. Heyet’in başkanı Prof. Orlof’un 
açıklamalarına göre bu heyet, ‘Rusya’da beş senelik sanayi programında 
çalışan uzmanlardan oluşuyordu ve Türkiye’nin sanayileşmesi için düzen-
lenecek programda çalışmak üzere davet edilmişlerdi.’ Orlof heyeti, Türki-
ye’de kurulması gerekli sanayi tesisleri ile ilgili bir rapor hazırlayıp aynı yıl 
içerisinde İktisat Vekilliği’ne verir. Celal Bey bir ekle Başvekâlete sunar, 
Heyeti Vekiliye raporları 16 Aralık 1933’de görüşmeye başlar.40

İktisat Vekâleti’nin sunduğu ‘Sınaı Tesisat ve İşletme Raporu’, 17 Ni-
san 1934’de Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı adı altında kabul edilerek planı 
uygulayacak olan Sümerbank’a tebliğ edilir.41

Sovyet uzmanlar Türkiye’den ayrılmadan Celal Bey İktisat Vekili olun-
ca iktisat ve maliye konularında uzman getirilebileceği haberleri gazete-
lerde yer almıştır.42 Celal Bey kasımda yaptığı açıklamada bu haberleri 

39 Özel Şahingiray, Celal Bayar’ın Söylev ve Demeçleri 1921-1938 (Ekonomik Konulara Dair), 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1999, s. 53-54.
40 Bilsay Kuruç, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987, s. 19, 25.
41 Celal Bey, İktisat Vekili olmadan önce sanayinin hükümet tarafından kurulması amacıyla 
oluşturulan DSO’nun esaslarını çok koyu devletçi bulduğu için değiştirmek istemiştir. Bu 
konuda sabırlı davranan Celal Bey kamuoyunu hazırladıktan sonra DSO’nun yerine 11 Tem-
muz 1933’de Sümerbank’ı kurmuştur. Sümerbank kanunu ile DSO ve SKB bir çatı altında 
toplanmıştır. Görev alanı da oldukça geniş çizilmiştir. “Bu kanun ile devletçilik geçici niteliği ile 
ön plana çıkmaya başlar, çünkü devletin yatırımlarının özel sektöre devredilmesi gündeme ge-
lir. Planlama ve Devletçilik Mustafa Şeref Bey döneminde özel sermaye kesiminde huzursuzluk 
yaratmışken, Celal Bey’in İktisat Vekilli olmasıyla peş peşe kurulan KİT’ler bu grubu huzursuz 
etmemiştir. Bu dönemde, devlet yatırımlarında eksilme olmadığı gibi büyük bir artış olmuştur”, 
diğer bir deyişle kamu hizmet alanları artmıştır. Ancak bu gelişme, özel kesimi ‘huzursuz’ et-
mek bir yana, 1930’lar öncesinde uygulanan serbest piyasacı politikanın devamı niteliğindeki 
araçlarla (teşvik, iştirak ve kredi) birlikte bu kesimin yararına işleyen bir genişleme olarak 
tarihe geçmiştir. Aslında Mustafa Şeref Bey planlı devletçiliği savunurken Celal Bey piyasacı 
devletçiliği savunmuştur. Aslı Yılmaz, “Tasfiye Edilen Devletçilik ve Örgütlenme: Piyasacı Dev-
letçilikten Piyasaya”, Memleket Siyaset Yönetimi, Cilt: 3, Sayı: 2008/8, s. 112, 114.
42 “Mütehassıslar: İktisat ve Maliye İçinde Birer Mütehassıs Getirilmesi Muhtemel”, Akşam, 
15 Eylül 1932.
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doğrulamış, ‘hatta İktisat Vekâleti’ne daimi bir müşavir, vekâlette her şu-
benin başına ecnebi bir mütehassıs getirilecektir’43 demiştir. İsmet Paşa bu 
fikre karşı çıkmasına rağmen 1933 yılının başlarında ABD büyükelçisi 
aracılığıyla bağlantı kurulmuş ve uzmanlar aynı yıl gelmişlerdir. ABD’li 
uzmanlarda Rus uzmanlar gibi raporlar hazırlamışlardır. Birinci plan He-
yeti Vekiliye’de tartışılırken, ABD’li uzmanlar hazırlamakta oldukları ra-
porların ana hatlarını içeren bir belgeyi İktisat Vekâleti’ne sunmuşlardır. 
Sanayi planında yaptırılmakta olan çalışmanın başlıklarını gösteren bir 
not girmiştir. Böylece Celal Bey İsmet Paşa’nın karşı çıkmasına rağmen, 
bu raporları hazırlatmış ama ilk düşüncesinin diğer bir bölümünü teşkil 
eden İktisat Vekâleti’ne yönetici düzeyde yabancı uzman getirme fikrini 
uygulamaya koyamamıştır.44

SB ve ABD’li uzmanların raporlarının planda ne kadar etkili olduğu 
tartışılsa da birinci plan kâğıt üzerinde kalmayan yaşayan bir program-
dı. Programa alınan her teşebbüs gerçekleşmemiş olsa bile 1934-1938 
planın hazırlanmasından sonra otuz yıl süreyle Türkiye’de yapılan bütün 
programların tamamen kâğıt üzerinde kaldığı dikkate alınırsa ilk büyük 
sınaî yatırımlara fiilen rehberlik eden bu ilk planlama çalışmasının kü-
çümsenmesinin büyük bir hata olduğu rahatça söylenebilir.45 Celal Bey 
1938 Haziran’ın da yaptığı bir konuşmada ‘Cumhuriyet hükümeti… Şim-
diden birinci beş senelik sanayi programını muvaffakiyetle tatbik ettim di-
yebilir…’46 diyordu.

Mustafa Kemal CHF’nın Dördüncü Büyük Kurultayı’nı açarken yaptığı 
konuşmada: ‘bir güdümlü ekonomi düzeni kurmakla uğraşıyoruz’ sözleriyle 
devletçiliğin sosyal ve siyasi bir sistem olarak ekonomik hayatın tamamı-
nı kontrole alma anlamına gelmediğini, sadece ekonominin canlanmasını 
sağlayacak bir ekonomik politika olduğunu belirtmiştir.47 Bu kurultayda 
Celal Bey’de; Beş Senelik Sanayi Programı’nın tabi ve normal seyrinde 
devam edeceğini planlı ve murakabeli yolda ilerleyeceğini söylerken özel 
teşebbüsün de tarafsız bir şekilde müdafaa edeceğini belirtmiştir.48 Birin-
ci planla ilgili çalışmalar yürütülürken Atatürk’ün sabırsızlandığını gören 
Celal Bey, Turhal Şeker Fabrikası’nın çalışmalarına başladı. Her ne kadar 
İsmet Paşa gerek kendisi gerek Vekiller Heyeti aracılığıyla bu işi engelle-
meye kalktıysa da bu fabrika açıldı.49

43 “İktisat Vekâletine Ecnebi Mütehassıslar Geliyor”, Akşam, 2 Kasım 1932.
44 İlhan Tekeli - Selim İlkin, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, Bilge 
Kültür Sanat, İstanbul, 2009, s. 172-175.
45 Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, s. 159.
46 Bilsay Kuruç, a.g.e., s. 54.
47 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, (Derleyen: Nimet Arsan), Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Yayınları, Cilt: I, Ankara, 1981, s. 381.
48 CHF Programı, Mayıs 1935, s. 6-7.
49 İsmet Bozdağ, Bilinmeyen Yönleriyle Celal Bayar, Türk Milleti’ne Vasiyeti, Emre Yayınları, 
İstanbul, 2005, s. 69-71.
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Devletçilik tartışmalarının ve uygulamalarının en yoğun sürdürüldüğü 
1935 yılının 22 Ağustos’unda 5. İzmir Fuarı’nın açış konuşmasında Celal 
Bey, Mustafa Kemal’in gönderdiği mesajı okumuştur:

“Türkiye’nin uyguladığı sistemin dışarıdan alınmadığını tamamen 
Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğduğunu açıklamış. Devletçiliğin bizde 
anlamı; kişilerin özel teşebbüslerini esas tutmak, fakat büyük bir mil-
letin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerin ya-
pılamadığını göz önünde tutarak memleket iktisayatını devletin eline 
almasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye vatanında asırlardan 
beri kendi teşebbüsleriyle yapılmamış olan şeyleri bir an evvel yap-
mak istedi. Görüldüğü gibi kısa bir zamanda yapmaya muvaffak oldu. 
Bizim takip ettiğimiz bu yol liberalizmden başka bir sistemdir.”50

diyerek özel teşebbüsü desteklediğini bir kere daha vurgulamıştır.

Celal Bayar’ın Başvekilliği (1937-1939)

Makalemizin başlığı, ‘Atatürk’ün ilk sivil Başbakanı Celal Bayar devlet-
çi miydi?’ olduğu için devletçilik kavramının ne olduğunun tanımlanması 
gerekir. Geniş anlamda devletçiliğin tanımını yapanlar; devletçiliği kapita-
list ekonomiyi geliştirmek ve burjuvaziyi güçlendirmek için devletin yaptı-
ğı müdahalelerin tümü olarak tanımlamaktadırlar. 1930’lar Türkiye’sinde 
‘devletçiliğin’ ortaya çıkış nedenlerini tartışmak için bu tanımın anlamını 
biraz daraltmamız gerekecek. Devletçilik; ekonomiye piyasa malı ve hiz-
metleri üreten işletmeler işletmeciliğidir. Bu halde devletçilik, “devletin 
kendisinin işletmecilik yaparak ekonomik yaşama müdahale etmesidir”, 
diye tanımlanabilir.51 İşte bu müdahalenin ne kadar ve ne zamana kadar 
olacağı Türkiye’de hep tartışılmıştır.

1923-1929 arası dönemde liberal bir ekonomi politikası uygulanırken 
dünya ekonomik bunalımı ve Türkiye’de ortaya çıkan şartlardan dolayı 
‘devletçiliğe’ geçilmiştir. Türkiye’deki devletçilik İsmet Paşa ve ekibinin 
Sovyet usulü devletçiliği, bunun dışında kadrocuların savunduğu geçi-
ci olmayan sürekli devletçilik ve Bayar’ın savunduğu bireyler teşebbüs 
gücüne ulaşıncaya kadar devletin geçici olarak piyasada bulunması ve 
bireye her türlü teşebbüs desteğinin verilmesini savunan piyasa devlet-
çiliğidir.

Pratikte devletçilik tartışılırken uygulamada da farklılıklar vardı. Özel-
likle Celal Bey’in İktisat Vekilliği ve Başvekillikte bulunduğu yıllar (1932-
1939) devletçiliğin bir ekonomi politikası aracı olarak savunulduğu ve uy-
gulandığı bir dönem olmakla birlikte devletçilik fikir ve uygulamalarında 
önemli çelişkiler göze çarpmaktadır. Bunun dışında İsmet Paşa ve ekibi-
nin, Atatürk’le Celal Bey’in ‘devletçilik’ görüşlerinin birbirinden çok farklı 

50 Dündar Sağlam, “Devletçilik İlkesinin Gelişmesi ve Günümüzdeki Sonuçları”, Erişim: 
http://ekonomikyaklasim.org/pdfs2/EYD_V02_N04_A04.pdf
51 İlhan Tekeli - Selim İlkin, a.g.e., s. 320.
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olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İsmet Paşa ve ekibinin dev-
letçiliği daha çok bürokratik ve otoriter bir nitelik gösterirken Atatürk ve 
Celal Bey’in devletçiliği devamlı bir sistem niteliğinde olmayıp, o dönemde 
ekonomik şartların zorladığı pratik bir yöntem olarak düşünülmüştür. İs-
met Paşa Başvekil olarak hükümetin politikasından sorumlu olmasına 
rağmen ekonomik konularda çoğu zaman Atatürk’ün müdahaleleri be-
lirleyici rol oynamıştır. Atatürk kendisi gibi düşünen Celal Bey’i İktisat 
Vekâleti’ne getirmesinden sonra kaçınılmaz şekilde İsmet Paşa Celal Bey 
tartışmaları yaşanmıştır. Yani Atatürk’ün hayatı boyunca İsmet Paşa’nın 
temsil ettiği bürokrat otoriter akım ile iş çevrelerinin görüşlerini benim-
seyen Celal Bey’in temsil ettiği akım daima karşı karşıya bulunmuştur.

Celal Bey’de Atatürk’ten aldığı destekle olsa gerek 1937 bütçesi görü-
şülürken milli ekonomi icabı yapılanlar hakkında hükümet adına konuş-
tuğunu belirtmesi, Atatürk dönemi hükümetleri içinde de bir ayrıcalık 
taşıması bakımından dikkat çekicidir.52

Atatürk devlet işletmeciliğinin, sermaye birikimi ve girişimcilik tecrü-
belerinin yetersiz olduğu bir dönemde başvurulan geçici bir uygulama 
olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Bunu uygulamada da hayata geçir-
mek istemiş daima özel sektörden yana olduğunu 1932’de mecliste kabul 
edilen devletçi nitelikteki kanunların doğurduğu endişe üzerine seçimini 
özel kesimi destekleyen Celal Bey’den yana kullanarak O’nu İktisat Vekil-
liği’ne getirmişti. Yine aynı düşüncelerle 1937’de Celal Bey’i başvekâlete 
getirmiştir.

İsmet Paşa daha önce (1924) de başbakanlıktan alınıp yerine Fethi 
Bey getirilmişti, ama bu değişiklik büyük çaplı tartışmalara yol açma-
mıştı. Atatürk ile İnönü arasında zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da 
son dönemde meydana gelen olaylar kadar açığa çıkmamıştı. Bunları; An-
kara’daki Bira Fabrikası, Nyon Sorunu ve Çiftlik Olayı olarak sıralaya-
biliriz.53 Celal Bey Mehmet Saray’a verdiği son röportajda: ‘Atatürk beni 
Ankara’dan İstanbul’a çağırdı. Florya Köşkü’nde kabul etti. İsmet Paşa’nın 
başvekâleti bıraktığını, benim bu vazifeyi üstlenmemi istedi. Ülkenin kalkın-
ması ile ilgili çalışmalarımdan memnun kaldığını söyledi.’ ‘Şimdi başvekil 
olarak Türkiye’yi kalkındırmanı istiyorum...’ dedi. İsmet Paşa’nın azlinde 
bildiğim bir şey varsa, o da İsmet Paşa’nın devletçi ekonomik politikasın-
dan hiçbir zaman memnun kalmamasıydı. İsmet Paşa’nın ‘Sovyet usulü 
devletçiliği hakkında aynı yerde sorulan soruya;

“İsmet Paşa SB’den döndükten sonra çalışmalarına başladı. Devlet-
çilik politikasını kamufle etmek için, özel teşebbüsten birileri fabrika 
kurmak istediğinde iktisat vekaletinin iznini almasını şart koştu. Bu 
bir nevi göz boyamaktı. Fabrika kurmak isteyenlere bin bir güçlük çı-
karılıyorlardı. Atatürk bunun farkındaydı. İsmet Paşa’nın bu katı dev-

52 TBMM Zabıt Ceridesi, 26.5.1937.
53 Nurşen Mazıcı, Celal Bayar (1937-1939), Der Yayınları, İstanbul, 1996, s. 38-39.
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letçiliği ve özel teşebbüse yer vermemesi onun başbakanlıktan azledil-
mesinde önemli rol oynadı.”54

şeklinde cevaplandırmıştır.Celal Bayar’ın bizzat ifade ettiği gibi Atatürk 
ile İsmet Paşa’nın arasında ne yaşanmış olursa olsun en belirleyici konu 
devletçilik konusundaki fikir ayrılıklarıydı.

İnönü’nün başvekâletten hemen ayrılmasından bazı sakıncalar doğabi-
leceğini düşünen Atatürk, bir ileri düşünme önlemi olmak üzere O’na bir 
buçuk aylık izin vermiş, bu süre içinde de hem başvekillik yapmayı tasar-
ladığı İktisat Vekili Bayar’ı Başvekâlet’te işe alıştırmış, hem de kamuoyu-
nu böyle bir değişikliğe hazırlamayı uygun görmüştür. 20 Eylül 1937’de 
Bayar’ın başvekâlete getirilmesinden sonra TBMM kapalı olduğu için İnö-
nü izinli sayılmış ve bir buçuk aylık iznini kullanmayarak istifa etmiş, 25 
Ekim 1937’de de Bayar asaleten Başvekilliğe atanmıştır. Yabancı yazarlar 
Bayar’ın başvekilliğe getirilmesinden söz ederken bankacı ve sivil özelli-
ğini belirtirler.55 26 Ekim 1937’de Bayar başkanlığında kurulan kabine 
açıklanmıştır. 1 Kasım 1937’de Meclis’in açış konuşmasını yapan Atatürk 
özellikle milli ekonomi, endüstrileşmek, ticaret ve ekonomik kalkınma üze-
rinde durmuştur.56 Bir önceki İnönü Hükümeti’ninkinden yirmi kat daha 
uzun olan programda en kısa dış politikaya, en uzun ekonomik politikaya 
yer verilirken Atatürk’ün açılış konuşmasından sık sık alıntı yapan Bayar, 
programın Atatürk’ün direktifleriyle hazırlandığından söz etmiştir.57

Bayar hükümeti güvenoyu aldıktan sonra başvekilin evinde verilen da-
vette bulunan Atatürk: ‘ Ben Türkiye Reisicumhuru Atatürk ve Türk milleti, 
Başvekil Celal Bey’in ve O’nun hükümetinin programını takip ediyoruz ve 
fikri neticesini görmek istiyoruz.’ diyordu. Ayrıca 12 Kasım 1937’de Anka-
ra’dan başlamak üzere, on altı vilayeti geçerek Ankara’da son bulan yurt 
gezisinde Atatürk, Başvekil Bayar’ın yanında bulunmuştur.58

Atatürk başvekâlete getirdiği Bayar’dan desteğini hiçbir zaman esirge-
memiştir. Bayar’da her konuda olduğu gibi özellikle ekonomik konularda 
Atatürk ile daima hemfikir olmuştur. Devletçilik konusunda Bayar, açık-
tan açığa bir tavır almamıştır. Adeta hem devletçiliğin savunucusu hem 
de frenleyicisi olmuştur.

Devletçiliği daha çok özel sermayenin başarısızlığına dayandıran Ba-
yar, ‘eğer ülkenin sanayileşmesi ve ulusun gereksinimleri sadece bazı özel 
kuruluşların dayandığı sermayeye bırakılırsa en az daha iki yüzyıl bekle-
me devresi geçirilmesi gereğini belirterek’, devleti başka çıkar yol olmadığı 
için doğrudan doğruya ekonomik etkinliklere yöneltmiştir.59

54 Mehmet Saray, a.g.e., s. 69-70.
55 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK Basımevi, Ankara, 1988, s. 367.
56 TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt: 20, İçtima 1, s. 3.
57 TBMM Zabıt Ceridesi, 8 Kasım 1937, Devre V, Cilt: 20, İçtima 3, s. 19;
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d05/c020/tbmm05020003.pdf
58 M. Akif Tural, a.g.e., s. 154.
59 Necdet Serin, Türkiye’nin Sanayileşmesi, Sevinç Matbaası, Ankara, 1963, s. 110.
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Bayar dönemi ile 1932’deki hızlı başlangıçta yumuşama olmuştur. Bel-
ki de bu nedenle özellikle 1932’de O’nun döneminden önce devletçiliğe 
karşı çıkanlar Bayar’ın ‘devletçiliğine’ karşı çıkmamışlardır. Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı’ndaki birçok hedefe ulaşmanın yanı sıra Bayar’ın 
İktisat Vekâleti ve Başvekâleti yıllarında Türkiye Ekonomisi’nin kalkınma 
hızı %9’u aşmış, sanayileşme de büyüme oranı %10,2’ye ulaşmıştır.60

Bu başarılar üzerine Cumhuriyet’in on beşinci yılında gazetelerde 
‘Cumhuriyetin On Beşinci Yılı Bayramının İnkılâp Tarihimizde bir ekonomi 
bayramı olarak değerlendirilmesi aşırı hüküm sayılmaz’ haberleri yapıl-
mıştır.61

Bayar döneminde yatırımların yanı sıra önemli ölçüde millileştirme de 
yapılmıştır. Bunlar, Mudanya-Bursa Demiryolu, Türk Anonim Su Şirke-
ti, İzmir Rıhtım Şirketi, İzmir-Afyon ve Manisa-Bandırma Hattı, İstanbul 
Rıhtım Dokuma ve Antrepo TAŞ, Aydın Demiryolu, İstanbul Telefon Hattı, 
Ereğli Limanı, Zonguldak-Çatalağzı Demiryolu ve Kömür Madeni İşletme-
leri, Şark Demiryolları, İzmir Telefon TAŞ ve İstanbul Anonim Elektrik 
Şirketi’dir. Millileştirme ve devletleştirme yapılan alanlar daha çok demir-
yolları, limanlar, yerel hizmetler, su, telefon şirketleri gibi sosyal politika 
gereği yapılmış gibi görünse de yabancı ellerinde bulunan bu kuruluşlar 
eskidiği ve dolayısıyla kar oranları düştüğü için elden çıkarmada sıkıntı 
yaratmamışlardır. Bu millileştirmeler sürerken, Bayar TBMM’de yaptığı 
konuşmada yabancı sermayeye karşı olmadıkları vurgusunu tekrar etmiş, 
nitekim bu açıklamayı doğrular yönde 1934-1938 arasında Türkiye’de 32 
yeni yabancı kuruluş etkinliğe geçmiştir. Bu yapılanlar ‘millileşme mi’, 
‘devletleştirme mi’, ‘kamulaştırma mı?’, tartışmaları da yapılmıştır.62 Celal 
Bey bütün bunlara rağmen millileştirmeye ve yerli malı kullanılmasının 
özendirilmesine önem vermiştir.63

Bütün bu tartışmalara rağmen Atatürk’ün Bayar’ı radikal devletçi gru-
bun lideri olan İnönü yerine başvekilliğe getirmesi CHF devletçiliğinin de-
ğişimini göstermesi açısından oldukça önemliydi. Tek parti döneminin çok 
partili hayata geçiş denemesi yaşadığı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
ve Serbest Cumhuriyet Fırkası denemelerinden sonra ilk kez katı devletçi 
düşünmeyen bir başvekil göreve getirilmişti. Ancak Atatürk’ün ölümüyle 
bu dönem kısa sürmüştür. Atatürk’ün ölümünden bir gün sonra cum-
hurbaşkanı seçilen İsmet Paşa, Bayar’ın başvekillikten istifasını kabul 
etmemiş, iki vekil değişikliği ile devam etmesini istemiştir. Daha sonra 
bazı vekillerin istifalarının yanı sıra İsmet Paşa’nın başvekilliği sırasında 
başlayan bazı skandallar II. Bayar hükümeti döneminde ortaya çıkmış ya 
da çıkarılmıştır. Bunlardan dolayı Bayar istifa etmiştir.

60 Tevfik Çavdar, Türkiye’de Liberalizm (1860-1990), Özkan Matbaası, Ankara, 1992, s. 216-
218.
61 Ulus, 22 Ağustos 1938.
62 M. Akif Tural, a.g.e., s. 186.
63 TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt: X, s. 441.
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Aslında nasıl Atatürk, İsmet Paşa ile aralarında çeşitli konularda anlaş-
mazlık olmasına rağmen ekonomik konudaki anlaşmazlık nedeni ile O’nu 
başvekillikten nasıl uzaklaştırmışsa aynı şey İsmet Paşa ve Bayar içinde 
geçerliydi. Bayar’a göre İnönü bir asker olarak yalnızca levazım dairesinin 
kendisine verdiği kadar işlerden anlayacak ekonomi bilgisine sahiptir. Bu 
yüzden ‘dar’ bir çerçevede ekonomiyi değerlendirmiştir. Bayar kendisini 
‘karma ekonomi’ felsefe ve uygulamasının yanında bir kimse olarak tanım-
larken, İnönü’yü Rusya gezisinin etkisiyle ‘mutlak devletçilik’ten yana ola-
rak niteleyip tercihlerinin bağdaşmasının mümkün olmadığını belirtiyor.64

Bayar’ın istifasından sonra yapılan yorumlar, yazılan yazılar, ne olursa 
olsun bundan sonraki aşama değişiklik dönemlerinin getirdiği rutin üze-
rinden devam etmiştir. Bayar döneminin önde gelen ve Mustafa Kemal’e 
yakın olanların tasfiye edildiği dönem olmuştur.

Sonuç

Celal Bayar’ın başvekillik süresi on beş ay gibi kısa bir süredir. Ancak 
Bayar 1932-1937 yılları arasında İktisat Vekilliği de yapmıştır. Bu neden-
le Bayar’ın uygulamaları ve düşünceleri mali sistemin oluşmasında ve ül-
kenin kalkınmasında çok etkili olmuştur. Bayar aynı zamanda Atatürk’ün 
ilk sivil başbakanıdır. Atatürk’ün çevresindeki çok sayıda asker köken-
li arasından Bayar’ın sivrilmesinde ve başvekâlete getirilmesinde O’nun 
siyasi ve ekonomik faaliyetleri son derece önemli rol oynamıştır. Bayar 
dönemi Türkiye’nin en büyük kalkınma hızına sahip olduğu yıllar olmuş-
tur. Bayar bütün bu yaptıklarını Türkiye’de ve dünyada büyük ölçüde ya-
şanan ekonomik bunalım yıllarında gerçekleştirmiştir. Üstelik bunalımlı 
dönemi atlatabilmek için ülkede devletçiliğin bir ekonomik model olduğu 
kadar siyaseten de tartışıldığı bir süreçte gerçekleşmiştir. Bayar devletçi 
miydi? Liberal miydi? konusu da hep tartışılmıştır.

1930’lardaki devletçiliğin varlık nedeni özel sektörün kendi tasarruf-
larıyla sanayi gerçekleştiremediği şartlarda devletin özel sektöre gerekli 
sermaye birikimini, teknik yardımı ve teşviki sağlamak için köprü görevi 
görmesiydi. 1930’lardaki ekonomi politikası, uygulamaya giren ve uzun 
yıllar uygulamada kalan devletçilik politikasının ilgi çekici bir siyasi çekiş-
me pahasına kabul edildiğidir. Birçok kimse tarafından özel girişimciliği 
tartışma kabul etmez olarak görülen Bayar bir yandan ülkenin sanayi-
leşmesi özel girişime bırakılırsa ‘en az daha iki yüzyıl bekleme devresi ge-
çirilmesi gerekir’ ifadesini kullanırken, diğer yandan kurucusu olduğu İş 
Bankası aracılığıyla liberal politikaların hayata geçirilmesine de öncülük 
etmiştir. Üstelik bununla siyasi kadrolarla sermaye çevrelerini bir araya 
getirmeye çalışmıştır. Başka bir ifadeyle özel sektör ve devletçiliği dengede 
tutmaya çalışmıştır. Bayar’ın liberal görülmesinde veya gösterilmesinde 
belki de İsmet Paşa’nın planlı-devletçi radikal ekonomik politikaları rol 
oynamıştır.

64 Nurşen Mazıcı, Celal Bayar, s. 144.
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RUS İŞGALİNDEN EVVEL HİVE HANLIĞI’NA 
GELEN RUS ASKER VE ELÇİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Dinçer KOÇ*

Öz

Hive Hanlığı Türkistan’da yaklaşık 400 yıl boyunca varlığını koruyan 
bir Türk devleti olarak birçok yabancı devletle siyasi münasebet kurmuştur. 
Hiç kuşkusuz bunlardan en önemlisi Rus Çarlığı idi. Zira Türkistan üzerin-
den doğu ile ticaretini genişletmek isteyen Rus Çarlığı I. Petro’dan itibaren 
Türkistan’ı ele geçirmeyi hedeflemiştir. Bunu gerçekleştirmek için istihbarat 
faaliyetleri daima ön planda olmuştur. Bu yüzden Ruslar XVIII-XIX. yüzyıl-
larda Hive Hanlığı’na müteakip defalar çeşitli temsilcilerini yollayarak bu 
devlet hakkında her türlü bilgileri toplamaya çalışmışlardır. Böylece Hive 
Hanlığı’yla ilgili bilgiler Rusya’da artmıştır. Bundan dolayı birçoğu elçilik 
raporu olan Hive Hanlığı ile ilgili Rus kaynakları bu devletin tarihinin öğ-
renilmesinde oldukça önemli hale gelmiştir. Nitekim bu makalenin amacı 
da XVIII. - XIX. yüzyıllarda Hive Hanlığı’na gelen Ruslar hakkında bilgi 
vermektir.

Anahtar kelimeler: Hive Hanlığı, Rusya, Türkistan, Amuderya, As-
ker ve Elçiler.

Abstract
Russian Soldiers and Ambassadors Who Came To Khanate of 

Khiva Before The Russian Invasion

Khanate of Khiva has established political relations with many foreign 
governments as a Turkic state that already existed for about 400 years 
Turkistan. The most important of these was undoubtedly Russian Empi-
re. Because Russian Empire who wanted to expand his trade with east 
across Central Asia, aimed to seize the Turkistan from the time of Peter I. 
Intelligence activities for accomplishing this aim have always been in the 
forefront. So the Russians have tried to collect every kind of information 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 215           Nisan 2015
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about Khanate of Khiva by sending several representatives back to back in 
18th and 19th centuries. Thence information has increased about Khanate 
of Khiva in Russia. Therefore, Russian sources about Khanate of Khiva 
which most of them was embassy reports have become very important to 
learn the history of this state. Indeed the purpose of the article is provide 
information about Russians came to Khanate of Khiva in 18th and 19th 
centuries.

Key words: Khanate of Khiva, Russia, Turkestan, Amu Darya, Sol-
diers and Ambassadors.

Giriş

Türkistan tarihinde önemli bir yer işgal eden Hive Hanlığı çok eski de-
virlerden itibaren bir kültür sahası olan Harezm’de kuruldu. Timurluların 
hâkimiyetinde olan Harezm, 1505 yılında Muhammed Şeybani Han tara-
fından ele geçirildikten sonra, onun Merv yakınlarında yapılan savaşta 
Şah İsmail’e yenilmesiyle birlikte kısa bir süreliğine Safevilerin hâkimiye-
tine girdi. Ancak Harezm 1511 yılında, zamanında Ebulhayr Han’a karşı 
çıkan ve Muhammed Şeybani Han’a da katılmayan Özbek kabileleri tara-
fından zapt edildi.1 Hive Hanlığı’nın temellerini atan Özbeklere Şeybaniler-
den Yadigar Han’a dayandıklarından dolayı Yadigaroğulları da denilmek-
tedir. Onlardan İlbars Han Harezm’de Vezir şehrinde Han oldu. Böylece 
Harezm’de Yadigaroğulları hanedanının iktidarı başladı.2 1615 yılından 
itibaren Arap Muhammed Han devrinde Hanlığın merkezi Hive şehri oldu. 
Yadigaroğullarının Harezm’deki hâkimiyeti XVIII. yüzyılın ilk yarısına ka-
dar sürecekti. Bu dönemde Hive Hanlığı Amuderya’nın aşağı kesimlerini, 
batıda ve güneybatıda Türkmenlerin yaşadığı Mangışlak tarafında Bal-
han dağları, Dihistan ve Uzboy bölgesini, günümüzde Türkmenistan’ın 
sınırları içerisinde bulunan Kopet Dağı ve Kügen Dağı’ndan kuzeye doğru 
Horasan’ın kuzey kısmını içine alıyordu. Hanlığın ahalisi esasen Özbek ve 
Türkmen kabilelerinden oluşuyordu.3 Bunlara daha sonra Karakalpaklar 
da katılacaktı.

Hive Hanlığı’nın merkezi topraklarını meydan getiren Harezm bölgesi 
çok eski devirlerden itibaren Türkistan’ın Yakındoğu ve Rusya üzerinden 
Avrupa ile ekonomik münasebetlerinde transit bir ticaret merkeziydi. Bu 
yüzden batılı ve Rus tüccarları için bir çekim alanıydı. Ancak Rus Çarlı-
ğı’nın Türkistan’a ticari olarak sızması ve siyasi baskısı uzun bir süreçte 
gerçekleşti. Henüz XVI. ve XVII. yüzyıllarda basit ama sağlam ekonomik 

1 İstoriya Narodov Uzbekistana ot Obrazovaniya Gosudarstva Şeybanidov do Velikoy Oktyabr-
skoy Sotsialistiçeskoy Revolyutsii, İzdatelstvo AN UzSSR, Taşkent, 1947, s. 66.
2 Mehmet Alpargu, “Türkistan Hanlıkları”, Türkler, Ankara, 2002, s. 557-605; Hive Hanlı-
ğı’nda Yadigaroğulları’ndan sonra XVIII. yüzyılın ortalarında bir süre Kazak Sultanları Han 
olarak bulunmuştur. 1770 yılından itibaren ise Kongad boyuna dayanan haneden devlet yı-
kılana kadar Hive Hanlığı’nı yönetmiştir.
3 İstoriya Narodov Uzbekistana…, s. 69-70; P.P. İvanov, Oçerki po İstorii Sredney Azii (XVI - 
Seredina XIX v.), İzdatelstvo Vostoçnoy Literaturı, Moskva, 1958, s. 148-177.
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ve siyasi ilişkiler kuruldu. Rusya’nın Türkistan ile ticareti XVII. yüzyıldan 
XVIII. yüzyılın ilk çeyreğine kadar İdil-Ural bölgesi ve Batı Sibirya ile bağ-
lantılı olarak gerçekleşti. Zira Türkistanlı tüccarlar mallarını Astarhan ve 
Tobolsk’a getirerek buralardaki Tatar ve Başkurt Müslüman tüccarlarına 
satıyorlardı.4 Rusya ile Hive Hanlığı ve Türkistan arasındaki ekonomik 
ve siyasi münasebetlerin seyri Rus Çarı I. Petro’dan itibaren değişti. Zira 
Rusya artık Hazar Denizi ve Aral Denizi aracılığıyla su yollarından fay-
dalanarak Hindistan ve Uzakdoğu’ya ulaşmak istiyordu. Bunun önünde 
engel olarak ise Türkistan hanlıkları duruyordu. Bu sömürgeci siyasetin 
hayata geçirilmesiyle birlikte XVIII. yüzyılın başlarından itibaren Rusya ile 
Hive Hanlığı arasındaki siyasi münasebetler de aşağıda görüleceği üzere 
daha dinamik bir hal alacaktı. Bununla birlikte Rus hükümeti Hive Hanlı-
ğı’na elçi olarak birçok kişiyi göndererek hem siyasi hedeflerini gerçekleş-
tirmeye uğraşacak hem de bu devlet hakkında bilgi toplamaya çalışacaktı. 
Bu yüzden Hive Hanlığı’na gönderilen Rus elçileri aracılığıyla elde edi-
len bilgiler sayesinde Rusya’da bu devlet hakkındaki malumatlar çoğaldı. 
Böylece Hive Hanlığı’nın tarihinin aydınlatılmasında Rus kaynaklarının 
önemi oldukça arttı.

1. Rusya’nın Hive Hanlığı’na Gönderdiği İlk Elçiler

1.1. Rus Çarı İvan Groznıy’ın İngiliz Tüccar Antony Jenkinson’u 
Elçi Olarak Hive’ye Yollaması

XVI. yüzyılda İngiltere, İran ve Türkistan’daki ülkelerle ticari münase-
betler kurarak yeni pazarlar aramak peşindeydi. Bu amaçla 1557 yılında 
Moskova-Londra Ortak Şirketi’nin İngiliz tüccarlarından Anthony Jenkin-
son Hive ve Buhara’ya ulaşmak üzere Rusya’ya gönderildi. Bu sıralar-
da hediyelerle Moskova’ya gelen Buharalı ve Hiveli elçiler, Rus Çarı’ndan 
kendi tüccarlarının Rusya’da serbestçe ticaret yapmasına müsaade etme-
sini rica ettiler. Rus Çarı Anthony Jenkinson’u Hive ve Buhara hanlarına 
hitaben yazılan fermanlarla elçi olarak 1558 yılı Nisan ayında Hive ve 
Buhara’ya gönderdi. Astarhan’dan Hazar Denizi üzerinden Mangışlak’ın 
kuzey sahilindeki Tüb Karagan Burnu’na ulaşarak Vezir şehrine Hacım 
Han’ın yanına gelen Antony Jenkinson, Hive Hanlığı ve Buhara’da bir sü-
re kaldıktan sonra 1559 yılı Eylül ayında Moskova’ya döndü.5 Onunla 
birlikte Buhara, Belh ve Ürgenç’ten elçiler de geldiler. Böylece Rusya ile 
Hive Hanlığı arasında ilk siyasi münasebetler başlamış oldu.6

Anthony Jenkinson’ın Rusya ve Türkistan’a gerçekleştirdiği seyaha-
tine dair notları çoktan beri XVI. yüzyılın önemli tarih kaynaklarından 
biri oldu. O, Hive Hanlığı’na gerçekleştirdiği seyahat esnasında o zama-

4 A.g.e., s. 204-205.
5 N.İ. Veselovskiy, Oçerk İstoriko-Geografiçeskih Svedeniy o Hivinskom Hanstve ot Drevneyşih 
Vremen do Nastoyaşçego, S. Peterburg, 1877, s. 110-114; S.V. Jukovskiy, Snoşeniya Rossii s 
Buharoi i Hivoy za Poslednee Trehsotletıe, Petrograd, 1915, s. 3-4.
6 V.V. Bartold, İstoriya İzuçeniya Vostoka v Evrope i v Rossii, S. Peterburg, 1911, s. 154.
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nın önemli yerleşimleri olan Vezir, Ürgenç ve Kat gibi şehirlerde bulun-
du. Hive Hanlığı’yla çekişme içerisinde bulunan Mangışlak taraflarındaki 
Türkmenleri gördü. Hive Hanlığı’nın ekonomik ve siyasi durumuyla ilgili 
önemli bilgiler elde etti. Bu yüzden onun seyahatnamesi özellikle Hive 
Hanlığı’nın kuruluş dönemiyle ilgili ehemmiyetli bir kaynak olmuştur.7

1.2. 1669 Yılında İvan Fedotov’un Hive Hanlığı’na Elçi Olarak 
Gönderilmesi

Rus Çarı Aleksey Mihailoviç 1669 yılında Hive Hanlığı’yla diplomatik 
ilişkileri geliştirmek amacıyla Astarhanlı Boyar oğlu İvan Fedotov’u elçi 
olarak Matveev Muromtsev ile birlikte Anuşa Han’a (1663-1687) Ürgenç’e 
göndermeye karar verdi. Ona o sırada Rusya’da bulunan Hive Hanı’nın 
elçisi Muhammed Bey eşlik edecekti. Ona Hive Hanlığı’nın genel durumu, 
askeri gücü, Han’ın diğer komşu hanlarla münasebetleri vb. konularda 
detaylı bilgi toplaması talimatı verildi. Elçi Hive Hanlığı’nda bulunan Rus 
esirlerin Rusya’ya iade edilmesi durumunda her iki devlet arasında ticaret 
ve dostluğun olacağını içeren Rus Çarı’nın bir fermanı da Han’a götür-
mekle görevlendirildi. 15 Şubat 1669’da Astarhan’dan Buharalı bir orta 
elçiyle birlikte yola çıkan İvan Fedetov Hive’de iyi bir şekilde karşılandı. 
Ona Hanlığın ticari şehirlerini görme müsaadesi verildi. Nitekim Hanki ve 
Hazarasp gibi şehirleri gezdi. Ancak Rus esirleri iade edilmedi. Elçi sadece 
esirlerden 12 kişiyi parayla satın alarak kurtarabildi. Hive Hanlığı’nda 
dört ay kaldıktan sonra 6 Kasım 1669’da Astarhan’a döndü.8

Hiç kuşkusuz, İvan Fedotov’un elçilik raporu o devrin Hive Hanlığı’nın 
iç vaziyetinin öğrenilmesi açısından çok değerli bilgiler içeriyordu. Fakat 
onun elçilik raporu kayıp olup tamamı günümüze intikal etmemiştir. An-
cak ondan bazı parçalar Rus Dışişleri Bakanlığı arşivinde muhafaza edil-
miştir.9

2. Rusların Hazar Denizi’nin Sahilleri ve Amuderya’ya Giden Yolla-
rı Öğrenmek İçin Yaptıkları İlk Teşebbüsler

Ruslar eskiden Amuderya’nın Hazar Denizi’ne dökülen bir kolu oldu-
ğunu fakat bunun kendi hâkimiyetlerini güvence altına almak isteyen 
Hiveliler tarafından bir set çekilerek Aral Denizi’ne taşındığını duymuş-
lardı.10 Eğer set bir şekilde yıkılarak nehrin önceki akımı yenilenirse, o 

7 Early Voyages and Travels to Russia and Persia by Antony Jenkinson and Other Englishmen 
with Some Account of the First Intercourse of the English with Russia and Central Asia by way 
of the Caspian Sea, Vol. I, Edited by: E. Delmar Morgan and C.H. Coote, Printed fort he Hak-
luyt Society, London (t.), s. 41-100; N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 110-127.
8 N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 150-153; V.V. Bartold, a.g.e., s. 156-158; S.V. Jukovskiy, a.g.e., 
s. 29-30.
9 Bkz. N.İ. Veselovskiy, “Posolstvo v Hivu İvana Matveeva Fedoteva i ego Stateynıy Spisok 
Prebıvaniya v Hive 1669-1670 g.”, Turkestanskie. Vedomomosti, 1882, No: 20.
10 Hamid Ziyayev, Türkistan’da Rus Hâkimiyetine Karşı Mücadele (XVIII. - XX. Asır Başları), 
Çev. Ayhan Çelikbay, TTK Yayınları, Ankara, 2007, s. 45; Bu konuda geniş bilgi için bkz. V.V. 
Bartold, “k Voprosu o Bpadenii Amu-Dari v Kaspiyskoe More”, Soçineniya, T. III, İzdatelstvo 
Nauka, Moskva, 1965, s. 248-251.
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zaman İdil Nehri’nden Hazar Denizi üzerinden Amuderya’ya ve daha öte-
ye Hindistan’a doğru gitmek mümkün olacaktı. Böylece Rus ve Avrupa-
lı tüccarlar kendi mallarını yolun geçtiği bölgelere kolayca ulaştırabilir 
ve Hindistan, Çin vb. ülkelerden değerli malları Rusya üzerinden batıya 
ulaştırarak muazzam ticari kârlar elde edebilirlerdi.

1714 yılı Mayıs ayında Rusya’nın Sibirya Valisi M.P. Gagarin, St. Pe-
tersburg’a gönderdiği mektupta Kalmuk şehri Erket’te Derya Nehri’nde 
toz altın çıkardıklarını, bu bölgenin Tobolsk’tan iki buçuk ay mesafede 
olduğunu, bu şehrin ele geçirilmesi için bir askeri sefer düzenlenerek yol 
güzergâhına kaleler yapılmasını ve askeri garnizon oluşturulmasını teklif 
etti.11 Vali bu bilgileri esasen Doğu Türkistan’a yani Tarım Nehri havza-
sındaki Yarkend şehrine gidip oradan altın alan bir Rus’tan edinmişti. 
Ondan aldığı altını da Başkent’e göndermişti. Ancak Yarkend’i Erket’le, 
Tarım Nehri’ni de Amuderya ile karıştırmıştı. Aynı sıralarda Rus başken-
tinde bulunan Türkmen bir gezgin olan Nefes Hoca’dan Amuderya Nehri 
havzasındaki Buhara memleketinde toz altın bulunduğu bilgisi elde edil-
di. Bu bilgiler St. Petersburg’a ulaştığı sırada Hive Hanlığı’nın Elçisi Açer-
bi de orada bulunuyordu. Ona M.P. Gagarin tarafından gönderilen toz al-
tını gösterdiler. O da Buhara ve Hive hanlıklarında böylesi altının özellikle 
Amuderya Nehri yatağında bulunduğunu söyledi. Ruslar Hive elçisinden 
Amuderya üzerinde onun Hazar Denizi’ne akmasını engelleyen bir set bu-
lunduğunu da öğrendiler.12 Türkistan’daki zenginliği ele geçirmek isteyen 
Rus hükümeti, Komutan İ.D. Buhgolts’a 1500 askerle Yamışev Gölü ke-
narına giderek kale inşa etmesini, orada kışı geçirerek İlkbahar’da Er-
ket’i ele geçirmek için harekete geçmesini ve sonra da Amuderya’nın ağzı 
hakkında keşif yapması emirlerini verdi. Nitekim İ.D. Buhgolts birliğiyle 
Yamışev Gölü’ne ulaşarak orada bir kale inşa ettirdi. Fakat askerlerinin 
birçoğu burada tayga ormanları ve bataklıklar arasında salgın hastalığa 
yakalandı. Soğuk ve açlık da onlara engel oldu. Ayrıca kalenin kendi top-
raklarında inşa edildiğini öne süren Kalmık-Çungarlar 1715/16 yılı kı-
şında orayı muhasara ettiler. Zor durumda kalan İ.D. Buhgolts sağ kalan 
yaklaşık 700 askeriyle birlikte kaleyi terk etmek zorunda kaldı. Böylece 
Rusların Sibirya üzerinden Doğu Türkistan’a ulaşma hedefleri başarısız-
lıkla neticelendi.13

Ruslar, Buhara ve Hive hanlıklarının kendi aralarında mücadele et-
tiklerini ayrıca iç çekişmelerle zayıf düştüklerini bildiklerinden dolayı bu 
durumdan faydalanarak onları kendilerine tâbi hale getirmek ümidindey-
diler. Buhara ve Hive’de hanların rakipleriyle mücadelesinde yardımcı ol-

11 G.F. Miller, İzvestiya o Pesoçnem Zolote. Soçineniya i Perevodı o Polze i Uveselenii Slujayşçie, 
St. Petersburg, 1760, s. 7; Pamyatniki Sibirskoy İstorii XVIII v., Kn. 2, St. Petersburg, 1885, 
s. 126-150.
12 G.F. Miller, a.g.e., s. 9; Baymirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi, 3. 
Bs., TTK Yay., Ankara, 2004, s. 45-46; Hamid Ziyayev, a.g.e., s. 45-46.
13 A. Popov, Snoşeniya Rossii s Hivoyu i Buharoyu pri Petre Velikom, iz IX-y Knijki Zapiski 
İmperatorskago Geografiçeskago Obşçestva, St. Petersburg 1853, s. 12-15.
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mak için Rus askeri birliklerini güya onların korunması için yerleştirmek 
düşüncesi de vardı. Bu babda henüz 20 Mayıs 1714’te Muhafız Birliği 
Komutanı Knez A. Bekoviç-Çerkasskiy14, Amuderya Nehri’nin ağzını ara-
yıp bulması ve onun Hazar Denizi’ne dökülmesini engelleyen settin nerede 
bulunduğunu ortaya çıkarması için görevlendirildi.15 Ona bu görevi yerine 
getirmesi için 1500 asker ve yeterli miktarda para verildi. Ayrıca Astar-
han’daki askeri birliklere de onun taleplerinin karşılanması bildirildi. A. 
Bekoviç Çerkasskiy 500 Yayık Kozağı’nı da emri altına alarak, 1715 yılı 
Nisan - Ekim döneminde Hazar Denizi’nin doğu sahillerinde keşiflerde 
bulundu. Tüb Karagan Burnu ve Balhan Körfezi üzerinden geçtikten son-
ra 4 Ağustos’ta Rus Çarı I. Petro’ya Hive’den 4 verst16 mesafede bulunan 
Amuderya’nın önceden Hazar Denizi’ne döküldüğü Aktam adlı yere gel-
diğini bildirdi. Sonra 24 Ekim’de Hazar Denizi’nin haritasının yapımının 
tamamlandığını ve Astarhan’a dönüş için harekete geçtiklerini haber ver-
di. Böylece Hazar Denizi’nin doğu sahillerinin ilk haritası çıkarılmış oldu. 
Ayrıca Amuderya’nın eski yatağı hakkında ilk güvenilir malumatlar da 
elde edildi.17

Hazar Denizi üzerinden Astrahan’a dönen A. Bekoviç-Çerkasskiy’e 
Hive’ye sefer yapması, Han’ı Rusya’nın hâkimiyetine girmeye zorlaması, 
ona Rus çıkarlarının korunması amacıyla Kozaklardan oluşan 1000 kişi-
lik Rus birliğinin Hive’de bırakılmasını teklif etmesi, Amuderya’nın Hazar 
Denizi’ne dökülmesini engelleyen settin yıkılarak yerine kale yapılması ve 
mümkünse nehrin Hazar Denizi ile birleştirilmesi için bir kanal kazılması 
emirleri verildi. Bunların yerine getirilmesi için onun emrine 6000 kişilik 
Kozak birliği verildi. Bu arada Deniz Astsubayı A. Kojin’e de Amuderya’da 
tüccar kılığında gemiyle giderek Hindistan’a ne kadar zamanda ulaşılaca-
ğını öğrenmesi talimatı verildi.18 Hazar Denizi’nin doğu sahiline geçen A. 
Bekoviç-Çerkasskiy ve emrindeki kuvvetler 1716 Sonbaharı’ndan 1717 
yılı ilkbaharına kadar Kızılsu Körfezi’nde bir kale inşa ettiler. Daha sonra 
Hive’ye sefer için hazırlıklara başladılar. Rus kuvvetleri Hive’ye ulaştı fa-
kat sefer başarısızlıkla neticelendi. Zira kale inşasından şüphelenen ve 
Rusların elçilik görüntüsü altında Hanlığı ilhak edeceklerinden çekinen 
Hive Hanı Şirgazi, A. Bekoviç-Çerkasskiy’e 6000 Rus askerini bir yerde 
beslemenin mümkün olmayacağını ve onların Hive’nin yakınında bulu-
nan beş şehre dağıtılmasının doğru olacağını dostane bir tavırla bildirdi. 

14 Aleksander Bekoviç-Çerkasskiy esas adı Davlat Kisden Mirza olup Kabardinli bir Müslü-
man idi. Sonradan Rusya’ya gelerek I. Petro’nun mürebbisi Boris Aleksandroviç Galintsev’in 
kızı ile evlenmiş ve Hıristiyan olmuştur. 1713 yılından itibaren I. Petro’nun “Şark Meselesi” 
danışmadı idi. Baymirza Hayit, a.g.e., s. 46.
15 Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy İmperii, T. 5., St. Petersburg, 1830, No: 2809.
16 Verst 1,06 km karşılık gelen uzunluk ölçüsü birimi, V.G. Şçerbinin, Bolşoy Russko-Turet-
skiy Slovar 100.000 Slov i Slovosoçetaniy, 2-e İzdanie, İzdatelstvo “Russkiy Yazık”, Moskva, 
1998, s. 51.
17 A. Popov, a.g.e., s. 2-7.
18 Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy İmperii, No: 2993, 2994.
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A. Bekoviç-Çerkasskiy Hive Hanı’nın önerisini kabul etti ve birliklerini beş 
şehre dağıttı. Bundan sonra Hiveliler dağınık Rus birliklerine saldırarak 
onları yok ettiler. A. Bekoviç-Çerkasskiy de öldürülenler arasındaydı.19 
Hive Hanı kendisini ve komşusunu tehlikeli bir düşmandan kurtardığı 
için övünerek Buhara Hanı’na bedbaht Bekoviç’in başını yolladı. Rusya 
ile münasebetlerini bozmak istemeyen Buhara Hanı onun sinsi olduğunu 
düşünerek, teessüfünü bildirdi ve Şirgazi’yi insan kıyıcı olarak nitelendir-
di.20

Rus Astsubayı A. Kojin de emri yerine getiremeyerek Hindistan’a çı-
kamadı ve geri döndü. “Petro onu emri yerine getirmediği için mahkemeye 
verdi.”21 A. Kojin aklanırken üzerinde o kadar şayia çıkarılan ve varlığı-
nı A. Bekoviç-Çerkasskiy’in iddia ettiği o eski nehir yatağı olmadığı için 
Amuderya’ya giremediğini söylüyordu. Bunun yerinde incelenmesi için 
Petro 1718 yılı Mayıs ayında A. Kojin’i donanmanın başka bir subayı Knez 
Vasiliev Urusov ile birlikte incelemelerde bulunmaları için Hazar Deni-
zi’nin doğu sahillerine tekrar gönderdi.22 Böylece Rusların Türkistan üze-
rine yaptıkları askeri seferler başarısızlıkla neticelense de yapılan keşif 
incelemeleri sayesinde özellikle Hazar Denizi’nin doğu sahili ve Amuderya 
Nehri hakkında ilk ciddi coğrafik ve topografik malumatlar elde edildi. Bu 
da Rusların ilerideki hareketlerine rehberlik edecek bilgilerin sağlanması 
anlamına geliyordu.

3. Florio Beneveny’in 1721-1725 Yıllarında Buhara ve Hive’ye 
Yaptığı Elçilik Seyahati

Şubat 1716’da Rusya’ya Han Kuli Bek adında bir Buhara elçisi gel-
di. Buhara elçisi Ebulfeyz Han’ın Rusya ile barışı ve ticareti geliştirmek 
isteğini iletmesi ve ayrıca I. Petro’yu İsveçlilere karşı kazandığı zaferden 
dolayı kutlamak için gelmişti. I. Petro Buhara elçisinin çok iyi bir şekilde 
karşılanarak ona Avrupa devletlerinin elçilerine gösterilen ihtimamın gös-
terilmesini emretti. O, Buhara elçisini şahsen de kabul etmek istiyordu. 
Öyle de oldu. Elçi I. Petro’ya Buhara Han’ının ipek, simli kumaş, at vb. 
hediyelerini sundu. Buhara’dan 36 tane Rus esiri de elçi tarafından Rus-
ya’ya iade edilmek üzere getirilmişti.

Elçi ayrıca I. Petro’ya Buhara Han’ının cevaben Rus Elçisi’nin ülkesine 
gelmesine dair isteğini de iletti. I. Petro bundan ziyadesiyle memnun oldu. 
Zira savaş yoluna gitmeden, silah zoruyla değil, Türkistan’a diplomatik 
yolla Ruslar gidecekti. Böylece Rus idarecilerin tasavvurunda Buhara ile 
ittifak yapılmaya çalışılarak doğudaki diğer ülkelerle de Buhara toprakları 

19 A. Popov, a.g.e., s. 23-31; Hamid Ziyayev, a.g.e., s. 49-56.
20 A. Popov, a.g.e., s. 31; A.S. Puşkin, İstoriya Petra Polnoe Sobranie Soçineniy, 4. İzd., T. 9, 
Leningrad, 1974, s. 274.
21 A.S. Puşkin, a.g.e., s. 272.
22 Bkz. Obroz Russkih Puteşestviy i Ekspeditsiy v Srednyuyu Aziyu Materialı k İstorii İzuçeniya 
Sredney Azii Çast 1 1715-1856, İzdatelstvo Sagu, Taşkent, 1955, s. 15.
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üzerinden ticareti genişletmek için önemli bir fırsat ortaya çıktı. Buha-
ra’ya elçi olarak tecrübeli bir diplomat olan Florio Beneveny23’in gönderil-
mesi kararlaştırıldı.24

Moskova’da F. Beneveny’e Buhara Hanı’na vermesi için mektup ve çe-
şitli hediyeler verildi. Ayrıca ona Buhara’da yerine getirmesi için bir ta-
limatname de verildi. Buna göre onun esas vazifeleri şunlardı: doğuya 
giden yollar hakkında bilgi edinmesi, karadan ve su yolu ile Rus ticareti-
nin mümkün olduğunca genişletilmesi, Hanı Rusya ile askeri ittifaka ikna 
etmesi ve ona muhafız olarak Rus askerinin Buhara’ya gönderilmesini 
teklif etmesi ve ayrıca Buhara memleketindeki altın kaynağının nerede ve 
ne kadar bulunduğunu öğrenmesiydi.25 

Eylül 1718’de Moskova’dan yola çıkan F. Beneveny kendisine eşlik et-
mesi için Astarhan’da bekletilen Buhara elçilik heyetiyle beraber Şemah 
ve Teregan üzerinden zorlu bir yolculuktan sonra 1721 yılının Eylül ayının 
sonlarında Buhara’ya ulaştı. Burada uzun bir süre kaldıktan sonra 1725 
yılı Şubat’ında Buhara’dan İran üzerinden ayrılmaya karar verdi. Ancak 
Hive Hanı Şirgazi kendisine birkaç defa ulaklarla haber yollayarak Rusya 
ile ilişkilerini düzeltmek için Hive’ye davet etmesi üzerine, istikametini 
değiştirerek Hive üzerinden Rusya’ya dönmeye karar verdi. Bunun üzeri-
ne F. Beneveny 19 Nisan 1725’te Hive’ye geldi. Burada Rusya’nın Hive’ye 
yeni bir askeri saldırı yapmasından çekinen Şirgazi Han tarafından olduk-
ça müşfik bir şekilde karşılandı ve çeşitli görüşmelerden sonra Ağustos 
1725’te Hive’den ayrılarak kendisine iade edilen A. Bekoviç-Çerkasskiy’in 
esir 92 askeriyle birlikte Guryev üzerinden Rusya’ya geri döndü.26

Florio Beneveny’nin Buhara’da ve Hive’de bulunduğu sırada Rus baş-
kentine göndermiş olduğu mektuplar, raporlar ve yolculuk jurnalleri arşiv 
dokümanları olarak muhafaza edildi. Onlar ilk defa, 1853’te A.N. Popov 
tarafından yayınlandı.27 F. Beneveny’in seyahat raporları özellikle Buhara 
ve Hive hanlıklarının tarihinin XVIII. yüzyılın başındaki siyasi, iktisadi, 

23 Aslen bir İtalyan olan Florio Beneveny bugünkü Hırvatistan’ın Adriyatik sahilinde yer alan 
Ragusa şehrinde (Dubrovnik) doğdu. F. Beneveny, Farsça, Türkçe, Rusça, Tatarca ve İtal-
yanca dillerini çok iyi biliyordu. 1708 yılında Rus Çarlığı’nın İstanbul’da görev yapan elçisi 
P.A. Tolstoy’un yanında tercüman olarak çalışmaya başladı. 20 Kasım 1710 yılında Osmanlı 
Devleti Rusya’ya savaş ilan ettikten sonra F. Beneveny Rus Elçisi’yle birlikte İstanbul’da tu-
tuklanarak Yedikule zindanlarına atıldı. F. Beneviny ve Rus elçisi P.A. Tolstoy ancak 1714’te 
hapisten çıkarak Rusya’ya dönebildiler. Bundan sonra F. Beneveny Rusya’nın Dış İşleri Ba-
kanlığı’nda tercüman olarak çalışmaya başladı. 1717 yılında I. Petro tarafından Viyana’ya 
kaçmış olan Rus Prensi Aleksey Petroviç’i bulup Petersburg’a getirmesi için P.A. Tolstoy’un 
yanında görevlendirdi. Prensi Napoli’de bularak Rusya’ya getirip bu görevi başarıyla yerine 
getirdiği için Rus dışişlerinde itibarı arttı. 1718 yılında Rusya’ya gelen Buhara Elçisi Han 
Kulu Bek memleketine dönerken Astarhan’da bekletildi. Zira Buhara’ya Rus elçisi sıfatıyla 
gönderilen F. Beneveni onunla birlikte yola devam edecekti. Poslannik Petra I na Vostoke Po-
solstvo Florio Beneveni v Persiyu i Buharu 1718-1725 Godah, Glavnaya Redaktsiya Vostoçnoy 
Literaturı İzdatelstva “Nauka”, Moskva, 1986, s. 12-16.
24 S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 59-60.
25 Poslannik Petra I…, s. 17.
26 Poslannik Petra I…, s. 25-26.
27 A. Popov, a.g.e., s. 102-188.
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coğrafi, kültürel vb. yönlerini ayrıca Rus Çarlığı’nın Türkistan’da yayılma 
planlarının ilk safhalarını aydınlatması bakımından ana arşiv kaynağı ni-
teliğindedir.28

4. 1740-1741 Yıllarında Rus Subay Dmitriy Gladışev ve Jeodezi 
Uzmanı İvan Muravin’in Hive Hanlığı’na Seyahati

Rusya’nın hâkimiyetini kabul etmiş olan Küçük Kazak Cüzü’nün hü-
kümdarı olan Ebulhayr Han, 1739 yılında Rus hükümetinden Sırderya’nın 
ağzına yakın bugünkü Kazalınka civarında bir şehir inşası için kendisine 
bilgili kişileri göndermesini rica etti. Şehrin yapılmasının planlandığı yerde 
ön bir hazırlık yapılması için 1740 yılının Eylül ayında Orenburg’ta görevli 
Rus Subayı Dmitriy Gladışev, Tatarca bilen Jeodezi Uzmanı İ. Muravin, 
İstihkamcı Nazimov, Tercüman Osman Arslanov ve onlarla birlikte birkaç 
Kozak Rusya tarafından Ebulhayr Han’a gönderildi.29 Rus heyeti Oren-
burg’dan hareketle Mani Tepe Dağları ve Aral Denizi üzerinden Kuvander-
ya’nın yakınında yer alan Adam Ata Nehri kenarındaki Ebulhayr Han’ın 
otağına ulaştı. Aynı sıralarda Hiveliler Nadir Şah tarafından öldürülen hü-
kümdarları II. İlbars Han’ın yerine tahta çıkması için Ebulhayr’ı Hive’ye ça-
ğırmışlardı. Bu yüzden Rus hükümetince gönderilen heyet Ebulhayr Han 
ile birlikte Hive’ye gitmek zorunda kaldı. Ayrıca Muravin, Hanki şehri ya-
kınında karargâh kuran Nadir Şah’ın yanına gönderildi. O, Nadir Şah’dan 
Çar Hazretlerinin adına Hive’yi Ebulhayr Han’a terk etmesini rica etti. Zira 
Hive Hanlığı’nın artık Rus Çarı’na sadakatle bağlı olduğunu ona bildirdi. 
Rusya’ya daima saygı duymuş olan Nadir Şah elçinin mülahazalarına razı 
olarak onu ödüllendirdi ve buna karşılık Ebulhayr’ın kendisini bizzat ziya-
rete gelmesini talep etti. Ne var ki, ona güvenmeyen Ebulhayr Han Küçük 
Kazak Cüzü’ne kaçtı ve Hive’yi Nadir Şah’ın keyfine bıraktı. Bunun üzerine 
Nadir Şah Hive’yi ele geçirdi ve Hanlıkta kendi temsilcisini bırakarak ora-
dan ayrıldı. Fakat Hiveliler daha sonra Nadir Şah’ın temsilcisini öldürerek 
Ebulhayr’ın oğlu Nurali’yi, Han olması için davet ettiler. D. Gladışev Hi-
ve’den döndükten dört ay sonra Ağustos 1741’de tekrar Ebulhayr’a gönde-
rildi. D. Gladışev 1742 Ocağı’nda Amuderya’nın aşağı kesimlerinde onun 
yanına ulaştı. Onun bu seyahatinin amacı Hive’de bulunan Nurali Han’ın 
Rusya’ya bağlılığını sağlamaktı. Bu amaçla ona bağlılığını bildirdiğine dair 
bir ant sayfası götürmüştü. Ebulhayr bu ant kâğıdını bir Kazakla Nurali’ye 
gönderdi. Fakat daha sonra ne olduğuna dair bir bilgi mevcut değildir.30

Rus Subayı D. Gladışev ve Jeodezi Uzmanı İ. Muravin’in 1740-1741 
yıllarında Hive Hanlığı’na yaptıkları seyahatin içeriğini anlatan notları on-
ların Orsk’tan Hive’ye gelişlerini, Ebulhayr Han’a yaptıkları ziyarette yaşa-

28 Bkz. N.İ. Veselovskiy, Oçerk İstoriko-Geografiçeskih…, s. 175; Obroz Russkih Puteşestviy…, s. 18-19.
29 Y.V. Hanıkov, “Poyasnitelnaya Zapiska k Karte Aralskogo Morya i Hivinskogo Hanstva s ih 
Okrestnostyami”, Zapiski İmperatorskago Geografiçeskago Obşçestva, Kn. V, St. Petersburg, 
1851, s. 323-325.
30 S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 78-81.
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dıkları olayları, Ebulhayr Han’ın İran Hükümdarı Nadir Şah ile yaptığı ya-
zışmalar, İ. Muravin’in Nadir Şah’a gönderilmesi ve onların Han ile birlikte 
Hive’den kaçmaları gibi ilgi çekici mevzuları içermektedir. Ayrıca İ. Mura-
vin tarafından Orenburg’dan Aral Denizi’ne kadar Ebulhayr Han’ın karar-
gâhının ve Yenikent ile Hanki gibi şehirlerin bulunduğu yol güzergâhının 
topografik kayıtlarına da yer verilmektedir. Bunların yanı sıra Kazaklar, 
Karakalpaklar, Türkmenler ve Hiveliler hakkında çeşitli etnografik göz-
lemler verilmiştir. Özellikle Hive Hanlığı’nda yaşayan Türk ahalinin meş-
guliyetleri, ticari hayatları ve Astarhan üzerinden yapılan ipek ve pamuk 
ticareti hakkında orijinal bilgiler verilmektedir. Bu notlardaki Aral Denizi, 
onun suyu ve sahilleri, Sırderya’nın akımı, Karasar Kanalı ve Uluderya 
Nehri’yle alakalı coğrafi malumatlar da ilgi çekicidir.31 Bu yüzden onların 
notları Hive Hanlığı’nın XVIII. yüzyılın ortalarındaki döneminin aydınlatıcı 
kaynakları arasında yer almaktadır.

5. 1753 Yılında Samaralı Rus Tüccar Danila Rukavkin’in Başkanlı-
ğı’nda Hive’ye Yapılan Seyahat

Küçük Kazak Cüzü’nün hükümdarı Ebulhayr’ın 1748 yılında Orta 
Kazak Cüzü’nün Hanı Barak Sultan ile giriştiği çatışmada öldürülme-
sinden sonra Rus hükümetinin yardımıyla Hive’de hanlık yapmış olan 
Ebulhayr’ın büyük oğlu Nurali, Küçük Kazak Cüzü’nün başına geçti. An-
cak Küçük Cüz’ün belirli bir kesimi Batır Sultan’ı kendilerine Han ola-
rak seçti. Nurali başta onu az bir kesimin desteklediğini düşünerek bu 
durumu önemsemedi. Ancak Batır Sultan, Hive’de Han olan kendi oğlu 
Kaip tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğinden dolayı Hive Hanlığı’y-
la Kazaklar arasında ihtilaf meydana geldi. Bu yüzden meseleye Rusya 
da müdahil olmak durumunda kaldı. 25 Nisan 1750’de Kaip’in yolladı-
ğı elçi Şirbek Orenburg’a geldi. Hive’den Orenburg’a Hive elçiliği ilk kez 
geliyordu ve Orenburg Valisi Neplyuev bu durumda nasıl davranacağını 
bilemedi. İlettiği raporunda Hive tahtına Rusya’ya tâbi olmaya yemin et-
miş Kazak Sultanlarının çıkmaya başladıklarını ve İran hükümdarı Nadir 
Şah’tan bağımsız hareket ettiklerini bu durumda onlara nasıl davranıl-
masını gerektiğini sordu. 13 Ağustos 1750 tarihli kararnameyle Vali’ye 
yeni seçilen Sultanı selamlaması, ona hediye göndermesi ve Han’ın ticare-
ti teşvik etmesi temennilerini iletmesi bildirildi. Hive elçisi bunun üzerine 
Hanı adına Çar’a şükranlarını bildirerek, St. Petersburg’ta 1839’dan beri 
kendi iradesiyle duran Hive elçisi Artuk Batır’ın iade edilmesini, güvenlik 
için Kazak bozkırından Türkistan’a gelen kervanların Nurali’nin hâkim 
olduğu topraklardan değil de, Han’ın babasının ulusunun bölgesinden 
gönderilmesini teklif etti. Kaip Han’ın bütün teklifleri reddedildi. Zira Rus 
hükümeti henüz Hive’nin İran’dan bağımsız olduğunu teyit etmemişti. 

31 “Poezdka iz Orska v Hivu i Obratno, Soverşennaya v 1740-1741 Godah Poruçikom Gladı-
şevım i Geodezisom Muravinım, s Predisloviem Y.V. Hanıkova”, Geografiçeskiya İzvestiya, St. 
Petersburg, 1850, s. 519-599; Ayrıca bkz. Y.V. Hanıkov, a.g.e., s. 268-358; L.S. Begr, Aralskoe 
More, St. Petersburg, 1908, s. 60-66; S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 78-81.
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Hive elçisi Şirbek’e ya St. Petersburg’dan gelecek cevabı beklemesi ya da 
geri dönmesi bildirildi. Geri dönmeye karar veren Hive elçisiyle birlikte bir 
ticari kervan da hazırlandı. Vali Neplyuev’in ricasıyla Şirbek, Nurali’nin 
ulusunun toprakları üzerinden geçmeye karar verdi. Kaip Han tarafından 
Rusya’ya elçi gönderilmesine oldukça öfkelenen Nurali adamlarına mem-
leketinden geçen kervanların yağmalanmasını emretti. Böylece Kaip ile 
Nurali arasındaki münasebetler iyice gerginleşti.32

Rusya’nın müdahalesi zorunlu hale geldiğinde 1753 yılının Ağustos’un-
da Nurali’ye müzakereler için tercüman Gulyaev gönderildi. Üstelik Nurali, 
Kaip’le kavgayı sonlandırmaya bile hazırdı ve meselenin halli için şahit ola-
rak iki veya üç Rus bürokratının gönderilmesini rica etti. Bu teklif Neplyuev 
tarafından kabul edildi ve bu yüzden bir kervan hazırlandı. Orenburg’dan 
bürokrat Çuçalov kervanda vazifelendirildi, Gulyaev ise baş elçi olarak gö-
revlendirdi.33 Kervanın yönetimi için Samaralı Danila Rukavkin gönderil-
di. O bu seyahatle ilgili notlarını “Orenburg’dan Hive ve Buhara’ya Giden 
Yolun Tarifi” başlığıyla yazacaktı.34 Rus elçilik heyeti sırasıyla; Orenburg, 
Uralsk, Sarayçokovskaya Kalesi, Üstyurt, Sam Çölü, Ürgenç, Anbir Kalesi, 
Şabat Kalesi ve Kent kalesi üzerinden Hive’ye ulaştı.35 Fakat bu elçilik he-
yeti Hive’de düşmanca bir şekilde karşılandı. Hive Han’ının Rus elçilik he-
yetine karşı düşmanca tavrından dolayı Orenburg’ta oldukça katı tedbirler 
alındı. Vali Orenburg’ta bulunan bütün Hivelilerin tutuklanmasını emretti. 
Bundan sonra Gaip Han, Rus elçilik heyetine karşı tavrını yumuşattı. 1754 
yılı Aralık ayında Rus kervanını on aylık tutukluluktan sonra azat edilen 
bazı Rus esirleriyle birlikte Rusya’ya geri dönmeleri için serbest bıraktı.36

Böylece Rus elçiliği pek bir başarı sağlamadan geri dönmüş oldu. An-
cak Hive Hanlığı’yla ilgili önemli bilgiler elde edildi. Zira D. Rukavkin’in 
seyahat notlarında Hive Hanlığı’nın ekonomik ve kültürel durumu, şehir-
lerin, köylerin ve kalelerin sayısı, askeri yapı ve silahlar hakkında bilgiler 
verilmiştir. Ayrıca Hive’nin savunmasında Türkmenlerin rolü ve Han’ın 
korunmasında esirlerin önemi vurgulanmıştır. Ahalinin âdetleri ve meş-
guliyetleri tasvir edilmiştir. Üretimde pamuk ve ipeğin önemine dikkat çe-

32 N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 217-222; S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 83-84.
33 Y.V. Hanıkov, a.g.e., s. 275-278; N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 222-226; M.A. Terentev, İstoriya 
Zavoevaniya Sredney Azii, T. I, St. Petersburg, 1906, s. 62.
34 D. Rukavkin, “Opisanie Puti ot Orenburga k Hive i Buharam s Prinadlajaşçimi Obstoya-
telstvami Bıvşego pri Otpravlennom v 1753 g. iz Orenburga v te Mesta Kupeçeskom Karavane 
Samarskogo Kuptsa Danilı Rukavkina.” - v Kn.: Moskovskiy Lyubopıtnıy Mesyatseslov na 
1776 God, Moskova 1776, s. 203-216; “Opisanie Puti ot Orenburga k Hive i Buharam s Pri-
nadlajaşçimi Obstoyatelstvami Bıvşego pri Otpravlennom v 1753 g. iz Orenburga v te Mesta 
Kupeçeskom Karavane Samarskogo Kuptsa Danilı Rukavkina”, Novosti Literaturı, Ç. 5, 1823, 
No: 34, s. 118-127; S. Russov, “Puteşestvie iz Orenburga v Hivu Samarskogo Kuptsa Rukavki-
na v 1753 Godu, s Priobşçeniem Raznıh İzvestiy o Hive s Otdalennıh Vremen do Nıne”, Jurnal 
Ministerstva Vnutrennih Del, Ç. 34, Kn. 12, St. Petersburg, 1839, s. 373-385; E.K. Betger, 
“Samarskiy Kupets Danila Rukavkin i ego Karavan v Hivu v 1753 g.”, İzvestiya Akademii Nauk 
Turkmen SSR, 1952, No: 6, s. 3-11. 
35 Obroz Russkih Puteşestviy…, s. 21.
36 S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 84-85.
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kilmiştir. Lüzumu halinde para toplanması, İran ve Buhara’dan altın ve 
gümüş alınması ve para basımıyla alakalı ilgi çekici malumatlar verilmiş-
tir. Bunun yanı sıra Buhara ile yapılan ticaret ve beklenen Kazak saldırısı 
yüzünden Rusya ile ticaretin gerilemesi mevzuları Hive Hanlığı’nın tarihi 
için önemli notlardır. Ayrıca Aral Denizi yakınındaki Altın Dağ hakkında 
ahalinin anlattığı rivayetler, Aral Denizi’nin Hazar Denizi’ne akan kolu 
ve Kazakların korkusundan yıkılan baraj hakkındaki malumatlar da bu-
lunmaktadır. D. Rukavkin’in notlarında, Orenburg’dan Hive ve Buhara’ya 
giden yol da tarif edilmiştir.37

D. Rukavkin’le birlikte Hive’de Rus bürokratlar Gulyaev ve Çuçalov da 
bulunuyordu. Onların raporlarıyla ilgili bilgiler ise V.V. Velyaminov-Zer-
nov’un çalışmasında yer almaktadır.38

6. Binbaşı Blankennagel’in 1793-1794 Yıllarında Hive’ye Seyahati

1793 yılının Nisan ayında Hive’den bir ticari kervanla İskender Allaber-
diev ve Rahimbay Dostmuratov adlı iki diplomat Orenburg’a geldi. Diplo-
matlar Hive Han’ının39 önemli yöneticisi Avyaz Bek tarafından, körlükten 
mustarip olan amcası Muhammed Fazil Bey’in tedavi edilmesi için Hi-
ve’ye hünerli bir göz doktoru gönderilmesi için ricada bulunmak üzere 
Orenburg Hududu Baş Amiri’ne geldiklerini açıkladılar. Rus hükümeti bu 
ricadan faydalanmak için acele etti ve 14 Temmuz 1793 tarihinde hünerli 
göz doktoru Binbaşı Blankennagel’i tercüman Holmogorov ve Orenburg 
ordusunda görevli sekiz Rus Kozağı’yla birlikte Hive’ye gönderdi. 1793’ün 
Ağustos’unda Orenburg’a gelen doktor ve maiyeti Kazak bozkırı üzerinden 
aynı yıl 5 Ekim’de Hive’ye vardı. Hiveli yöneticiler onları şehrin dışında bir 
kır evine yerleştirdiler. Hive’de bulunan Rus esirleriyle herhangi bir temas 
kurmamaları için de onların başlarına nöbetçi diktiler. 

Blankennagel ertesi gün hastayı görmeye gitti ve onun artık tamamen 
kör olduğunu gördü. Onu iyileştirmek için hiçbir imkânın olmadığını an-
ladığı için tedavi uygulamayı reddetti. Bu haber şehirde dolaşmaya başla-
dığında onun doktor olmadığı ve ülke hakkında istihbarat toplamak için 
gönderilen bir casus olduğundan dolayı öldürülmesi gerektiği hususunda 
şayialar dolaşmaya başladı. Ancak bir süre sonra Blankennagel birçok 
Hiveli hastayı tedavi edince bu şayialar ortadan kalktı. Ancak onun önemi 
Hive yönetimi nezdinde azaldı. Bu yüzden Hanlık hakkında bilgileri ço-
ğunlukla kendisiyle birlikte Hive’den götürdüğü 13 Rus esirinden topla-
yabildi. 1794 yılının 12 Mart tarihine kadar Hive’de kalan Blankennagel, 
Mangışlak üzerinden Rusya’ya geri döndü.40 Blankennagel Hive’ye yaptığı 

37 Obraz Russkih Puteşestviy…, s. 22.
38 V.V. Velyaminov-Zernov, İstoriçeskie İzvestiya o Kirgiz-Kaysakah i Snoşeniyah Rossii so 
Sredney Aziey so Vremeni Konçinı Abul-Hayr Han’a (1748-1765), Vıpiska iz Del, Hranyaşçihs-
ya v Arhive Orenburgskoy Pograniçnoy Komissii, 2 T., Ufa, 1853-1855.
39 O sıralarda Hive Han’ı Kaip’in oğlu Ebulgazi III (1770-1804) idi.
40 S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 92-93.
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seyahat hakkında yolculuk notları tuttu. Bu notlar V. Grigorev tarafından 
yayınlandı.41

Blankennagel’in seyahat notlarında Hive hakkında bilgiler (şehrin sı-
nırları, tahkimleri vb.) veriliyor. Ayrıca Hive Hanlığı’nın ahalisi olan Öz-
bekler, Karakalpaklar ve Yomut Türkmeleri’yle ilgili ilgi çekici tespitler 
bulunuyor. Blankennagel, Mangışlak Türkmenlerinin Rusya’nın tabiliği-
ne geçme arzularından da bahsediyor. Hanlığın Rusya ile olan ticareti-
ne değinerek, esirlerin tarım hayatındaki rolünü de gözler önüne seriyor. 
Onun Hive Hanlığı’nın siyasi durumunu karakterize ederken İnak’ların 
elinde oyuncak haline gelen Han’ın durumu ve yönetici Kongrat haneda-
nının iç çekişmeler nedeniyle zayıfladığına dair tespitleri Hive Hanlığı’nın 
siyasi tarihi açısından oldukça önemlidir.42

7. N.N. Muravyev’in Hazar Denizi’nin Doğu Sahilindeki Türkmen-
lere ve Hive Hanlığı’na Seyahati

1819 yılında Rusya’nın Kafkasya Ordusu Komutanı Aleksey Petroviç 
Ermolov, Kurmay Yüzbaşı Nikolay Muravyev’i elçi olarak Hive’ye gönderdi. 
Seyahatin amacı Hive ve Türkistan ile olan ticaretin mümkün olan en kısa 
yoldan Rusya’ya yönlendirilmesini sağlamaktı. Bu yüzden N. Muravyev’e 
Hive Han’ını Rusya’nın iskân edeceği bir noktaya ticareti yönlendirmek 
ve aynı şekilde Türkmenistan’la dostane ilişkiler kurmaya ikna etmek va-
zifeleri verilmişti. Onun yolculuğu esnasında takip ettiği güzergâhı şöyle 
olacaktı: Bakü, Hazar Denizi, Yeşil Tepe, Gümüş Tepe, Gasan Kuli, Çele-
ken Adaları, Kızılsu Körfezi, Karakum, Sarebaba Dağları, Uzboy, Üstyurt, 
İlgeldi Kalesi, Hive Şehri, Kızılkale, Şahsenem Kalesi, Tüşüklü Ana Yolu, 
Sarebab Dağları ve Kızılsu Körfezi.43

N. Muravyey Temmuz 1819’da yola çıktı ve 19 Eylül’de Türkmenistan’a 
ulaştı. Orada Hazar Denizi’nin sahillerinin coğrafi yapısı ve farklı yerlerin 
arasındaki mesafelerin tespitiyle uğraştı. Daha sonra Rus hükümetinin 
Türkmen ileri gelenlerine Rusya ile Türkmenler arasında siyasi münase-
bet kurulması teklifini iletti. Ayrıca Hazar Denizi’nin doğu sahilinde kale 
kurulmasına rıza göstermeleri için onları ikna etmeye çalıştı. Rusya’ya bir 
elçilik heyeti göndermeye karar veren Türkmenlerle yaptığı temaslardan 
oldukça iyi sonuçlar elde eden N. Muravyev sadece bir Ermeni tercüman 
ve bir Türkmen rehberle birlikte 17 develik bir kervanla Hive’ye hareket 
etti. 5 Ekim’de Hive yakınlarındaki İlgeldi Kalesi’ne ulaştı. Hive Han’ının 
gönderdiği görevliler onu orada karşıladı. Ne var ki, N. Muravyev bilinme-
yen bir sebeple 48 gün hapiste tutuldu. Nihayet 20 Kasım’da Muhammed 
Rahim Han tarafından kabul edildi. Hive Han’ı Rusya ile iyi münasebetler 

41 Blankennagel, “Putevıe Zametki Mayora Blankennagel o Hive v 1793-1794 gg. s Primeça-
niyami V.V. Grigoreva”, Vestnik Russkago Geografiçeskago Obşçestva, Ç. 22, St. Petersburg, 
1858, s. 87-116.
42 Obraz Russkih Puteşestviy…, s. 27.
43 Obraz Russkih Puteşestviy…, s. 30.
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kurulması teklifine rıza gösterdi ve hatta Muravyev ile birlikte Kafkasya 
Ordusu Komutanı’na güvenilir adamlarını göndermeye söz verdi. Kervan-
ların istikametini Mangışlak üzerinden değil de, daha rahat ve kârlı olan 
Kızılsu İskelesi yoluna çevrilmesi teklifini ise Hazar sahilindeki Türkmen-
lerin ona düşmanlığını bahane ederek katî şekilde reddetti. N. Muravyev 
27 Kasım’da Han’ın görevlendirdiği Yüzbaşı İş Nazar ve Yakup Bey’le bir-
likte küçük bir kervanla Hive’den ayrıldı.44

N. Muravyev’in elçiliği Rusya açısından çok kârlı sonuçlar sağlama-
makla birlikte, Hive Hanlığı ve Türkmenler hakkında önemli bilgiler elde 
edilmesine vesile oldu. Zira onun 1822 yılında yayınlanan seyahatnamesi 
Türkmenlerle Rusya arasındaki siyasi ve ticari münasebetler, Hive Hanlı-
ğı’nın siyasi hayatı, idari, askeri, ekonomik ve coğrafi yapısı, yolların tarifi, 
Hanlıktaki iç çekişmeler, şehirler vb. konularda çok önemli bilgiler ihtiva 
etmesi bakımından Hive Hanlığı’nın tarihinin öğrenilmesinde bir ana kay-
nak niteliğindedir.45

8. 1819 Yılında Müşavir Mendiyar Bekçurin’in Hive’ye Elçi Olarak 
Gönderilmesi

1819 yılında N. Muravyev’in hemen ardından Hive’ye Kervanbaşı Ata-
niyaz Niyazmuhammetov ve daha evvel 1781 yılında Rus hükümetince 
Buhara’ya gönderilmiş olan yetmiş yaşındaki Mendiyar Bekçurin elçi ola-
rak gönderildi. Bu elçiliğin görevi muhtemelen Hive’de tutulan Rus esirle-
rini kurtarmaktı. Ne var ki, Orenburg Askeri Valisi General Fon Essen’in 
raporundan anlaşıldığına göre bu diplomat orada müstesna bir öfkeyle 
karşılandı, dört ay boyunca küçük bir yerde sıkı bir nezaret altından tu-
tulduktan sonra Hive yöneticileri tarafından dinlenmeden ve herhangi bir 
cevap almaksızın Rusya’ya geri gönderildi.46 Böylece onun misyonunun 
Rusya adına herhangi bir olumlu sonucu olmadı.

9. Albay Tsiolkovskiy’in 1824 Yılında Hive Hanlığı’na Gönderdiği 
Silahlı Kervan

Henüz XIX. yüzyılın başında Rus hükümetinde Türkistan’a silahlı ker-
van gönderme düşüncesi ortaya çıktı ve bunun ilk teşebbüsü 1803 yılında 
başarısızlıkla neticelendi.47 Rusların ikinci ve daha büyük teşebbüsü 1824 
yılında gerçekleşti. 625 kişi refakatinde iki top yüklü ve silahlarla teçhi-

44 N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 282-289; M.A. Terentev, a.g.e., s. 42; S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 
98-100.
45 N.N. Muravyev, Puteşestvie v Turkmeniyu i Hivu 1819 i 1820 Godah Gvardeyskogo Gene-
ralnogo Ştaba Kapitana Nikolaya Muravyeva, Poslannogo v sii Stranı dlya Peregovorov, Mosk-
va, 1822; Eserin Fransızca tercümesi için bkz. N.N. Mouraviev, Voyage en Turcomanie et en 
Khiva, fait en 1819 et 1820 par capitane de I’Etat-major de la Garde de S. M. I’empereur des 
toutes les Russies. Contenant le journal de son voyage le recit de la mission dont il etait charg 
la relation de sa captivite dans la Khiva et la description geographique et historique du pays, 
Paris, 1825.
46 Y.V. Hanıkov, a.g.e., s. 328; N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 284; S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 101.
47 S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 96-97.
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zatlı kervan Albay Tsolkovskiy’in atadığı Genelkurmay Subayı Jemçujni-
kov’un komutasında Hive’de keşif yapmakla görevlendirildi.48 2 Kasım’da 
Orenburg’dan çıkan kervan İlek ve Emba nehirlerinden Mugacar Dağla-
rı’nı geçerek Hocakul, büyük ve küçük Barsuki yollarından Başi Çeganek 
Körfezi ve Karakum’u geçti. Kervan 15 Aralık’ta Sırderya’yı geçerek, 11 
Ocak 1825’te Kızılkum’daki Beştepe tepesine ulaştı.49 Rus kervanı burada 
Hivelilerin ani baskınına uğradı. Yaklaşık iki hafta direnen Ruslar bü-
yük kayıplar verdiler ve bütün mallarını bırakarak geri çekilmek zorunda 
kaldılar. Böylece bu teşebbüste başarısızlıkla neticelendi.50 Hiç kuşku-
suz böylesi bir keşif seferlerinin notları Türkistan’da Rus yayılmacılığının 
tarihinin aydınlatılmasında önemli kaynaklardandır. Nitekim Rus silahlı 
kervanında Kervanbaşı olarak görev yapan E. Kaydalov’un seyahat notları 
da bu cihetten olup 1827-1828’de üç baskı olarak yayınlanmıştır.51

10. Albay F. Begr’in 1825-1826 Yıllarında Üstyurt’a Keşif Seyahati

Tsolkovskiy’in Hive Hanlığı’na gönderdiği silahla donatılmış askeri 
kervanın başarısızlıkla geri dönmesinden kısa bir süre sonra 1825 yılın-
da Albay F. Begr, Üstyurt’un incelenmesi ve Hazar Denizi ile Aral Deni-
zi arasındaki mesafenin tespit edilmesi için bir keşif seyahati yapmakla 
görevlendirildi.52 Kurmay Subay Valhovskiy, Deniz Yüzbaşı Anju, askeri 
topografya deposu memuru B.A. Lemm ve doğa bilimci Doktor Eversman 
bu seyahate katılan diğer görevlilerdi. Seyahatte 2300 kişilik altı topu 
bulunan askeri birlik onlara refakat etmekle görevlendirildi. Hive Hanlığı 
ahalisi onların kalabalık olduklarını gördüklerinde Rusların kendilerine 
karşı bir askeri sefer düzenlemesinden çekindi. Daha evvel Ruslarla olan 
sürtüşmelerden dolayı olası bir saldırıdan korkan Hive yönetimi onları 
dostane bir şekilde karşılamaya ve ellerindeki Rus esirlerini serbest bırak-
maya karar verdi. Böylece Sarayçik Kalesi’nde bulunan Rus komutanına 
elçi olarak Vais Niyaz’ı gönderdiler. Hive elçisi Rus Çarı’na hediye olarak 
bir fil getirdi ve bunu bizzat Rus sarayında sunmayı rica etti. Onu St. Pe-
tersburg’a bırakmadılar ve Hive Hanı’nın 1824 yılında saldırdıkları silah-
lı Rus kervanının uğradığı zararı tazmin etmeden, Rus esirlerini serbest 
bırakmadan ve göçebelerden Rus insanlarını satın almaya son vermeden 
resmi görüşme yapmayacaklarını açıkladılar. Hive Hanı Rusların bu ta-
leplerini reddetti. Bu arada Hivelilerin korkusu da geçtiğinden dolayı Rus-
lara karşı yine düşmanca bir tavır takınmaya başladılar. F. Begr’in keşif 

48 Y.V. Hanıkov, a.g.e., s. 329; N. Zalesov, “Pohod v Hivu Kapitana Nikiforova v 1841 Godu”, 
No: 11, Voennoy Sbornik, 1861, s. 43; N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 291-292; M.A. Trentev, a.g.e., 
s. 98-99.
49 Obraz Russkih Puteşestviy…, s. 38.
50 S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 103-104.
51 E. Kaydalov, Karavan - Zapiski vo Vremya Pohoda v Buhariyu Rossiyskogo Karavana pod 
Voinskim Prikrıtiem v 1824 i 1825 Godah, Vedennıe Naçalnikom onogo Karavana nad Kupe-
çestvom Evgrafom Kaydalovım, 3 ç., Moskva, 1827-28; Obraz Russkih Puteşestviy…, s. 38.
52 Y.V. Hanıkov, a.g.e., s. 329; N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 303-304.
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heyeti 16 Aralık’ta Sarayçik Kalesi’nden çıktı. Hazar Denizi’nin kuzeydo-
ğu sahillerini dolanarak, Aral Denizi’ne doğru hareket etti. Kuzeydoğu’da 
Aral Denizi’nin batı sahilinin kıvrımına kadar ulaştıktan sonra Karasay 
üzerinden Üstyurt’u terk ederek 1826 yılının Mart ayında tekrar Sarayçik 
Kalesi’ne geldi.53

Bu keşif seyahati neticesinde Ruslar tarafından Aral ve Hazar denizleri 
arasındaki mesafe tespit edildi.54

11. Yüzbaşı Nikiforov Başkanlığı’nda 1841 Yılında Hive’ye Yapılan 
Elçilik Seyahati

Rus tüccarlarının yağmalanması, Rusların esir edilmesi vb. sebepler 
bahane edilerek 1839’da Orenburg Genel Valisi V.A. Perovskiy’in komu-
tasında Hive Hanlığı’nın işgal edilmesi için gerçekleştirilen askeri seferin 
başarısızlıkla neticelenmesinden sonra Rus yönetimi ile Hive Hanlığı ara-
sında diplomatik ilişkiler yoğunlaştı. Hive Han’ı Allahkulu Han Rusların 
yeni bir saldırısından çekinerek ve onlarla ticaretin geliştirilmesinin ge-
rekli olduğunu düşünerek Rusların saldırılarına bahane olan esirleri ser-
best bırakmaya karar verdi. Rus esirlerinden 418’i 18 Ekim 1840’ta Hive 
elçisinin nezaretinde gönderilerek Orenburg’ta gönderilerek Rus makam-
larına teslim edildi. Elçi daha sonra St. Petersburg’a giderek Han’ın ba-
rış yapılması arzusunu bildiren fermanını Rus yetkililerine iletti. Ruslarla 
karşılıklı barış ve ticari ilişkiler kurulması üzerine anlaşmaya varıldı.55 
Bunun üzerine Rus hükümeti Hive Hanlığı’na görüşmeler yapması için 
bir elçi gönderme kararı aldı. Rus Dışişleri Bakanlığı Hive Hanlığı’na elçi 
olarak göndereceği Binbaşı Nikiforov’a yüksek tasdikname ve Rus hükü-
meti tarafından Han’a yazılan mektubu iletmesi dışında, Rusya ile Hive 
Hanlığı arasında bazı ihtilaflı meselelerin müzakereler yoluyla mümkün 
olduğunca halledilmesi vazifelerini verdi. Bunlar şunlardı: Han Hive’ye 
en yakın Rus mercii olarak gerektiği takdirde Orenburg Valisi’ne müra-
caat etmeli; Rusların esir alınmasına ve köle edilmesine son verilmeli, ay-
rıca Hive Hanlığı’nda onların şahsiyetine ve mallarına dokunulmaması 
için gerekli tedbirler alınmalı; Rusya’ya tabi olan göçebelere Hive Hanlığı 
gayrı meşru müdahaleleri sınırlandırmalı; Hive ve komşularıyla Rusların 
ticareti güvence altına alınmalı; Han küçük ve orta Cüz Kazaklarının işle-
rine karışmamalı; Rus tüccarları Hive Hanlığı’nda şahsiyetleri ve malları 
Han’ın sorumluluğunda olmak üzere şehirlerde ve köylerde serbestçe ti-
caret yapabilmeli, Ruslardan alınan vergi oranı düşürülmeli vb. Nikifo-
rov’a yüklenen önemli misyonlardan biri de Hive Han’ını Hive’de daimi 
bir Rus ticaret konsolosunun bulunmasına ikna etmesiydi. Hive Han’ının 
Rus Çarı’na yazacağı mektuba anlaşma şartlarını eklemesini sağlamak ve 

53 S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 104-105.
54 B.F. Lemm, Astronomiçeskie Opredeleniya Astronoma v Ekspeditsii F. Begra v 1825 g., Za-
piski Voennoe Topografiçeskoe Depo, I, Orenburg, 1837; A. Levşin, Opisanie Kirgiz-Kazaçih 
ili Kirgiz-Kaysatskih Ord i Stepey, T. I, St. Petersburg, 1832; Y.V. Hanıkov, a.g.e., s. 329-332.
55 Hamid Ziyayev, a.g.e., s. 61-67.
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Hanlık hakkında topografik ve stratejik bilgiler toplamak da onun misyon-
larındandı.56

Ancak Nikiforov’un elçiliğinin en büyük amacı maddi kazançlardan zi-
yade Hive Hanlığı’nın Rusya’ya güveninin artmasını sağlamaktı. Bu Tür-
kistan hanlıklarına gelecekte Rus nüfuzunun sağlanmasının en önemli 
şartı olarak görülüyordu.57

3 Mayıs 1841’de Orenburg’dan yola çıkan Nikiforov’a Hive’de Han’ın 
onayı sağlandığı takdirde Rus ticari konsolosu yapılması planlanan Aitov, 
iki topograf, 12 Ural Kozağı ve 10 Kazak refakat ediyordu. Elçilik heyeti 
İlek Nehri, Mugocar dağları, büyük ve küçük Barsuk ve Aral civarı Ka-
rakum’u üzerinden, Amanutkul’da Sırderya’yı geçerek Hive’ye ulaştı.58 9 
Ağustos’ta Hive’ye varan Nikiforov, Hiveli yöneticilerle görüşmelere baş-
ladı. Hive Han’ı, Nikiforov’un ilettiği Rusya’nın yukarda bahsedilen is-
teklerini kabul etmedi. Bunun üzerine Nikiforov, Orenbug Valisi adına; 
Sırderya’nın kuzeyinde konargöçer olan Kazaklar arasında vergi toplama-
ya gelen her Hive uyruklusunun öldürüleceğini; Emba Nehri kenarında, 
Barsuk kumullarında, denizin kenarında, Kay-Kunakta güzergâhında 
ve ayrıca Karasu Körfezi’nde ve Çinka’nın kuzey kısımlarında konargö-
çer olan Kazaklardan vergi toplamaya gelen Hive uyruklularının barışı 
bozduklarından dolayı öldürüleceklerini; Rus Çarlığı’na ait olan Kazak 
avullarına onların huzurlarını bozmak niyetiyle gelen Hive uyruklularının 
tevkif edilerek öldürüleceklerini bildirdi59. Nikifor, Rus Çarı’nın Rusya’nın 
hâkimiyetini kabul eden bütün göçebe kabileleri tebaası olarak tanıdığı-
nı, onların toprağını da kendi mülkü olarak gördüğünü ve Hive’nin eğer 
Rusya ile dostane ilişkiler kurmak istiyorsa bu şartları kabul etmesi ge-
rektiğini de deklere etti. O böylece Hive Han’ına barış anlaşmasının şart-
larını sundu.60 Hive Han’ı onu 25 gün beklettikten sonra sadece Astar-
han ve Orenburg’da Hiveli tüccarların vergi işlerini gözetmesi için kendi 
adamlarının bulunması karşılığında; Hive’de Rus ticaret konsolosunun 
bulunması maddesini kabul ettiğini bildirdi. Fakat 27 Ekim’de Nikiforov 
Hive’den ayrılır ayrılmaz Han’ın Rus ajanının Hive’de bulunmasına razı 
olmadığı ilan edildi ve onu da Rusya’ya geri dönmeye mecbur ettiler. Böy-
lece Nikiforov’un Hive elçiliği Rusya açısından hiçbir siyasi sonuç vermedi. 
Ancak Hive Hanlığı’nın kendisi ve yolu hakkında yeni ve çok daha detaylı 
bilgiler edinilmesini sağladı.61

56 Y.V. Hanıkov, a.g.e., s. 336-337; N. Zalesov, “a.g.m.”, s. 52; N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 316-
321; M.A. Terentev, a.g.e., s. 176-180; S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 123-126.
57 N. Zalesov, “a.g.m.”, s. 52.
58 Obraz Russkih Puteşestviy…, s. 59.
59 N. Zelesov, “a.g.m.”, s. 73-74; N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 318; M.A. Terentev, a.g.e., s. 185; 
S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 127.
60 M.A. Trentev, a.g.e., I, s. 185.
61 N. Zalesov, “Posolstvo v Hivu Kapitana Nikiforova v 1841 Godu”, Voennoy Sbornik, 1861, 
No: 11, s. 41-92; A.G. Serebrennikov, Turkestan Kray, Sbornik Materialov dlya İstorii Zavoeva-
niya Turkestanskogo Kraya, T. III, Taşkent, 1912.
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12. Albay G.İ. Danilevskiy Başkanlığı’nda 1843 Yılında Hive’ye Ya-
pılan Elçilik Seyahati

Nikiforov’un Hive’den ayrılmasından sonra Allahkulu Han, Rusya ile 
uyuşmazlığın çözülmesi ve görüşmelerin tekrar başlaması için Vaiz Niyaz 
ve İşbay Babaev adlı elçilerini serbest bıraktığı 7 Rus esiriyle birlikte Rus-
ya’ya gönderdi. Vaiz Niyaz Şubat 1842’de Orenburg’dan St. Petersburg’a 
Han’ın Rus Çarı’na yazdığı mektubu sunmaya ve Rus hükümetiyle müza-
kerelerin neticelenmesi için görüşme yapmaya gitti. Ancak onun müzake-
releri yürütmeye tam yetkili olmadığı anlaşılınca geri gönderilmesine ka-
rar verildi. Rus hükümeti Hive Hanlığı’yla halledilmemiş olan meselelerin 
çözülmesi için onunla beraber bir Rus elçisini Hive’ye göndermeye karar 
verdi. Albay G.İ. Danilevskiy’in başkanlığını yaptığı Rus elçilik heyetinde 
doğa bilimci Fedor İvanoviç Baziner, sınır komisyonu memuru Grigorev, 
iki topograf subayı ve muhafız olarak 20 Kozak bulunuyordu. G.İ. Da-
nilevskiy’e elçilik tasdikiyle birlikte Hive Han’ına iletmesi için hüküme-
tin mektubu verildi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nca G.İ. Danilevskiy’e Hive 
Han’ını Rusya’nın sınır tanımaz tavırlarına güvenmeye ve Hive’de Rus-
ya’nın iyi tesirini bırakmaya telkinde bulunması talimatı verildi. Han’a 
iletmesi için ona bildirilen diğer hususlar şöyleydi: Rus tüccarlarından 
diğer Müslüman ülke tüccarlarından alınan yüzde beş oranında gümrük 
vergisi alınması, Hive Hanlığı ile Rusya arasında sınır noktaları olarak 
Sırderya Nehri, Aral Denizi’nin kuzeyi ve Hazar Denizi’nde Kuzey Çink’in 
kabul edilmesi, Hive’de sabit Rus konsolosunun bulunmasına müsaade 
edilmesi ve İran Şahı’nın Rusya hükümetine ricası üzerine Hive’deki 1500 
kadar İranlı esirin serbest bırakılması idi.62

1 Ağustos 1842’de Orenburg’dan ayrılan Rus elçilik heyeti İlek, Emba, 
Atıcaksı ve Çagan nehirlerinden geçerek, Aral Denizi’nin batı sahilinde 
Karatamak Körfezi’nde Üstyurt’tan geçerek Kunya Ürgenç, İlyazı ve Ta-
şauz’dan 9 Ekim’de Hive’ye ulaştı. Allahkulu Han ile başlatılan görüş-
melere onun vefatından dolayı bir süreliğine ara verildi. Sonra tahta yeni 
çıkan Rahimkulu Han ile görüşmeler sürdürülerek bir protokol yapılma-
sında anlaşmaya varıldı. İran esirleri konusunda sadece bir kişinin Han 
tarafından Meşhed hükümdarı Muhammed Vali Han’ın akrabası olan 
şahsın serbest bırakılmasına karar verildi. Bunun dışında protokolde 
Hive Hanı’nın Rusya’ya uymayı taahhüt ettiği maddelerden bazıları şun-
lardı:

1. Rusya’ya karşı bundan böyle ne açık ne de gizli herhangi bir düş-
manca faaliyet yapılmayacak;

2. Ne bozkırda ne de Hazar Denizi’nde yağma, eşkıyalık ve tecavüz 
olayları yapılmayacak ve hoş görülmeyecek, Hive Hanlığı’na tâbi kabileler-
ce böyle yağma saldırıları yapıldığı takdirde suçlular derhal cezalandırıla-
cak, gasp edilen mallar da sahiplerine iade edilecek;

62 S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 136.
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3. Rus esirleri köle olarak tutulmayacak ve her Rus uyruklunun gü-
venliği ve mallarının muhafazasından Hive Hanlığı sorumlu olacak;

4. Hive memleketinde Rus uyruklu biri öldüğünde onun tüm malları en 
yakın Rus sınır komutanlığına varislerine iletilmesi için teslim edilecek;

5. Rus uyruklu firari ve asilere Hive Hanlığı’nda sığınma verilmeyecek, 
onlar Rus sınır komutanlığına teslim edilecek;

6. İthal edilen mallar için Rus tüccarlarından alınan vergi yılda bir kez 
olacak ve onların gerçek değerleri üzerinden yüzde beşi aşmayacak;

7. Buhara’ya veya diğer Asya memleketlerine Sırderya üzerinden gön-
derilen veya bu yoldan getirilen Rus tüccarlarına ait mallardan herhangi 
bir vergi alınmayacak;

8. Asya memleketlerinin Rus Çarlığı’yla kervan ticaretine hiçbir engel 
çıkarılmayacak, onlardan hüküm gereğince sadece zekât alınacak;

9. Herhalde iyi komşulara ve samimi dostlara yaraşır şekilde davra-
nılacak, ayrıca kudretli Rus Çarlığı’yla dostane ilişkiler çok daha fazla 
geliştirilecek.63

Hive Hanı’nın mutabakat sağladığı Rusya açısından oldukça kârlı gö-
züken bu maddelere karşılık Rusya hükümeti adına D.İ. Danilievskiy tam 
yetkiyle protokol metnine şu maddeleri katıyordu:

1. Hive yöneticilerinin Rusya’ya karşı önceden yaptıkları düşmanca 
hareketleri tamamen unutulacak;

2. Şimdiye kadar yağma edilen kervanlar için tazminat talep edilmeyecek;
3. Rusya’ya gelen Hive uyruklular tamamen güvenlik ve kanun koru-

ması altında bulunacak;
4. Hiveli tüccarlara diğer Asya memleketlerinin tüccarlarına tanınan 

imtiyazların hepsi tanınacak.64

Rus elçiliği protokolün yapılmasından sonra 31 Aralık’ta kendileri-
ne eşlik eden Hiveli elçi Muhammed Emin’le birlikte Hive’den ayrılarak 
Kongrad ve Akbulak üzerinden İlek Kalesi’ne, oradan da St. Petersburg’a 
döndü. Hive elçisi anlaşmanın şerefine St. Petersburg’da iyi şekilde ağır-
lanarak Han’a ve Hiveli devlet adamlarına iletmesi için verilen yüklü he-
diyelerle memleketine gönderildi. Böylece sağlanan barıştan Rus Çarlığı 
oldukça kazançlı çıktı. G.İ. Danilevskiy’in Hive elçiliğinin Hive Hanlığı’nın 
tarihi açısından en önemli kazancı ise onun ve elçilik heyetinde yer alan 
F.İ. Baziner’in kendi gözlemlerine dayanarak hazırladıkları çalışmalarında 
sundukları Hive Hanlığı’yla alakalı siyasi, coğrafi, etnolojik, kültürel, eko-
nomik ve tarihsel bilgilerdir.65

63 M.A. Trentev, a.g.e., s. 194-195; S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 137-138.
64 M.A. Trentev, a.g.e., s. 195; S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 139.
65 G. Danilevskiy, “Opisanie Hivinskago Hanstva”, Zapiski İmperatorskago Geografiçeskago 
Obşçestva, Kn. V., St. Petersburg, 1851, s. 62-159; Th. Basiner, Naturwissenschaftliche Reise 
durch die Kirgisensteppe nach Chiwa, St. Petersburg, 1848; F. Baziner, “Puteşestvie çerez 
Kirgizkie Stepi v Hivu v 1842-1843 gg. Doktora Filosofii Bazinera”, Turkistanskie Vedomosti 
1873, No: 31, 46; Ayrıca bkz. P.S. Savelev, “Puteşestvie g. Bazinera çerez Kirgizskuyu Step v 
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13. Rusların 1846, 1847, 1848-1849 Yıllarında Aral Denizi Çevre-
sine Yaptıkları İlmi Keşif Gezileri ve Sonuçları

Ruslar Türkistan’ın zapt edilmesi için sadece diplomatik ve aske-
ri planlar yapmıyorlardı. Aynı zamanda da hâkimiyetleri altına aldıkları 
Kazak bozkırından Hive Hanlığı’na açılan bir kapı olan Aral Denizi’nin 
çevresini ileride yapılacak askeri seferlerde değerlendirmek üzere coğrafi, 
topografik, astronomik, jeolojik vb. bakımlardan inceliyorlardı. Böylesi ke-
şiflerden biri 1846 yılında topograf B.F. Lemm tarafından Aral Denizi’nin 
kuzeydoğu sahillerinde ve Sırderya’nın ağzında gerçekleştirildi. Bu araş-
tırma neticesinde 20 astronomik noktanın tespiti sağlandı.66 Bunu 1847 
yılında görevlendirilen Rus Subayı Mertvago tarafından Aral Denizi’nin 
Sırderya’ya doğru doğu sahillerinin ilk topografik incelenmesinin yapıl-
ması takip etti.67

Muhammed Emin Han döneminde (1845-1855) Rusya, Hive Hanlığı’nın 
Rus hâkimiyeti altındaki Kazaklara olan tesirini biraz kırdı. Hive Hanlı-
ğı’yla bu meselede yapılan görüşmeler sonuç vermediği için Hive Han’ı Sır-
derya’dan sabit geçişin bulunduğu Maylibaşı mevkiinden geçiş yapan Rus 
ve Buhara kervanlarından vergi toplanması için memurlarını göndermeye 
devam etti.68 Bunun üzerine Ruslar 1847 yılında Orenburg Valisi Obru-
çev’in girişimiyle denizden yaklaşık 60 verst mesafede Sırderya’nın aşağı 
akımında Raim (Aral) müstahkem mevkiini inşa ettiler. 1848 yılından iti-
baren Kazaklar kervanların Sırderya’dan geçişi için bu müstahkem mevkii 
kullanmaya başladılar.69 Böylece Hive Hanlığı’nın Kazakların işlerine ka-
rışması azalsa da devam etti. Yeni inşa edilmiş Raim müstahkemine Rus 
hükümeti tarafından Nikolay ve Konstantin adlı monte edilmemiş görün-
tüdeki gemiler Orenburg’dan sevk edildi. Bununla bağlantılı olarak Deniz 
Yüzbaşı A.İ. Butakov’un başkanlığındaki Rus topograflarının içerisinde 
yer aldığı keşif heyeti Aral Denizi ve Sırderya’nın ağzında ve çevresindeki 
bölgelerde 1848-1849 yıllarında çeşitli incelemelerde bulundu.70 Bu araş-
tırmalar neticesinde Aral Denizi’nin genel keşfi (su seviyesi, tuz oranı, de-
rinlik, az sayıda su altı taşı tespiti vb.) yapıldı. Birçok yerin genişliği tespit 
edildi. Adaların topografisi çıkarıldı. Çok eski devirlere ait fosiller çıkarıldı. 
10 tane astronomik noktanın tespiti yapıldı.71

Hivu”, Geografiçeskaya İzvestiya, 1849, No: 4, s. 157-171 ve No: 5, s. 206-213; Obraz Russkih 
Puteşestviy…, s. 60-64.
66 B.F. Lemm, “Astronomiçeskie Opredeleniya na Beregah Aralskogo Morya”, Zapiski Voen-
no-Topografiçeskie Delo, T. XI, Orenburg, 1848, s. 21-24; Y.V. Hanıkov, a.g.e., s. 268-358.
67 Mertvago, Naşi Pervıe Şagi na Aralskom More, Turk. Ved. 1897, No: 90, 91.
68 N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 334.
69 N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 334-335; M.A. Terentev, a.g.e., s. 193-211.
70 N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 335; İ.V. Muşketov, Turkestan, T. 1, Ç. I, St. Petersburg, 1886, s. 
142-144; S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 141-142.
71 A.İ. Butakov, “Svedeniya ob Ekspeditsii, Snryajennoy dlya Opisaniya Aralskogo Morya v 
1848 Godu”, Vestnik Russkago Geografiçeskago Obşçestva, Ç. VII, St. Petersburg, 1853, Otd. 
VI, s. 2-9; Obraz Russkih Puteşestviy…, s. 66-70.

215_Dincer_Koc.indd   20 30.04.2015   12:40:01

102



21DİNÇER KOÇ / HİVE HANLIĞI’NA GELEN RUS ASKER VE ELÇİLERİ

14. Albay N.P. İgnatev’in72 1858 Yılında Hive’ye Yaptığı Elçilik Seyahati

Hive Hanı Seyid Muhammed Han (1856-1864) tarafından 1857 yılında 
Rusya’ya elçi olarak Fazıl Hoca İslam Hocin Şeyh’ül-İslam gönderildi. Hive 
elçisi Rus sarayına Çar Nikolay Pavloviç’in vefatından dolayı Hive Hanı’nın 
üzüntülerini ve yeni Çar Aleksandr Nikolaeviç’in tahta çıkmasını kutlayan 
mesajını iletti. Elçi ayrıca Hive Hanı’nın Rus hükümetine hitaben Sırderya 
Nehri’nin Hive Hanlığı’yla Rusya arasında sınır olarak kabul edilmesine 
dair talebini de iletti. Aynı sıralarda Buhara elçisi de gelerek Emir’in bir 
Rus elçisini Buhara’da görmek isteğine dair ricasını iletti.73 Ruslar Hive 
ve Buhara hanlıklarıyla ilgili 1842’den beri yeterli malumat toplamamış-
lardı. Sırderya Nehri’ne yakın yerlerde 1853’ten itibaren tahkimler yap-
maya başlamışlardı. Türkistan’ın içlerine ilerlemek istediklerinden dolayı 
Amuderya Nehri hakkında topografik bilgilere de ihtiyaçları vardı. Zira 
Amuderya üzerinden ticaretin yürütülmesi amaçlanıyordu. Bu yüzden St. 
Petersburg’da Hive ve Buhara’ya bir elçi gönderilmesi zaruri görüldü.

Rus elçisi olarak Hive ve oradan da Buhara’ya Albay İgnatev’in başkan-
lığında bir heyetinin gönderilmesi kararlaştırıldı.74 Elçilik heyetinde Kur-
may Yüzbaşı N.G. Zalesov75 ve diğer bazı askerlerin yanı sıra topograf, şar-
kiyatçı, astronomi uzmanı vb. görevliler de bulunuyordu.76 Rus Hükümeti 
N.P. İgnatev’i elçi olarak gönderirken ona Kazak bozkırı ve Hive ve Buhara 
hanlıklarıyla ilgili mümkün olduğunca fazla topografik bilgi toplaması ta-
limatını verdi. Ondan seyahati esnasında geçtiği ülkeler hakkında coğrafi 
ve istatiksel bilgi toplaması, Amuderya’nın Hazar Denizi’ne dökülen eski 
yatağını tespit etmesi, Türkmenlerin askeri ve siyasi durumunu incele-
mesi, hanlıkların komşu ülkelere giden yollarını öğrenmesi, hanlıkların ve 

72 Nikolay Pavloviç İgnatev (1832-1908) 1851 yılında Genel Kurmay Akademisi’nde eğitimini 
tamamladıktan sonra 1856’da Londra’da Rusya’nın Askeri Ateşesi olarak bulundu. 1858 yı-
lında askeri-diplomatik görüşmeler için Buhara ve Hive hanlıklarına gitmekle görevlendirildi. 
Daha sonra 1859’da murahhas olarak Çin’e gönderildi. 1861 yılında Asya Departmanı Baş-
kanlığı görevine getirildi. 1864’te Osmanlı Devleti’ne fevkalade önemli elçi sıfatıyla gönderildi. 
1877’de Devlet Konseyi üyeliğine seçildi. 1884 yılından itibaren ise Rus sanayii ve ticaretine 
yardımcı olmak için organize edilen cemiyetin başkanlığı görevini üstlendi. Entsiklopediçeskiy 
Slovar, T. XII, St. Petersburg 1894, s. 785-786; Bolşaya Sovetskaya Entsiklopediya, 2-e İzd., 
T. 17, Moskva, 1952, s. 310.
73 N.G. Zalesov, “Posolstvo v Hivu i Buharu Polkovnik İgnateva v 1858 g.”, Russkiy Vestnik, T. 
91, 1871, No: 2, s. 422; S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 144-145.
74 N.İ. Veselovskiy, a.g.e., s. 346-348; M.A. Terentev, a.g.e., s. 242-243; S.V. Jukovskiy, a.g.e., 
s. 146.
75 Nikolay Gavriloviç Zalesov (1828-1896) Orenburg Askeri Lisesi’ni bitirdikten sonra 1848 
yılında Orenburg Sınır Taburu’nda görevlendirildi. 1850-1853 yıllarında Askeri Akademideki 
eğitimini tamamladıktan sonra Genel Kurmay’a geçti. 1855 yılında Tuna Seferi’ne katıldı. 
1856’da münferit Orenburg Kolordusu’nda görevlendirildi. 1858’de ise İgnatev’in Hive ve Bu-
hara’ya gerçekleştirdiği elçilik heyetinde yer aldı. 1856’dan 1870 yılına kadar Orenburg’da 
Orenburg Askeri Bölgesi Kurmay Başkanlığı dâhil çeşitli askeri vazifeler icra etti. 1876’da Ge-
nel Kurmay’da vazifelendirildi. 1892’de Askeri Konsey azası oldu. Askeri vazifelerinden başka 
İgnatev’le gerçekleştirdiği Hive ve Buhara elçiliğiyle alakalı notlarını yayınladı. Ayrıca Türkis-
tan hanlıklarına değinen çeşitli yazıları da kaleme aldı. Obraz Russkih Puteşestviy i Ekspedit-
sii v Srednyuyu Aziyu 1856-1869, Ç. II, İzdatelstvo Sagu, Taşkent, 1956, s. 32.
76 Obraz Russkih Puteşestviy…, Ç. II, s. 32.
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onlara komşu ülkelerin askeri gücünün ne olduğunu ortaya çıkarması vb. 
konularda istihbarat sağlaması da istendi. Elçiliğin güvenliğinin sağlan-
ması için karadan ve Aral Denizi’nden Amuderya üzerinden gelecek iki ge-
mideki deniz kuvvetlerinden birliklerin onlara eşlik etmesi kararlaştırıldı. 
Elçilikte şarkiyatçı P.İ. Lerh de görevlendirildi. O elçilik seyahati esnasın-
da birçok elyazması eseri ve nümizmatik materyallerini toplayacaktı.77 15 
Mayıs’ta Orenburg’dan hareket eden elçilik heyeti İlek ve Emba nehirlerini 
geçerek, Aral Denizi sahilinde Üstyurt’tan ilerleyerek, Ugra ana yolundan 
Aybugur Körfezi ve Kongrad üzerinden, kayıklar üzerinde Ürgenç’e kadar 
varıp 16 Temmuz’da Hive’ye ulaştı.78 Hive Hanı kalabalık askeri birlikle 
gelen elçilik heyetinden kuşkulandı ve başta Amuderya’da bulunmalarına 
izin verdiği iki Rus gemisinin geri dönmesini istedi. Yeni tahta çıkan Seyid 
Muhammed Han muhalifi olan Türkmenlerle Rusların birleşip hanlığı ele 
geçirmesinden çekiniyordu. Bu yüzden Rus elçilik heyetini soğuk bir şe-
kilde karşıladı. Han Butakov tarafından Amuderya’nın incelenmesinden 
de, Rusların Hive’ye daha rahat bir yol bulduklarını ve bu yüzden yeni 
bir sefer yapabileceklerini düşünerek kuşkulanıyordu. Bu yüzden yazılı 
bir anlaşma yapmaya yanaşmadı. İgnatev’in Hive Hanı’na kabul ettirmek 
istediği yazılı anlaşmanın maddeleri şöyleydi:

1. Bundan sonra Rusya’ya karşı hiçbir açık ve gizli düşmanca faaliyete 
girişilmeyecek ve Hive yöneticilerine yakın olan Türkmen, Kırgız (Kazak) 
ve Karakalpak kabileleri Rusya ile düşmanlığa kışkırtılmayacak ve birbir-
leriyle karşılıklı düşmanlığa tahrik edilmeyecek;

2. Rus uyruklulara hiçbir yağma, gasp ve esir alma hareketi hoş görül-
meyecek ve Hive’nin hâkimiyeti altında bulunan kabileler böyle harekette 
bulundukları takdirde suçlular derhal cezaya çarptırılacak, gasp edilen mal-
lar da kanuni sahiplerine iade edilmesi için Rus yetkililerine teslim edilecek;

3. Hive memleketinde bulunan Rus uyrukluların şahsi güvenliği ve 
mallarının muhafazasından sorumlu olunacak; Rus uyruklularına ve aynı 
şekilde Rusya’ya giden ve Rusya’dan gelen kervanlara hiçbir tecavüz ve 
zorlama yapılmayacak, bir Rus uyruklunun Hive’de bulunduğu sırada öl-
mesi durumunda öldüğünden sonra kalan bütün malları kanunu miras-
çılarına iletilmek üzere ayrılacak;

4. Rus gemilerinin Amuderya’da serbestçe dolaşmasına müsaade edi-
lecek;

5. Ticaretin yürümesi ve Rus uyruklularının işlerini takip etmesi için 
Hive’de devamlı Rus ticari konsolosunun (Kervanbaşı) bulunmasına mü-
saade edilecek;

6. Rus tüccarları tarafından Hive memleketine getirilen mallar için ma-
lın gerçek değerinden, yani satış değerine göre yüzde iki buçuk sabit vergi 
koyulacak ve bu vergi malın girişi esnasında bir kez alınacak, onların 
değeri tespit edilirken Rus tüccarları zarar görmeyecek.

77 S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 146-147.
78 Obraz Russkih Puteşestviy…, Ç. II, s. 33.
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Rus hükümeti bu maddelere karşılık Hive Hanlığı’na aşağıdaki madde-
leri yerine getirmeyi taahhüt ediyordu:

1. Hive yönetimince verilen törensel vaatlere uyulmaması ve daha evvel 
Hive hanlarıyla Rus Çarlığı arasında yapılan akitlerden sapılması husus-
ları tamamen unutulacak;

2. Rusya’ya tâbi Türkmen ve Kırgız (Kazak) kabilelerini kendi araların-
da düşmanlığa tahrikten vazgeçilecek ve Han’ın iyi tutumunun ve onlarla 
sıkı dostluk kurma arzusunun işareti olarak Rusya’ya tâbi Kırgız (Kazak) 
kabilelerine kanunsuz gönderilen fermanların yerine getirilmesini bu kez 
talep etmemeye rıza gösterecek;

3. Şimdi Hive ile kabul edilen taahhütlerin yerine getirilmesi halinde 
Rus tüccarlarının daha önce yağmalanan kervanlarından dolayı ve tica-
retimize verilen zarardan ötürü taleplerin karşılanmasından vazgeçilecek; 

4. Diğer Asyalı halkların tüccarlarının faydalandığı bütün imtiyazlar-
dan Hiveli tüccarlar da yararlanacak;

5. Hükümdar Çar’ın, Hive Hanı’na merhametli tutumunun kanıtı ola-
rak Rusya’da Müslüman kadınlarla evlenen ve onlardan çocukları olan 
Hive tebaasından erkeklerin onları yetişkinken rızalarıyla kendi memle-
ketlerine götürmelerine müsaade edilecek;

6. Orenburg’da ticaretin yürütülmesini gözetmesi için devamlı Hive ti-
cari konsolosunun (Kervanbaşı) bulunmasına müsaade edilecek;

7. Amuderya Nehri üzerinden Hive Hanlığı’ndan geçen Rus gemilerin-
deki mallardan gerçek değerlerine göre yüzde iki buçuk oranında vergi 
toplanmasına izin verilecek, bu vergi gemilerin Buhara’dan dönüşünde 
Aral Denizi’nde belirlenen sadece bir noktada alınacak ve bununla birlikte 
bu gemiler hiçbir şekilde alı konulmayacaklar; Hive topraklarında yükle-
nen gemilerdeki mallardan ise yüzde beş oranında vergi alınacak.79

Hive yönetimi bir taraftan Rusların bu anlaşma tekliflerini kabul etme-
yerek Rusya’nın öfkesini üzerine çekmekten korkuyordu, diğer taraftan 
da anlaşmaya rıza göstererek özellikle Amuderya Nehri’nden Rus gemile-
rinin geçmesine izin verilmesiyle, böyle bir teklifi asla kabul etmemesi için 
Hive Hanı’nı elçileri vasıtasıyla defalarca uyaran Buhara Emiri’ne karşı 
sorumlu olmaktan çekiniyordu. Rus gemilerinin Amuderya’da serbestçe 
gezmelerine Hiveli tüccarlar da karşıydı. Zira böyle bir durumda bütün 
ticaretin Rus tüccarlarının eline geçeceğini hesap ediyorlardı. Böylece Hi-
ve’de umduğunu bulamayan İgnatev, oradan ayrılarak Buhara’ya gitmeye 
karar verdi. Bu arada Hivelilerin kendi taleplerini açıklamak için Rusya’ya 
elçi göndermeye hazırlandıklarını öğrendi. İgnatev Rus Dış İşleri Bakanlı-
ğı’na gönderdiği raporda, Hive Hanı’nca Rusya tarafından sunulan şartlar 
yazılı olarak kabul edilmedikçe hiçbir Hive elçisinin Orenburg’dan öteye 
bırakılmayacağının açıklanmasını bildirdi. 31 Ağustos’ta Hive’den ayrılan 

79 N.G. Zalesov, “Posolstvo v Hivu i Buharu Polkovnik İgnateva v 1858 g.”, Russkiy Vestnik, 
T. 92, No: 3, 1871, s. 44-46.
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İgnatev başkanlığındaki Rus elçilik heyeti 22 Eylül’de Buhara’ya ulaştı. O 
sırada Buhara Emiri Hokand Hanlığı’yla savaşta olduğu için Rus elçilik 
heyeti büyük vezir ile görüştü. Ona Rus gemilerinin Amuderya Nehri’nde 
serbestçe dolaşmasına izin verilmesi, vergilerin azaltılması, Buhara’da ge-
çici Rus ticari konsolosunun bulundurulması ve Rus esirlerinin serbest 
bırakılması gibi Rus hükümetinin taleplerini iletti. Bu arada Buhara Emi-
ri 11 Ekim’de seferden döndü ve derhal Rus elçilik heyetini kabul etti. Bü-
tün Rus tekliflerini kabul ettiğini açıkladı ve Rus esirlerinin elçilik heye-
tine teslim edilmesini emretti. Böylece 31 Ekim’den Buhara’dan ayrıldı.80 

N.P. İgnatev’in, Hive ve Buhara’ya gerçekleştirdiği elçilik görevinin 
raporları 1897 yılında yayınlandı. Bu kaynakta bütün yolculuğun canlı 
ve ayrıntılı tarifi, gezinin organize edilmesi, ona katılanlar, çeşitli olay-
lar ve zorluklar anlatılmıştır. Özellikle Ürgenç’te Hivelilerin Türkmenlerle 
savaşması ve bunun neticeleri, Hive’den Ürgenç’e giden kervan yolunun 
yok edilmesi gibi olaylar hakkında tarihi malumatlar verilmiştir. Elçiliğin 
Hive’de kabulü tasvir edilmiştir. Hive Hanı Seyid Muhammed ve devlet 
adamları karakterize edilmiştir. Ayrıca Amuderya Nehri ve Aral Denizi’nin 
güneydoğu sahilleri hakkında önemli bilgiler verilmiştir.81 Böylece N.P. İg-
natev’in elçilik raporu Hive Hanlığı tarihi açısından önemli bir kaynak 
olmuştur. Aynı şekilde elçilik heyetinde yer alan N.G. Zalesov’un seyahat 
notları da bu minvaldendir.82

N.P. İgnatev’in elçi olarak gelmesinden sonra Ruslar Türkistan’ın işgali 
için neredeyse gerekli tüm malumatları elde ettiklerinden dolayı artık dip-
lomatik ilişkilerden ziyade askeri faaliyetlere ağırlık vereceklerdi. Bu da 
Hive Hanlığı ve Türkistan tarihi için yeni bir dönem anlamına geliyordu.

Sonuç

XVI. yüzyılın başlarından itibaren Hive Hanlığı’nın hâkimiyeti altına 
aldığı Harezm toprakları doğu ile Rusya arasında bir transit ticaret mer-
keziydi. Bu durum Hive Hanlığı’nın siyasi ilişkilerini şekillendirmiştir. Ni-
tekim Asya ile Avrupa arasında bir ticaret koridoru oluşturarak muazzam 
kârlar elde etmek isteyen Rus Çarlığı özellikle I. Petro’dan itibaren Hazar 
Denizi ve Aral Denizi üzerinden Amuderya Nehri’ni kullanarak güneydoğu 
Asya’dan gelen ticari malların merkezi olan Hindistan’a ulaşmak istiyor-
du. Rusların bu hedefi gerçekleştirmek için önlerinde tek engel Türkistan 
idi. Bu yüzden Rus Çarlığı XVIII. yüzyıldan itibaren toprakları suyolu ara-
cılığıyla Türkistan’a açılan bir kapı konumunda bulunan Hive Hanlığı’yla 
diplomatik temaslarını arttırmıştır. Diplomatik görüşmelerin ana konusu-
nu ticaret ve Hive Hanlığı’nda bulunan Rus esirleri meselesi oluşturmuş-
tur. Ancak Hive Hanlığı’na gönderilen birçok Rus elçi ve askerleri aracılı-
ğıyla siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve özellikle de coğrafi malumatlar 

80 S.V. Jukovskiy, a.g.e., s. 152-154.
81 Bkz. N.P. İgnatev, Missiya v Hivu i Buharu v 1858 Godu Fligel-Adyutanta Polkovnik N. İgna-
teva, St. Petersburg, 1897.
82 N. Zalesov, “a.g.m.”, T. 91, 1871, No: 2, s. 421-440; T. 92, 1871, No: 3, s. 42-82.
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sistematik bir şekilde toplanmaya çalışılmıştır. Bu sayede sömürgeci bir 
siyaset güden Rus Çarlığı askeri olarak atacağı adımların zeminini ha-
zırlamıştır. Bu durum aynı zamanda çağdaş tarih araştırmalarında Hive 
Hanlığı’nın geçmişinin ortaya çıkarılmasında Rus kaynaklarını oldukça 
değerli hale getirmiştir.

Kaynaklar

ALPARGU, Mehmet: “Türkistan Hanlıkları”, Türkler, Ankara, 2002.
BARTOLD, V.V.: “K Voprosu o Bpadenii Amu-Dari v Kaspiyskoe More”, Soçine-

niya, T. III, İzdatelstvo Nauka, Moskva, 1965.
BARTOLD, V.V.: İstoriya İzuçeniya Vostoka v Evrope i v Rossii, St. Petersburg, 1911.
BAZİNER, F.: Naturwissenschaftliche Reise durch die Kirgisensteppe nach 

Chiwa, St. Petersburg, 1848. 
BAZİNER, F.: “Puteşestvie çerez Kirgizkie Stepi v Hivu v 1842-1843 gg.” Doktora 

Filosofii Bazinera, No: 31, Turkestanskie Vedomosti, 1873.
BETGER, E.K.: “Samarskiy Kupets Danila Rukavkin i ego Karavan v Hivu v 

1753 g.”, İzvestiya Akademii Nauk Turkmen SSR, No: 6, 1952.
BLANKENNAGEL: “Putevıe Zametki Mayora Blankennagel o Hive v 1793-1794 

gg. s Primeçaniyami V. Grigoreva V.”, Vestnik Russkago Geografiçeskago Obşçest-
va, Ç. 22, St. Petersburg, 1858.

DANİLEVSKİY, G.: “Opisanie Hivinskago Hanstva”, Zapiski İmperatorskago Ge-
ografiçeskago Obşçestva, Kn. V., 1851.

Early Voyages and Travels to Russia and Persia by Antony Jenkinson and Other 
Englishmen with Some Account of the First Intercourse of the English with Russia 
and Central Asia by way of the Caspian Sea, Vol. I., Edited by: E. Delmar Morgan 
and C.H. Coote, Printed fort he Hakluyt Society, London (t.).

HANIKOV, Y.V.: Poyasnitelnaya Zapiska k Karte Aralskogo Morya i Hivinskogo 
Hanstva s ih Okrestnostyami, Zapiski İmperatorskago Geografiçeskago Obşçestva, 
Kn. V, 1851.

HAYİT, Baymirza: Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi, 3. Baskı, TTK 
Yayınları, Ankara, 2004.

İstoriya Narodov Uzbekistana ot Obrazovaniya Gosudarstva Şeybanidov do Veli-
koy Oktyabrskoy Sotsialistiçeskoy Revolyutsii, İzdatelstvo AN UzSSR, Taşkent, 1947.

İVANOV, P.P.: Oçerki po İstorii Sredney Azii (XVI - Seredina XIX v.), İzdatelstvo 
Vostoçnoy Literaturı, Moskva, 1958.

JUKOVSKİY, S.V.: Snoşeniya Rossii s Buharoi i Hivoy za Poslednee Trehsotletıe, 
Petrograd, 1915.

KAYDALOV, E.: Karavan - Zapiski vo Vremya Pohoda v Buhariyu Rossiyskogo 
Karavana pod Voinskim Prikrıtiem v 1824 i 1825 Godah, Vedennıe Naçalnikom ono-
go Karavana nad Kupeçestvom Evgrafom Kaydalovım, 3 ç., Moskva, 1827-28.

LEMM, B.F.: “Astronomiçeskie Opredeleniya na Beregah Aralskogo Morya”, Za-
piski Voenno-Topografiçeskie Delo, T. XI, Orenburg, 1848.

LEMM, B.F.: Astronomiçeskie Opredeleniya Astronoma v Ekspeditsii F. Begra v 
1825 g., Zapiski Voennoe Topografiçeskoe Depo, I, Orenburg, 1837.

LEVŞİN, A.: Opisanie Kirgiz-Kazaçih ili Kirgiz-Kaysatskih Ord i Stepey, T. I, St. 
Petersburg, 1832.

MİLLER, G.F.: İzvestiya o Pesoçnem Zolote. Soçineniya i Perevodı o Polze i Uve-
selenii Slujayşçie, St. Petersburg, 1760; Pamyatniki Sibirskoy İstorii XVIII v., Kn. 2, 
St. Petersburg, 1885.

215_Dincer_Koc.indd   25 30.04.2015   12:40:01

107



26 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

MOURAVİEV, N.N.: Voyage en Turcomanie et en Khiva, fait en 1819 et 1820 par ca-
pitane de I’Etat-major de la Garde de S. M. I’empereur des toutes les Russies. Contenant 
le journal de son voyage le recit de la mission dont il etait charg la relation de sa captivite 
dans la Khiva et la description geographique et historique du pays, Paris, 1825.

MURAVYEV, N.N.: Puteşestvie v Turkmeniyu i Hivu 1819 i 1820 Godah Gvar-
deyskogo Generalnogo Ştaba Kapitana Nikolaya Muravyeva, Poslannogo v sii Stranı 
dlya Peregovorov, Moskva, 1822.

Obroz Russkih Puteşestviy i Ekspeditsiy v Srednyuyu Aziyu Materialı k İstorii 
İzuçeniya Sredney Azii 1715-1856, Ç. I, İzdatelstvo Sagu, Taşkent, 1955.

Obraz Russkih Puteşestviy i Ekspeditsii v Srednyuyu Aziyu 1856-1869, Ç. II, 
İzdatelstvo Sagu, Taşkent, 1956.

“Opisanie Puti ot Orenburga k Hive i Buharam s Prinadlajaşçimi Obstoyatelstva-
mi Bıvşego pri Otpravlennom v 1753 g. iz Orenburga v te Mesta Kupeçeskom Kara-
vane Samarskogo Kuptsa Danilı Rukavkina”, Novosti Literaturı, Ç. 5, No: 34, 1823.

“Poezdka iz Orska v Hivu i Obratno, Soverşennaya v 1740-1741 Godah Poruçi-
kom Gladışevım i Geodezisom Muravinım, s Predisloviem Y.V. Hanıkova”, Geogra-
fiçeskiya İzvestiya, St. Petersburg, 1850.

BEGR, L.S.: Aralskoe More, St. Petersburg, 1908.
Polnoe Sobranie Zakonov Rossiyskoy İmperii, T. 5, St. Petersburg, 1830.
POPOV, A.: Snoşeniya Rossii s Hivoyu i Buharoyu pri Petre Velikom, iz IX-y Knij-

ki Zapiski İmperatorskago Geografiçeskago Obşçestva, St. Petersburg, 1853.
Poslannik Petra I na Vostoke Posolstvo Florio Beneveni v Persiyu i Buharu 1718-1725 

Godah, Glavnaya Redaktsiya Vostoçnoy Literaturı İzdatelstva “Nauka”, Moskva, 1986.
PUŞKİN, A.S.: İstoriya Petra Polnoe Sobranie Soçineniy, 4. İzd., T. 9, Leningrad, 1974.
RUKAVKİN, D.: “Opisanie Puti ot Orenburga k Hive i Buharam s Prinadlajaşçi-

mi Obstoyatelstvami Bıvşego pri Otpravlennom v 1753 g. iz Orenburga v te Mesta 
Kupeçeskom Karavane Samarskogo Kuptsa Danilı Rukavkina” - v Kn.: Moskovskiy 
Lyubopıtnıy Mesyatseslov na 1776 God., Moskva, 1776.

RUSSOV, S.: “Puteşestvie iz Orenburga v Hivu Samarskogo Kuptsa Rukavkina 
v 1753 Godu, s Priobşçeniem Raznıh İzvestiy o Hive s Otdalennıh Vremen do Nıne”, 
Jurnal Minestrastva Vnutrennih Del, Ç. 34, Kn. 12, St. Petersburg, 1839.

SAVELEV, P.S.: “Puteşestvie g. Bazinera çerez Kirgizskuyu Step v Hivu”, Geog-
rafiçeskaya İzvestiya, No: 4 ve No: 5, St. Petersburg, 1849.

SEREBRENNİKOV, A.G.: Turkestan Kray. Sbornik Materialov dlya İstorii Zavoe-
vaniya Turkestanskogo Kraya, T. III, Taşkent, 1912.

TERENTEV, M.A.: İstoriya Zavoevaniya Sredney Azii, T. I, St. Petersburg, 1906.
VELYAMİNOV-ZERNOV, V.V.: İstoriçeskie İzvestiya o Kirgiz-Kaysakah i Snoşe-

niyah Rossii so Sredney Aziey so Vremeni Konçinı Abul-Hayr Han’a (1748-1765), 
Vıpiska iz Del, Hranyaşçihsya v Arhive Orenburgskoy Pograniçnoy Komissii, 2 T., 
Ufa, 1853-1855.

VESELOVSKİY, N.İ.: Oçerk İstoriko-Geografiçeskih Svedeniy o Hivinskom Hans-
tve ot Drevneyşih Vremen do Nastoyaşçego, St. Petersburg, 1877.

VESELOVSKİY, N.İ.: “Posolstvo v Hivu İvana Matveeva Fedoteva i ego Stateynıy 
Spisok Prebıvaniya v Hive 1669-1670 g.”, No: 20, Turkest. Vedom. 1882 g.

ZALESOV, N.: “Posolstvo v Hivu Kapitana Nikiforova v 1841 Godu”, Voennoy 
Sbornik, No: 11, 1861.

ZALESOV, N.: “Posolstvo v Hivu İ Buharu Polkovnik İgnateva v 1858 g.”, Russ-
kiy Vestnik, T.91, 1871, No: 2 ve 3, s. 42-82, 421-474.

ZİYAYEV, Hamid: Türkistan’da Rus Hâkimiyetine Karşı Mücadele (XVIII. - XX. 
Asır Başları), Çev. Ayhan Çelikbay, TTK Yayınları, Ankara, 2007.

215_Dincer_Koc.indd   26 30.04.2015   12:40:01

108



1KÜRŞAT YILDIRIM / JUAN-JUAN’LARIN DİLİ ÜZERİNE - II

JUAN-JUAN’LARIN DİLİ ÜZERİNE - II

Dr. Kürşat YILDIRIM*

Öz

Juan-Juan’lar III. - VI. yüzyıllarda tarih sahnesine çıkmış ve Gök-Türk-
ler tarafından yok edilmiştir. Devrin en kudretli kavimlerinden biri olan 
Juan-juan kavminin dili meselesi üzerinde ilim adamları arasında fikir 
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 tarihlerine 
müracaat edilmiştir. Maksadımız etimolojik analizi tarihî ve coğrafî malû-
matlarla eleştirmektir. Makalemizde Çince ana kaynaklara dayanarak 
Juan-juan’ların dili incelenecektir. Bu çalışmamızla Juan-juan’lar ile ilgili 
bundan sonraki siyasî tarih, dil bilim ve kültür tarihi çalışmalarına katkı 
sağlayacağımızı ümit ediyoruz.

Anahtar kelimeler: Juan-juan’lar, Juan-Juan Dili, Çinliler, Tabgaçlar, 
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 cen-
turies 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-juan 
which was recorded in Chinese sources. In the process of investigation 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 match 
etymological analyze with historical and geographical information. Our ar-

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 215           Nisan 2015

* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, kursatyildirimtr@yahoo.com

215_Kursat_Yildirim.indd   1 29.04.2015   19:13:57

109



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

ticle 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, 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.

Sadece Çin kaynaklarında geçen Juan-juan’lara âit olan kelimelerin 
öncelikle Çincenin hangi devrinde kaydedildiğini tespit etmek lâzımdır. 
Yazımı 551-554 yıllarında tamamlanan Wei Shu, Juan-juan’lara dâir 
malûmatları “sıcağı sıcağına” sunan bir ana kaynaktır. Mezkûr devir esa-
sen Orta Çince Devri olarak kabûl edilmektedir. Bu münâsebetle Orta 
Çince’deki ses dönüşümlerini, duyulan yabancı sesin Çince çevriyazıma 
tutulma usullerindeki değişikliklerini ve umumî olarak Çin dili tarihini 
bilmek ve öte yandan da çevriyazıma tâbi tutulan kaynak dilin tarihine, 
ses dönüşümlerine ve diğer dillerle bağlarına vakıf olmak gerekmektedir. 
Ligeti’nin haklı olarak bildirdiği gibi fonetik kriterlere ve kronolojiye bak-
maksızın yapılan tüm mülahazalar hatalı olacaktır.1 Bilhassa eski Çinli-
lerin bozkırdaki milletlerin mahallî kültürü ile ilgili topladığı malûmatla-
rın kulaktan dolma rivâyetler ve efsanelerle süslü olma ihtimali bir yana 
kulaktan duyulan yabancı sesin hangi Çin lehçesinde ağızdan çıktığını 
tespit etmek de mühimdir; çünkü kaynaktaki Çin işareti bu nihaî sese 
göre yazılmaktadır. Meselâ geçen yüzyılın başlarında herhangi bir glossa-
nın eski okunuşu için Çin’in güneyindeki türlü türlü lehçelere müracaat 
ediliyordu. Bunun sebebi sadece bazı güney Çin lehçelerinde eski sesle-
rin mevcudiyeti ile alakalı değildi; duyulan yabancı sesin hangi ağızdan 
çıktığını tespit için de asıl Çinli kütlelerin bulunduğu güneydeki lehçeleri 
bakmak gerekiyordu. Bugün için böyle bir usul kalmamıştır.

Clauson’a göre Türk olması büyük bir ihtimal olan Juan-juan’lardaki 
hükümdarlık unvanları Türkçe olsa da bu unvanların aslını ortaya çıkar-
mak oldukça zordur.2 Macar Louis Ligeti de benzer görüştedir: “Juan-ju-
an’ların veya Asya Avarlarının dillerine ait glossalar da vardır. Şimdiye 
kadar bu glossalara istinaden Juan-juan dilinin bir Moğol veya Tunguz dili 
olduğunu öne sürenler çıkmışsa da, bugün bu glossaların katî olarak ay-
dınlatılmasına imkân yoktur.”3

Biz bu meseleye bir katkı sağlamak üzere Çin kaynaklarında geçen 
Juan-juan’lara âit glossaları topladık. Bunları tetkik ederken önce Axel 
Schuesseler tarafından milâdın başlarına âit Sonraki Han Çincesinde ve 
sonra Edwin G. Pulleyblank’ın Tabgaçlar (386-534) devrine denk gelen 

1 Louis Ligeti, “Çin Yazısiyle Yazılmış Barbar Glossaları Meselesi”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi Dergisi, IX, 3, Ankara, 1951, s. 302.
2 G. Clauson, “Türk, Mongol, Tunguz”, Asia Major, London, 1960, s. 120-121.
3 Louis Ligeti, “a.g.m.”, s. 321.
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Erken Orta Çincede okuyuşlarından istifade ettik. Yine metin sonuna bir 
glossa ve okuma tablosu ekledik. Şimdi sırasıyla bu glossaları ele alalım:

1) Ch’iu: Galip / Tou-fa: Fatih:

“She-lun kendisine Ch’iu-tou-fa K’e-han 丘 豆 伐 可 汗 unvanı verdi. Ch’iu-
tou-fa, Tabgaç dilinde “Galip Fatih” (chia-yü 賀 馭: “galip”; kai-chang 開 張: 
“fatih”) mânâsına geliyordu. K’e-han ise Tabgaç dilinde “Kagan” demekti.”4

Sözün ilk kısmı olan ch’iu, Sonraki Han Çincesinde khu5 ve Orta Çin-
cede khuw6 olarak yeniden inşa edilmiştir. Fatih mânâsına gelen tou-fa 
kelimesi, Çin kaynaklarında T’o-pa olarak geçen Tabgaçların adına ben-
zemektedir. Tabgaç adına dâir mülahazalara gelince; Wei Shu’nun “ku-
zeylilerin geleneğinde “toprak”a “t’o” ve “bey”e “pa” dendiğinden onların 
adı “T’o-pa” (“Toprak Beyi”) olmuştur.” şeklindeki kaydı7 itibar edilebilir 
değildir ve bir anakronizmdir. Çince T’o-pa adının *taγ-bašï yâni “toprak 
başı/beyi”, tapïγčï yâni “köle”, tap+ačï<*hačï yâni “torun”, tuγ+baš yâni 
“kel”, toγ+qubča yâni “sarılmış, sarmalanmış”, *toβuγačï yâni “madenci” 
gibi mânâlara geldiği öne sürülse8 de adın Türkçe “ulu, saygı değer” de-
mek olan Tabgaç (Tawgaç) adının çevriyazımı olduğu geniş bir kesim tara-
fından kabul edilmektedir.9 Tou-fa sözü Sonraki Han Çincesinde doc-bu-

4 Pei Shih, Beijing, 1997, s. 3250.
5 A. Schuessler, ABC Etymological Dictionary of Old Chinese, Honolulu, 2007, s. 434.
6 E.G. Pulleyblank, Lexicon of Reconstructed Pronunciation in Early Middle Chinese, Late Midd-
le Chinese, and Early Mandarin, Vancouver, 1991, s. 257.
7 Wei Shu, Beijing, 1997, s. 1. Bu ifadenin Çin kaynaklarındaki bir anakronizm olması çok 
büyük bir ihtimaldir. “T’u” kelimesi “toprak”ın ve “pa” kelimesi ise “bey”in karşılığı olarak 
(bey’in farklı dillerdeki telaffuzları ve Türkçeden gelişi hakkında bkz. Abdülkadir Donuk, Eski 
Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler, İstanbul, 1988, s. 5 vd.) kullanılmıştır. Bu 
iki kelimenin kuzeyli halkların dilindeki orijinal adların çevriyazımı suretiyle kaydedilmesi söz 
konusudur. Ancak kelimelere verilen mânâ M.Ö. XXX.-XXI. yüzyıl arası yaşadığına inanılan 
Hükümdar Huang devrine âittir ve oldukça arkaiktir. Hâlbuki T’o-pa         adı Çin kaynak-
larında ancak IV. yüzyıldan sonra görülmeye başlanmıştır (J. Holmgren, Annals of Tai Early 
T’o-pa History According to the First Chapter of the Wei-shu, Canberra, 1982, s. 79, not: 4).
8 P.A. Boodberg, “Marginalia to The Histories of The Northern Dynasties”, Harvard Journal of 
Asiatic Studies, III, 3/4, Dec., 1938, s. 239-241; aynı yazar, “The Language of the T’o-Pa Wei”, 
Harvard Journal of Asiatic Studies, I, 2, Jul., 1936, s. 183-185.
9 W. Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, Çev. N. Uluğtuğ, Ankara, 1996, s. 79, dpt. 1; aynı 
yazar, Das Toba-Reich Nordchinas, Leiden, 1949, s. 1 vd.; Louis Bazin, “Recherches sur les 
parlers T’o-pa (5E siècle après J.C.)”, T’oung Pao, 39, 1950, s. 228-231; Louis Ligeti, “Le Tabg-
hatch, un dialecte de la langue Sien-pi”, Mongolian Studies, Ed. Louis Ligeti, Budapest, 1970, 
s. 265 vd. Hakan Aydemir’e göre Ramstedt’ten beri Türkçe ünlülerarası *-p-, Moğolca ~ -b- 
denkliği kabul edilir. Ses uyumu üzerine topo/topu/topa formlarının proto-Türkçeden veya 
diğer başka bir dilden eski Moğolcaya geçtiği, sonra değiştiği ve böylece nihaî olarak *toγu 
biçimine kavuştuğu görülür. Bundan sonra Moğolca sonekler gelir; Siyenpi-Tabgaç *toγu-
sin, *taγu-şin, -toγo-çin (3. yüzyılda), bundan da topu, topo formları ortaya çıkar. Aydemir, 
toγu/taγu sözlerinin Siyenpi-Tabgaç dilinde *toγu-sin, *taγu-şin olarak görünmesi hâlinin 
eski Türkçe Tabγaç veya Tawγaç karşılandığını söylemektedir. Buna göre Tabγaç/Tawγaç sö-
zünün kendisi metatezli formdur. Bunun “toprak”a “t’o” ve “bey”e “pa” dendiğinden onların 
adı “T’o-pa” (“Toprak Beyi”) olmuştur” olmuştur kaydı esas alınarak bunun *taγu “toprak”+(?-
Bulgar-) Türkçe *baç “baş”>*taγbaç>eski Türkçe Tabγaç~taqγaç eşleştirmesi yapılmaktadır. 
Eğer bu eşleştirme savunulursa bu birleşik kelimede iki izahat ortaya çıkar: (a) Her iki kelime 
*toγu/*taγu ve baç, Tabgaç dilinde ödünç kelimedir. Tabgaççada diğer Türkçe ögeler bunu 
desteklemektedir; (b) bununla beraber Aydemir’e göre idareci tabaka bir tür (?Bulgarca) Türk-
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4 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

at10 ve Erken Orta Çincede dəwh-buat11 olarak yeniden inşa edilir. T’o-pa 
adının da sırasıyla thak-bat12 ve thak-bat13 olarak okunabildiği göz önünde 
bulundurulursa bir alaka kurmak mümkündür kanaatindeyiz.

Juan-juan’ların Moğol olduğunu ve Moğolca konuştuklarını kabûl 
eden Kurakichi Shiratori bu sözü ch’iu-tou ve fa olarak ikiye ayırmıştır. 
Müellife göre ch’iu-tou sözü “idâre etmek, hükmetmek” mânâsına gelen 
Moğolca kütele kelimesidir. Buna göre kelime Mançuca kadala, Tunguzca 
kadamar, Dakhurca khadála gibi formlarda görünür. Sözün ikinci kısmı 
fa ise “engin”, “geniş” mânâsındaki Moğolca badara kelimesidir.14

Shiratori’nin sözü doğru ayırmadığı kanaatindeyiz. Sözdeki t’ou-fa for-
mu Tou-lo-fu-pa-tou-fa K’e-han 豆 羅 伏 跋 豆 伐 可 汗15 ve Ch’ih-lien-t’ou-
ping K’e-han 敕 連 頭 兵 可 汗’da16 görülmektedir ve bunlarla beraber her 
üç unvan da “fatih” veya “kapgan” demektir.

2) Mou-han: Beg Han (?) / He-ke-sheng-kai: Muzaffer:

“Artık Ta-t’an tahtta çıkmıştı. Ta-t’an, She-lun’un en küçük amcası P’u-
hun’nun oğluydu. Önceleri başka kabilelerin başındaydı ve batıdaki top-
raklarda hüküm sürüyordu. Halkın kalbini kazanmış biriydi ve halk onu 
yüksek tutuyordu. Ona Mou-han He-ke-sheng-kai K’e-han 牟 汗 紇 格 升 蓋 
可 汗 unvanı verildi. Tabgaç dilinde “Muzaffer” (chih-sheng 制 勝) demekti.”17

Sözün mou-han kelimesiyle başladığı anlaşılmaktadır. Kelime Bumın 
Kagan’dan sonra 553 yılında Gök-Türk Devleti’nin başına geçen Mukan 
(Pin-yin okuyuşu Mu-gan 木 桿) Kagan’ın adına benzemektedir. İbrahim 
Kafesoğlu bu adın Beg Han olabileceğini söylemiştir.18 Söz, Sonraki Han 
Çincesinde mac-ganc19 ve Erken Orta Çincede muw-үanh20 şeklinde yeni-
den inşa edilebilir.

Sözün ikinci kısmı, Sonraki Han Çincesinde ?-kak-śɨŋ-gap21 ve Erken 
Orta Çincede үǝt-kaɨjk-ɕiŋ-kajh22 olarak yeniden inşa edilir. İlk sözün buğ 

çe konuşan etnik gruptur ve Tabγaç/Tawγaç adı dillerinde yadigâr kalmıştır (Hakan Aydemir, 
“Altaic Etymologies: Tōz, Toprak, Toγosun”, Turkic Languages, VII/1, 2003, s. 122, 123 ve 
dpt.: 18; C. Schönig, “Türkisch-mongolische Sprachbeziehungen”, Ural-Altaische Jahrbücher, 
XIX, 2005, s. 140, dpt.: 24).
10 A. Schuessler, a.g.e., s. 215, 228.
11 E.G. Pulleyblank, a.g.e., s. 81, 89.
12 A. Schuessler, a.g.e., s. 153, 505.
13 E.G. Pulleyblank, a.g.e., s. 27, 314.
14 K. Shiratori, Dong-hu Min-zu-kao, II, Çinceye Çev.: Fang Chuang-yu, Shang-hai, 1934, s. 
72-73.
15 Pei Shih, s. 3257.
16 Wei Shu, s. 2302; Pei Shih, s. 3262.
17 Wei Shu, s. 2292; Pei Shih, s. 3252.
18 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, İstanbul, 2003, s. 99.
19 A. Schuessler, a.g.e., s. 271, 393.
20 E.G. Pulleyblank, a.g.e., s. 118, 219.
21 A. Schuessler, a.g.e., s. 254, 275.
22 E.G. Pulleyblank, a.g.e., s. 102, 105, 122, 281.
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kelimesiyle ilgisi olması gerekmektedir. Türlü kaynaklarda baş ve buğ 
şeklinde geçen söz “bahadır”, “komutan”, “ulu” gibi mânâlara gelmektedir. 
Meselâ Tarama Sözlüğü’nde şu malûmatlar vardır:23

Lûgat-i Ni‘metullah. XVI. 385: “Başbuğ                olan kimse ve bahadır 
ve ulu iş.”

Babusü’l-Vâsıt. XVI. 2, 127: “Halka başbuğ olmak.”
Rahatü’l-Ervah. XVI. 310: “Sen anların başı buğu           olup…”
Ser’iyye Sicilleri. A. XVI. 2, 705: “Baş ve buğ              ta’yin olunan Ha-

san Çavuş…”
Mevahibü’l-Hallak, XVI. 348: “Baş ve buğ etmek.”
Kanunu’l-Edeb. XVIII. 392-1: “Bir kavme baş ve buğ olmak.”
Buğ sözü Kırgız, Kazak lehçelerinde “şan”, “şeref” demektir.24

Türkçede -gan son ekinin fiilden isim yaptığı bilinmektedir. Dolayısıyla 
adın Erken Orta Çincedeki muw-үanh yeniden inşasını buğ-gan yâni “baş-
lık eden” olarak değerlendirmek mümkündür.

3) Ch’u: Tek veya Yegâne:

“Wu-t’i ölünce oğlu T’u-he-chen 吐 賀 真 tahtta çıktı. Unvanı Ch’u K’e-han 
處 可 汗 oldu. Tabgaç dilinde “Tek” veya “Yegâne” (wei 唯) demektir.”25

Aynı hadise Tzu Chih T’ung Chien’de şöyle anlatılmaktadır: “T’u-he-chen 
tahta çıktı. Unvanı ch’u-lo k’e-han 處 羅 可 汗 oldu.”26 Buna göre unvanın 
tam hâlinin ch’u-lo olması ve ikinci işaretin yazımının unutulması ihtimali 
vardır.

Wei Shu’daki metne haşiye düşen Wei Shou da ch’u-lo kelimesinin Tab-
gaç dilinde wei anlamına geldiğini belirtmektedir. Batı Göktürkleri hak-
kında bilgi veren Çin kaynakları Gök-Türklerdeki unvanları sayarken 屈 
利 yani kül veya kür unvanını zikretmektedirler. Eğer Wei Shu’da ikinci 
şeklin yazılması unutulmuş ise Juan-juan’larda görülen ch’u-lo 處 羅 un-
vanı kül veya kür unvanı27 ile aynı olması imkân dâhilindedir.

Eğer Tzu Chih T’ung Chien’deki kayıt bir tarafa bırakılır ve ch’u k’e-
han 處 可 汗 ifadesinin T’u-yu-hunlarla ilgili bazı kayıtlarda da yer aldığı28 
göz önünde tutulursa W. Eberhard’ın dediği gibi ch’u kelimesinin çor 
unvanına işaret etmesi de ihtimal dâhilindedir.29 Bu unvan Gök-Türkler, 
Batı Gök-Türkleri teşkil eden beş Tu-lo boyları, Uygurlar, Tarduşlar gibi 

23 Tarama Sözlüğü, I, Ankara, 19953, s. 423-425.
24 E.V. Sevortyan, Etimologiçeskiy Slovar Tyurkskih Yazıkov. Obşçetyurkskiye i Mejtyurkskiye 
Osnovı na Bukvu “b”, Moskva, 1978, s. 230.
25 Wei Shu, s. 2295; Pei Shih, s. 3255.
26 Tzu Chih T’ung Chien, Beijing, 1997, s. 3908.
27 Kül veya kür unvanıyla ilgili doyurucu bir tahlil için bkz. L. Bazin, “Kül Tegin Mi Yoksa Köl 
Tegin Mi?”, Tarih Dergisi, Çev: M. Zeren, 47 (2008), 2009, s. 261-271.
28 Meselâ Wei Shu, s. 2233 vd.
29 W. Eberhard, “Birkaç Eski Türk Ünvanı Hakkında”, Belleten, IX, 1945, s. 329. Eberhard, 
Shiratori’nin ch’u işaretini “baş üstüne” olarak tercüme etmesini (Shiratori, “Kaghan Unvanı-
nın Menşei”, s. 499) kabul etmemektedir.
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Türk boy ve devletlerinde kullanılmıştır30 ve “savaşçı” mânâsına gelmek-
tedir.31

Bununla beraber eğer kelime “çor” demek değilse Juan-juan dilindeki 
ch’u “tek” veya “yegane” mânâsını esas almak lâzımdır. “Tek” veya “ye-
gane” kelimesine karşılık verilen ch’u imi Sonraki Han Çincesinde tśhaB32 
Erken Orta Çincede tɕhɨǝ̌ʼ33 olarak yeniden inşa edilebilir. IV. yüzyıla ka-
darki Çince üzerine çalışan Karlgren bu adı eski Çincede ʿtˈśʿiw̭oʾ olarak 
okumuştur.34

4) T’a-han: Halef, Nesil veya Akraba:

“Na-kai aniden ölünce oğlu Fu-t’u tahtta geçti ve unvanı T’a-han K’e-han 
他 汗 可 汗 oldu. Tabgaç dilinde “Halef” veya “Nesil” (hsü 緒) demekti.”35

Juan-juan devlet teşkilâtında kullanılan ve Türk devletlerinde Hunlar-
dan ve Tabgaçlardan beri var olan tarhan36 sözü unvan olarak Çin kay-
naklarında iki farklı şekilde yazılmaktadır: 達 官 ta-kuan ve 塔 寒 t’a-han. 
Burada yer alan söz Wolfram Eberhard tarafından tarkan veya tarhan 
unvanının karşılığı olarak kabul edilmiş ve mânâsı “devam ettirici” ve “to-
gan” olarak verilmişse de çok kesin bir hüküm vermekten kaçınılmıştır.37

Söz, Sonraki Han Çincesinde dǝp-ganc38 ve Erken Orta Çincede tha-
үanh39 şeklinde yeniden inşa edilebilir.

Shiratori’ye göre söz “ip” veya “sicim” mânâsına gelen Moğolca utasun 
kelimesidir.40

Eberhard’ın togan sözünü tespiti pek yerindedir. Nesil veya akraba mânâ-
sında Tatarcada tugan41 ve Uygurcada tuḳḳan42 formlarında görülmektedir.

5) T’ou-ping: “Fatih” veya “Kapgan”:

“Juan-juan Kaganı A-na-kuei ise kendisine Ch’ih-lien-t’ou-ping K’e-han 
敕 連 頭 兵 可 汗 unvanı aldı. Tabgaç dilinde “Fatih” veya “Kapgan” (pa-lan 
把 攬) demektir.”43

30 A. Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Ünvan ve Terimler, İstanbul, 1988, s. 13-15.
31 G.J. Ramstedt, “Alttürkische und Mongolische Titel”, Mémoire de la Société Fino-Ougrienne, 
55, 1951, s. 77.
32 A. Schuessler, a.g.e., s. 194.
33 E.G. Pulleyblank, a.g.e., s. 60.
34 Bernhard Karlgren, Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese, Paris, 1923, s. 356.
35 Wei Shu, s. 2297.
36 Unvanın menşei ve fonksiyonu için bkz. A. Donuk, a.g.e., s. 40-47; H. Beveridge, “The Mon-
gol Title Tarkhan”, Journal of the Royal Asiatic Society, XLIX, 4, 1917, s. 834; G.J. Ramstedt, 
“a.g.m.”, s. 63-64.
37 W. Eberhard, “a.g.m.”, s. 324.
38 A. Schuessler, a.g.e., s. 271, 488.
39 E.G. Pulleyblank, a.g.e., s. 119, 299.
40 Shiratori, a.g.e., II, s. 79.
41 Tatar Telenen Anlatmalı Suzlege, C. III, Kazan, 1981, s. 145.
42 E. Necipoviç, Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, Çev. İ. Kurban, Ankara, 1995, s. 426.
43 Wei Shu, s. 2302; Pei Shih, s. 3262.
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Kelime için verilen Çince izahatın ilk söz olan ve Tanrı veya Tengri 
mânâsında olan ch’ih-lien sözünden sonra gelen t’ou-ping kelimesi için 
sarf edildiği aşikârdır. İzahat ikinci kısma âittir. Eski Türkçede fatih 
mânâsına gelen kapgan kelimesi vardır ki 692 yılında tahta çıkan Gök-
Türk Kaganı bu unvanı almıştır.44 T’ou-ping kelimesi, yine “fatih” mânâsı-
na gelen tou-fa 豆 伐 kelimesine45 benzemektedir. Söz, Sonraki Han Çince-
sinde do-pɨaŋ46 ve Erken Orta Çincede dǝw-piajŋ47 şeklinde yeniden inşa 
edilir.

6) Tou-lo: “Kuvvetli” veya “Tuğlu (?)”:

“Fu-t’u, batıdaki Kao-ch’e’lara çıktığı seferde Kao-ch’e’ların Hükümdarı 
Mi-e-t’u tarafından öldürülünce yerine oğlu Ch’ou-nu geçti. Yeni kaganın 
unvanı Tou-lo-fu-pa-tou-fa K’e-han 豆 羅 伏 跋 豆 伐 可 汗 oldu. Tabgaç dilin-
de “Kudretli” (chang-chih 彰 制) demektir.”48

Sözün son iki hecesi tou-fa’nın “1” numaradaki tou-fa 豆 伐 ile aynı ve 
“9” numaradaki 頭 兵 t’ou-ping ile benzer olduğu göze çarpmaktadır. Her 
iki söz de “fatih” veya “kapgan” mânâsına gelmektedir. O hâlde bu son iki 
hecenin de aynı mahiyette olması icap eder.

Kelimenin ilk iki hecesi tou-lo ise “kuvvetli” veya “tuğlu (?)” mânâsına 
gelen ve Türk tarihinde Hunlardan itibaren etkili olan Tulu veya Büyük 
Bulgarya’nın kurucu sülâlesi Doulo’nun49 adına benzemektedir. Sonraki 
Han Çincesinde do-lai50 ve Erken Orta Çincede dǝw-la51 olarak yeniden 
inşa edilebilir.

Shiratori, tou-lo sözünün Moğolca “töre” mânâsına gelen türü olduğu 
kanaatindedir.52

7) Ch’ih-lien - Tanrı:

“Ta-t’an’ın kabileleri epeyce zayıf düşmüştü, kendisi de hastalandı ve 
öldü. Oğlu Wu-t’i 吳 提 tahtta geçti. Unvanı Ch’ih-lien K’e-han 敕 連 可 汗 
oldu. Tabgaç dilinde “Tanrı” (shen-sheng 神 聖) demekti.”53

Tanrı mânâsına gelen bu söz, Hunlara dâir Çin kaynaklarında ch’eng-
li 撐 犁 olarak geçmektedir. III-IV. yüzyıl etrafında ise ch’i-lien olarak geç-
mektedir. Han Shu’ya haşiye düşen Shih Ku Ch’i-lien 祁 連 Dağı ile ilgili 
şöyle demektedir: “Hunlar göğe “ch’i-lien” derler.”54

44 A. Donuk, a.g.e., s. 28-29.
45 Pei Shih, s. 3250.
46 A. Schuessler, a.g.e., s. 168, 501.
47 E.G. Pulleyblank, a.g.e., s. 39, 311.
48 Pei Shih, s. 3257.
49 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 45, 202-203.
50 A. Schuessler, a.g.e., s. 168, 370.
51 E.G. Pulleyblank, a.g.e., s. 39, 286.
52 Shiratori, a.g.e., II, s. 81.
53 Wei Shu, s. 2293; Pei Shih, s. 3253.
54 Han Shu, Beijing, 1997, s. 203.
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Ch’ih-lien sözü, Sonraki Han Çincesinde ?-lian55 ve Erken Orta Çince-
de trhik-lian56 şeklinde okunur.

Sonuç

İki bölümlük yazımızın ilk kısmı tarih bilgilerinin değerlendirilmesi ve 
ikinci kısmı ise dil bilim tetkikidir. Bu iki yönden Juan-juan’ların hiç ol-
mazsa devlet idâresinde Türkçe konuştuklarına dâir bazı tespitlerde bu-
lunmaya gayret ettik. Mevcut kaynakların ilmi metotlarla tespiti, tahlili ve 
eski Türkçe ile mukayesesi bizi böyle bir neticeye götürmektedir.

Tablo

Kelime
(Wade-Giles 
Okuyuşu)

Sonraki Han 
Çincesi

Erken Orta 
Çince Türkçe Mânâ

Çince İzahat 
(Wade-Giles 
Okuyuşu)

ch’iu
丘

khu khuw galip chia-yü
賀 馭

tuo-fa
豆 伐 buat-doc dəwh-buat fatih (açan) kai-chang

開 張
mou-han

牟 汗 mac-ganc muw-үanh beg han (?) chih
制

he-ke-sheng-
kai

紇 格 升 蓋
?-kak-śɨ4-gap үǝt-kaɨjk-ɕi4-

kajh muzaffer sheng
勝

ch’ih-lien
敕 連 ?-lian trhik-lian tanrı shen-sheng

神 聖

ch’u 處 tśhaB tɕhɨǝ̌ʼ tek, yegane wei
唯

t’a-han
他 汗 dǝp-ganc tha-үanh halef veya 

nesil
hsü
緒

t’ou-ping
頭 兵 do-pɨaŋ dǝw-piajŋ fatih veya 

kapgan
pa-lan
把 攬

tou-lo
豆 羅 do-lai dǝw-la kuvvetli veya 

tuğlu (?)
chang-chih

彰 制
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JACK LONDON VE ESERLERİNDE 
ALKOL BAĞIMLILIĞI

Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ* - Ezgi YAZ**

Öz

Bu çalışmada, insanların alkol bağımlısı haline gelme sebeplerinin altın-
da yatan sebepler Dünya Edebiyatı’ndan örnekle Jack London ve bazı eser-
leri bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu sebepler kişiden kişiye ve 
toplumdan topluma bazı yönleri ile değişse de alkol bağımlılığının temelini 
oluşturan etkenlerin kaynağı birbirine oldukça benzemektedir. Bu etkenler-
den bazıları genetik özellikler, aile ve sosyal çevre, kişisel özellikler, yaş, sos-
yo-kültürel yapıdır. Biyopsikososyal ve hatta sezgisel bir varlık olan insanın 
başlı başına karmaşıklığı ve birbirlerinden farklılığı göz önünde bulundurul-
duğunda, alkol bağımlısı haline gelme sürecinin de kişiye özgü olduğu söy-
lenebilir. Jack London’ın hayatından izler taşıyan, öz yaşamsal eserlerinden 
yola çıkarak onun alkol bağımlılığının bazı yönleriyle ele alındığı bu çalışma-
da, London’ın alkol bağımlısı haline gelme süreci ve sebepleri değerlendiril-
miştir. Araştırmanın kuramsal evreni ve örneklemi Jack London’ın Bir Alkoli-
ğin Anıları (=John Barleycorn) ve Martin Eden adlı kitaplarının konuya ilişkin 
değerlendirilmesinden oluşmuştur. Araştırmada örnekleme yöntemine baş-
vurulmuş, belirtilen eserlerin konuya ilişkin bölümleri dayanak olarak göste-
rilmiştir. Araştırma, Jack London’ın öz yaşam öyküsü denilebilecek eserlerin-
den örneklerle betimsel analiz ve tipolojik analiz kullanılarak çözümlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Alkol Bağımlılığı, Sebep ve Sonuçları, Jack Lon-
don, Bir Alkoliğin Anıları (=John Barleycorn), Martin Eden.

Abstract
Alcohol Addiction in Jack London and His Works

We tried to evaluate the reasons underlyng why people become addicted 
to alcohol within the examples od World Literature an the contact of some 
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literaty texts in this study. Altough those reasons chance from person to 
person or from society to society, the source of factors creating the base of 
alcohol addiction is very similar to each other. Some of these factors are ge-
netics feautures, family and social environment, personality feautires, age 
and socia-cultual structure. Foreseeing human who is a biopsychosocial 
an deven intuitive presence, complexitiy and differences, we can process 
of becoming alcohol addicted is individual. It was evaluated the process 
and reasons of London’s addiction of alcohol in this study which has signs 
from Jack London’s own life, after the aspects of his alcohol addiction was 
adressed to autobiographical literaty texts. The theoratical universe and 
sample of study is consistes of the evaluation of on the subject that Jack 
London’s “John Barleycorn” and “Martin Eden.” In the study we applied to 
sampling method and we based on the related parts of indicated literaty 
texts. The study is analysed using descriptive analysis and typological 
analysis with the studies of Jack London’s autobiographical literaty texts 
samples.

Key words: Alcohol Addiction, The Reason and Resaults, Jack Lon-
don, Memoirs of an Alcoholic, (=John Barleycorn), Martin Eden.

Bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını etkileyen bağımlılık: 1. 
maddî şeye/şeylere bağımlılık (tütün, alkol, uyuşturucu bağımlılığı; ku-
mar, oyun-yarış bağımlılığı; alış-veriş bağımlılığı; cinsel bağımlılık; bilgi-
sayar, internet, cep telefonu, televizyon, kısaca teknoloji bağımlılığı; para-
ya bağımlılık; marka tutkusu ve bağımlılığı; silah tutkusu ve bağımlılığı, 
iş bağımlılığı; yeme-içme bağımlılığı vb.); 2. manevî şeye/şeylere bağım-
lılık (duygusal anlamda kişiye bağımlılık; hayvan sevgisi ve bağımlılığı; 
inanç, değer ve ritüellere bağımlılık; topluluğa bağımlılık-fanatizm; gü-
zellik tutkusu ve bağımlılığı; bilgi açlığı ve bağımlılığı vb.) olmak üzere 
iki ana başlıkta incelenebilir. Değişen toplumsal, ekonomik ve kültürel 
yaşamla birlikte ihtiyaçlar değişkenlik göstererek çoğalmaktadır. Bu ihti-
yaçlar nispetinde de yeni ve değişik bağımlılık örnekleriyle karşılaşılmak-
tadır. Bundan yirmi yıl öncesinde internet bağımlılığı söz konusu dahi 
değilken şimdilerde özellikle çocuk ve ergenleri tehdit eden bir olgu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bereket tanrıçası heykellerindeki kadın tipi bugün 
yerini sıfır beden tabir edilen kadın tipine terk etmiştir. Toplumumuzda 
“ayağını yorganına göre uzatmak” deyimi ve alışkanlığı yerini çılgınlar gibi 
alışveriş tutku ve bağımlılığının getirdiği borç batağı içinde dahi alışveriş 
yapmaktan kendini alıkoyamamağa bırakmıştır. Geçmişten günümüze 
gelen önemli bir bağımlılık örneği olarak alkol tutkusu, giderek eğlence 
ve bar kültürü adı altında yaygınlaşmaya ve normal bir olguymuşçasına 
algılanmaya başlanmıştır.

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) alkol bağımlısını ‘uzun süre ve alışılmışın 
dışında alkol alan, alkole bağlı ruhsal-bedensel-toplumsal sağlığı bozulan, 
buna karşın durumunu değerlendiremeyen; değerlendirse bile alkol alma 
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isteğini durduramayan, tedaviye gereksinimi olan bir hasta’ diye tanımla-
mıştır.”1

Her akşam televizyonların başında oturanlar, film ve dizilerde yer alan 
alkol sahneleriyle adeta özendirilmekte, alkolü kanıksamaktadırlar. Özel-
likle kimlik karmaşası yaşayan ergenlik dönemindeki gençler, rol-model 
olarak gördükleri kişilerle özdeşleşebilmek ve aynı zamanda sosyalleşe-
bilmek (!) için alkolü başlangıçta bir araç olarak görüp kullanmakta ve 
sonrasında onun tutsağı haline dönüşmektedirler.

I. Alkol Bağımlılığının Sebepleri

İnsanların birer alkol bağımlısı haline gelmesinin altında pek çok se-
bep yatmaktadır. Bu sebepler kişiden kişiye ve toplumdan topluma bazı 
yönleri ile değişse de alkol bağımlılığının temelini oluşturan etkenlerin 
kaynağı birbirine oldukça benzemektedir. Bu etkenlerden bazıları genetik 
özellikler, aile ve sosyal çevre, kişisel özellikler, yaş, sosyo-kültürel yapı-
dır. Biyopsikososyal ve hatta sezgisel bir varlık olan insanın başlı başına 
karmaşıklığı ve birbirlerinden farklılığı göz önünde bulundurulduğunda, 
alkol bağımlısı haline gelme sürecinin de kişiye özgü olduğu söylenebilir. 
Jack London’ın hayatından izler taşıyan, öz yaşamsal eserlerinden yola 
çıkarak onun alkol bağımlılığının bazı yönleriyle ele alındığı bu çalışmada, 
London’ın alkol bağımlısı haline gelme süreci ve sebepleri değerlendirile-
cektir.

Edebiyatçı ve eseri aynı zamanda toplumun bir parçası, bir görüntüsü-
dür. Toplumu etkileyen hemen herşey edebiyata da taşınmaktadır (Verem 
hastalığının girdiği hemen her evden bir cenazenin çıktığı önceki dönem-
lerde konunun yerli ve yabancı edebiyat çevrelerince yoğun şekilde ele 
alınışı işte bu sebeptendir). Bağımlılık söz konusu olduğunda da durum 
farklı değildir. Bazen şair ve yazarın kendisi alkol bağımlısı iken bazen 
de eserlerinde yer alan şahıs kadrolarında konuya ilişkin bağımlılık ör-
nekleriyle karşılaşılmaktadır. Jack London’ın Bir Alkoliğin Anıları (=John 
Barleycorn) ve Martin Eden adlı romanlarında bu durumu izlemek müm-
kündür. Bir Alkoliğin Anıları kitabında yazar, kendi hayat hikâyesinden 
örneklerle alkolün esaretinden kurtulma çabasını ne de güzel anlatmıştır. 
Martin Eden adlı romanı hayatından izler taşımakta, hatta pek çok ede-
biyat tarihçisi tarafından onun öz yaşam öyküsü olduğu söylenmektedir. 
Martin Eden’in “Sunu”sunda şu satırlara yer verilmektedir:

“London’ın Martin Eden’i böyle hızla yazabilmesinin en önemli nedeni, 
romanın kendi yaşamıyla büyük koşutluk taşımasıdır. Martin Eden’e, 
neredeyse özyaşamsal roman dense yeridir. London, basit bir deniz-
ciden ünlü bir yazara hızla dönüşmesinin öyküsünü vermektedir bu 
romanda. London-Eden ses benzerliğinin yanı sıra, kimi gerçek adla-

1 M. Reha Bayar - Mesut Yavuz, “Alkol Bağımlılığı”, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp 
Eğitimi Etkinlikleri Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar, Sempozyum Dizisi No: 
62, Mart, 2008, s. 221-230.
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rıyla, kimisi aslını hemen ele veren değiştirilmiş adlarıyla, London’ın 
yaşamına giren kişiler bu romanda boy gösterirler.”2

“Kişiler değişik nedenlerle kutlamalar, sosyal ilişkileri güçlendirmek ve-
ya arkadaş ve çevrenin etkisi ile alkol kullanmaya yönelebilirler.”3 Alkol 
kullanımına dair merakı cezbeden ve alkole dair farkındalık yaratan sebep 
genellikle sosyal çevre olmaktadır. Nitekim Jack London, henüz beş ya-
şındayken babasını model almış ve ilk kez bira içerek alkolle tanışmıştır: 

“İlk kez sarhoş olduğumda, beş yaşımdaydım. Sıcak bir gündü ve ba-
bam tarlada saban sürüyordu. Yarım mil uzaktaki evimizden ona bir 
kova bira taşımak için tarlaya gönderilmiştim. Evden çıkarken, ‘Dik-
kat et de dökülmesin’, diye öğüt vermişlerdi.
Hatırladığım kadarıyla, bu bir domuz yağı kovasıydı. Kapaksız ve 
geniş ağızlıydı. Kovanın ağırlığında zar zor yürürken, biralar bacak-
larımdan aşağı akıyordu. Bir yandan yürüyor, bir yandan da düşünü-
yordum: Bira çok değerli bir şeydi, çok da güzel olmalıydı. Yoksa, ne-
den evde içmeme izin vermesinlerdi? Büyüklerin benden uzak tuttuğu 
öbür şeylerin de güzel olduğunu öğrenmiştim. Demek ki bu da güzeldi. 
Büyüklere güvenmek gerekirdi. Onlar her şeyi bilirlerdi. Zaten kova 
da ağzına kadar doluydu. Yürürken bacaklarıma çarpıyor ve yerlere 
dökülüyordu. Neden ziyan olsundu? Hiç kimse birayı ben mi içtim, 
yoksa yere mi döküldü bilemezdi.”4

Alkol kullanımında sosyal çevrenin rol-model alınmasını anlatan yuka-
rıdaki satırlar, henüz beş yaşında olan bir çocuğun alkolün ne olduğunu 
bilmemesine ve tadının damak zevkine uymamasına rağmen içtiğini ve 
içmeyi sürdürdüğünü gösterir:

“İçmeye devam ettim. Büyükler ne yaptıklarını iyi bilirlerdi.”5

Jack London babasını model alsa da alkolü anlamlandıramamış, bü-
yüklere olan güveniyle içmeye devam etmiştir. London’ın alkol kullanı-
mında babasının etkisini Martin Eden adlı romanda da görmek mümkün-
dür. Jack London (Martin Eden) orada yirmi yaşındadır ve âşık olmuştur. 
Martin’in Ruth’a olan aşkı dolayısıyla vücudunda gerçekleşen kimyasal 
değişimler, sarhoş birinin yüzünün kızarması, gözlerindeki baygınlık, dik-
katsizlik vb. özelliklerle benzerlik gösterir. Roman kahramanlarından Bay 
Higginbothom da Martin’in aşk sarhoşu halini, içki içmesine yormuş ve 
Martin’in babasının da içki içtiğini, bu yönüyle babasına benzediğini söy-
lemiştir:

“Bu onun içinde var, sana söylüyorum, babasından almış.”6

2 Jack London, Martin Eden, Çev. Kaya Ersoy, Cem Yayınları, İstanbul, 2013, s. 5.
3 Yeşim Can, “Alkol Kullanımı Sorunları”, Yaşadıkça, Editör: Ayten Zara, İmge Yayınları, An-
kara, 2011, s. 260.
4 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, Çev. Osman Çakmakçı, Bordo Siyah Yayınları, İstanbul, 
2004, s. 24-25.
5 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 25.
6 Jack London, Martin Eden, s. 38.
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Jack London, denizcilik yaptığı ergenlik dönemlerinde, dost bulabil-
mek için içki içtiğini söylemektedir. Alkol bağımlılığında sosyal çevrenin 
etkisi, kendisini aşağıdaki satırlarda gösterir:

“Yabancılar dünyasında dolaşıyordum, ancak içki içmekle insan dost 
buluyor, önünde yeni macera yolu açılıyordu.”7

“Yaşam hakkında, öğrenecek çok şeyim vardı. Zaman ilerledikçe, İrlan-
dalı delikanlılar şarap içmeyi sürdürünce, ortamda neşe ve keyif hüküm 
sürmeye başladı.”8

Çevresinde içki içenler olmadığında London da içmiyordu: “Çevremde 
hiç kimse içki içmiyordu. Eğer biri içmiş olsa ve bana ikram etse, kuşkusuz 
içerdim.”9

“O sıralar içki içmiyordum. On yaşımdan on beş yaşıma kadar ağzıma 
çok az içki sürdüm. Ama içki içenlerle ve içilen yerlerle çok yakın bir ilişki 
içindeydim. İçmememin tek nedeni içkiyi sevmememdi.”10

London, içkiyi sevmemesine rağmen sırf çevreye uyum sağlayabilmek 
ve dost bulabilmek, yalnızlığını giderebilmek, sevilip onaylanmak için ha-
yır dememiş ve içmiştir.

“Reddetmekten utandığım için şarabı içtim.”11 Burada aynı zamanda 
onaylanma ve kabul görme ihiyacı vardır. London, bu olay gerçekleştiğin-
de on altı yaşlarındadır (ergenlik dönemi) ve içkiyi sevmemektedir. Kimlik 
edinirken başkaları gibi davranma eğilimi içindedir. Onur meselesidir bu. 
Nitekim bu onur meselesi zaafı içkiye zaafla yer değiştirmiştir.

Çevresinde içki içenler olduğunda ise dayanamamıştır:
“Ahlâkın yüzü, içkiye karşı çatılmamıştı. Üstelik herkes içiyordu. Çev-

remizde içki içmeyen kimse yoktu.”12 Bu durum da alkol bağımlılığının 
oluşmasında çevrenin etkilerini gözler önüne serer.

Jack London’ın alkole olan zaafının yoğunlaşması bir sosyal içici konu-
munda sürmüş ve giderek artmıştır. Aynı zamanda Jack London’ın sosyal 
bir gruba ait olarak kimlik edindiği psikososyal ve gelişimsel dönemde (er-
genlik döneminde) bulunması, sosyal çevresindeki hemen herkesin alkol 
kullanması, hatta alkol kullanmanın kültürel bir iletişim biçimi olması, 
London’ın denizcilik yaparken alkole ulaşılabilirliğinin oldukça kolaylığı, 
akran grubunun alkol kullanması, ailesinde duyumsadığı yalnızlık, duy-
gusallığı, bağımlı kişilik özelliklerinin çokluğu, alkole karşı sosyogenetik 
yatkınlığı ve gösterdiği bağımlı kişilik özellikleri, onun bir alkol bağımlısı 
haline gelmesindeki risk etmenleridir, denilebilir.

Aşağıdaki alıntılar içkiye oldukça kolay ulaşmanın bir alkol bağımlısı 
haline gelmeyi kolaylaştırdığını gözler önüne sermektedir:

7 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 165-166.
8 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 30.
9 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 171.
10 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 45.
11 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 45.
12 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 39.
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“İçkiye alışmamı sağlayan şey, ona kolayca ulaşabilmem oldu.”13

“Her yerde John Barleycorn vardı.”14

“Başımdan geçen iki feci deneyime karşın, John Barleycorn her yerde 
hüküm sürüyor ve ona kolaylıkla ulaşılabiliyordu.”15

“Beni her defasında yenilgiye uğratan şeye dikkat çektim: Bu, alkole 
kolaylıkla ulaşabilir olmamdı.”16

Bunların yanı sıra London’ın bulunduğu gelişimsel dönem itibariyle 
duygusal bakımdan olgunlaşmamış olması, içten denetimli olmaktan çok 
dıştan denetimli olması ve alkol kullanan arkadaşlara sahip olması da 
onun bağımlı hâle gelmesini kolaylaştırmıştır. Çünkü “Arkadaş kümesinin 
genç üstündeki etkileri daha da güçlü olabilir. Kendisi kopya çekmeyi yan-
lış bulan bir genç arkadaş hatırına kopya verebilir.”17

“On dokuz yaşındaki zıpkıncıyla, on yedi yaşındaki denizcinin ilk 
yaptıkları şey, kendilerinin gerçek erkekler gibi davranabildiklerini 
göstermek oldu: Zıpkıncı, bir içki içmenin seçkin albenisini önerdi ve 
Scotty ceplerinde bozuk para aradı. Sonra zıpkıncı, pembe bir şişeyi iç-
ki doldurmak için alıp karaya çıktı. O bölgede ruhsatlı meyhane yoktu. 
Ucuz, kötü kalite viskiyi, büyük bardaklardan içmeye başladık. Ben 
zıpkıncıyla denizciden daha az mı güçlü, daha az mı yürekliydim? On-
lar erkekti. Bunu içki içişleriyle kanıtlıyorlardı. İçki içmek erkekliğin 
işaretiydi. Ben de onlarla birlikte içtim; hem de susuz ve mezesiz. Yine 
de bu kahrolasıca içki, karamela ya da nefis ‘gülle’yle kıyaslanamaz-
dı bile. Titredim ve her içişte tiksintimi yuttum ama bu belirtileri tam 
bir erkek gibi gizledim.”18

“Gencin sıkı arkadaşlık kurmadan topluma açılması düşünülemez. Bu 
bakımdan arkadaşlık ilişkileri toplumsal ilişkilere öncülük eser. Arkadaş-
larca aranmak, beğenilmek ve benimsenmek benlik saygısının önemli bir 
koşuludur.”19 

“Çok gururluydum. John Barleycorn da benimle gurur duyuyordu. İçkiye 
dayanıklıydım. Bir erkektim. İki adamı sızdırıncaya kadar içmiştim.”20

Jack London’ın aile içindeki yalnızlığı da onu, huzuru ve mutluluğu dış 
dünyada aramaya sevk edecekti. Bunun sonucunda on dört yaşında oku-
lunu bırakarak gemide tayfa olacak, hem ruhsal gelişim döneminin hem 
de bulunduğu çevrenin etkisiyle alkolün kendisine açtığı kollara ne yazık 
ki karşı koyamayacaktı. “İşi dolayısıyla sürekli gezen bir astroloğun oğluy-

13 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 189.
14 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 166.
15 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 41.
16 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 18.
17 Atalay Yörükoğlu, Gençlik Çağı, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1987, s. 62.
18 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 48-49.
19 Atalay Yörükoğlu, a.g.e., s. 59-60.
20 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 55.
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du. Annesinin ve London soyadını aldığı üvey babasının yanında yetişti. 
On dört yaşında yoksulluktan kurtulma ve serüvenlere atılma umuduyla 
okulunu bıraktı. Tayfa olarak çalıştığı bir gemiyle Japonya’ya gitti.”21

“Grubun insana en önemli etkilerinden birisi ‘grup arzusuna uyum-
dur.’ Bir grupta, gruptaki insanların bir örnek davranma eğiliminde 
olduğu gözlenmiştir. Herhangi bir grupta olduğu gibi, ergenlerin grup-
larında da üyeler benzer davranışlar gösterirler. Bu, ortak tavır ve 
hareketlerde, giyimde, dinlenilen müziğin türünde ve konuşmada da 
gözlenebilir. Sosyalleşmenin itici gücü, grup arzusuna uyumdur. Grup-
tan bireylere adeta ‘bizim gibi ol’ mesajı gitmektedir.”22

Martin Eden adlı romanında Martin (J. London), bir çamaşırhanede 
işe başlar. Ne hikmetse etrafı hep içki içenlerle doludur. Bu durum, alkol 
bağımlılarının yeni oluşan çevrelerinin dahî içenlerden oluşmasıyla mı il-
gilidir yoksa tesadüf müdür, tartışılır.

Oradaki arkadaşı Joe:
“İşi bırakalım… Terk edelim ve gidip serserilik yapalım.”23, der.
Ancak London, kendi kendini kontrol etmekte zorlandığından işten ayrıla-

rak çevresini değiştirmeye karar verir ve sebebini sevgilisi Ruth’a şöyle açıklar:
“Çünkü çamaşırhane beni hayvan yapıyordu. O tür aşırı çalışma içmeye 

yöneltiyor.”24 Aslında burada London’ın içki karşısında ne kadar zorluk 
çektiği, onu bırakma deneyimlerinden bir kesitle görülmektedir.

London’ın içme sebeplerinden birisinin de sevgisizliğin ruhunda yarat-
tığı boşluğu doldurma gayreti olduğu düşünülmektedir. Martin Eden’de 
geçen şu satırlar sevgisizliğin yarattığı boşluğu alkol ile doldurma gayreti-
ne dair ipuçları vermektedir:

“Orada birdenbire, kızın annesinin resmi, selamlama öpücüğü ve on-
ların kolları birbirinin beline sarılı birçok olarak yürüyüşleri kafasında 
parladı. Onun dünyasında çocuklar ve ana babalar arasında sevgi 
gösterileri yapılması yoktu. Bu, yukarıdaki dünyada ulaşılan, varlı-
ğın yüceliklerinin açığa vuruluşuydu ve yine o dünyaya, bu kısacık 
bakışında görmüş olduğu en güzel şeydi. Bunun değerini anlayarak 
derinden etkilenmişti ve kalbi duygudaş bir sevecenlikle eriyordu. 
Bütün yaşamında sevginin açlığını çekmişti; doğası sevgiye özlem 
duyuyordu; bu onun varlığının organik bir istemiydi. Yine de onsuz 
ve giderek kendisini katılaştırmıştı. Sevgiye gereksinmesi olduğunu 
bilmemişti, bunu şimdi de bilmiyordu. O yalnızca sevgiyi eylem içinde 
görmüş, heyecanla ürpermiş ve onun iyi, yüce ve şahane olduğunu 
düşünmüştü.”25

21 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 5.
22 Adnan Kulaksızoğlu, Ergenlik Psikolojisi, İstanbul, 2001, Remzi Kitabevi,s. 90.
23 Jack London, Martin Eden, s. 165.
24 Jack London, Martin Eden, s. 170.
25 Jack London, Martin Eden, s. 22.
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“Sevgi, iki insanın birbirlerine varlıklarının özünden bağlanması, dolayı-
sıyla her birinin de kendisini varlığın özünden tanıması durumunda doğabi-
lir ancak. İnsan gerçekliği de canlılığı da sevginin temeli de işte bu ‘özünden 
tanıma’ yaşantısında yatar.”26

Bağımlılığın psikodinamiğine bakıldığında, genellikle, doğumundan 
yaklaşık bir buçuk yaşına kadar olan dönemde, bebeğin annesi ile iliş-
kisindeki sorunlarla karşılaşılmaktadır. Her türlü bağımlılığın özünde 
bu dönemdeki temel güven duygusundan yoksunluk göze çarpmaktadır. 
Hatta bu dönemde ağzı ile annesinin memesinden doyum bulan bebek, 
ilerleyen zamanlarda (yetişkinlikte) ağızdan alınan sigara ve alkol bağım-
lılığı ile bilinçdışı çatışmaları yaşamaktadır. London’ın eserlerinde sevgi-
sizlik, yalnızlık, tutunabilme çabası ve umut arayışı kendisini hep his-
settirir. Bunun da temel güven duygusundan yoksunlukla ilişkili olduğu 
düşünülmektedir.

“On bir yaşımda annem öldüğünden beri kendime bakıyorum.”27

Martin Eden’de London, sevdiği kıza rastladığında içki içme gereksini-
mi duymaz. Çünkü ruhundaki boşlukları fark eder:

“Ve şimdi huzursuzluğu kesin ve acılı bir biçim almıştı; sonunda, şimdi 
açıkça ve kesin olarak biliyordu ki sahip olması gereken, güzellik, bilgi ve 
sevgiydi.”28

Martin Eden’in âşık olduğu Ruth, üniversitede okumaktadır. Adeta 
serseri olan Martin onun gibi soylu olabilmek, sevdiği kızın kalbini kaza-
nabilmek için bilginin peşinde koşmaya karar verir ve bunun için de elin-
den gelen her şeyi yapar. Yaşamını, alışkanlıklarını değiştirir. Hatta alkole 
gereksinim duymaz. Çünkü içinde derin bir aşk ve bilgiye ulaşma tutkusu 
vardır. Buradaki Martin Eden aslında Londun’ın ta kendisidir:

“Fakat reform yalnızca dış görünüşten daha derinlere gitti. Hâlâ si-
gara içiyordu ama artık içki içmedi. O zamana kadar içki içmek ona 
erkekler için yapılması uygun bir şey olarak görünmüştü ve kendisi 
sızmadan pek çok kimseyi sızdırmasını sağlayan içkiye dayanıklılığı 
ile gururlanırdı. Ne zaman bir gemi arkadaşına rastlasa, ki San Fran-
sisco’da bunlar pek çoktu, onları dışarı davet eder ve onlar tarafından 
davet edilirdi ama kendisi için ya kök bira ya zencefilli gazoz söyler ve 
iyi niyetle onların saçmalarına katlanırdı. Ve onlar aşırı duygusallıkla 
öfke nöbeti geçirirken, içlerindeki hayvanın yükselip onlara egemen 
oluşunu izleyerek ve artık onlar gibi olmadığı için Tanrıya şükrederek 
onları incelerdi. Onların unutmaları gereken sınırlanmışlıkları vardı ve 
sarhoş oldukları zaman sönük aptal ruhları tanrılarınki gibi olurdu ve 
her biri sarhoş isteklerinin cennetine hükmederdi. Martin’de sert içki 
gereksinimi kaybolmuştı. O yeni ve çok daha derin şeylerle -onu aşkla 
yakan Ruth’la, yüksek ve ebedî yaşamın anlık görünümleriyle, beynin 

26 Erich Fromm, Sevme Sanatı, (Çev. Y. Salman), Payel Yayınları, İstanbul, 1995, s. 98.
27 Jack London, Martin Eden, s. 70.
28 Jack London, Martin Eden, s. 75. 
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sayısız istek kurtçuğuna kemirttiren kitaplarla, ona eskiden olduğun-
dan da üstün bir sağlık veren ve tüm bedenini fiziksel iyilikle şakıtan, 
yeni elde ettiği kişisel temizlik duygusu ile- sarhoştu.”29

“Ve eğer Ruth onu istemezse, eh o zaman onun sayesinde insanlar ara-
sında iyi bir yaşam sürerdi. Her neyse, içkiyi bırakacaktı.”30

II. Alkol Bağımlısı Hâline Gelme Süreci

Bir kişinin “İçme davranışı üzerindeki kontrol kaybı bağımlılık davranışı 
için belirleyicidir.”31 “Alkol bağımlılığını saptayabilmek için aşağıda sırala-
nan ölçütlerden üçünün karşılanıp karşılanmadığı araştırılmalıdır:

1. Aşağıdakilerden biri ile tanımlandığı üzere tolerans gelişmiş olması,
1.1. İstenen etkiyi sağlamak için belirli olarak artmış miktarda alkol kul-

lanma gereksinimi,
1.2. Sürekli olarak aynı miktarda alkol kullanılması ile belirgin olarak 

azalmış etki sağlanması.
2. Aşağıdakilerden biri ile tanımlandığı üzere yoksunluk gelişmiş olması,
2.1. Alkole özgü yoksunluk bulguları (alkolün kesilmesi ile birlikte eller-

de ve vücutta titreme, uykusuzluk, terleme, alkol alma isteği gibi).
2.2. Yoksunluk bulgularından kurtulmak ve kaçınmak için sürekli alkol alımı.
3. Alkol çoğu kez tasarlandığından daha yüksek miktarlarda ya da da-

ha uzun bir dönem süresince alınır.
4. Alkol kullanımını bırakmak ya da denetim altına almak için sürekli bir 

istek ya da boşa giden bir çaba vardır.
5. Alkolü sağlamak, kullanmak ya da alkolün etkilerinden kurtulmak 

için çok fazla zaman harcanır (kişinin sabah kendine gelememesi gibi).
6. Alkol kullanımı yüzünden önemli toplumsal meslekî etkinlikler ya da 

boş zamanları değerlendirme etkinlikleri bırakılır ya da azalır.
7. Alkolün neden olmuş ya da alevlendirilmiş olabileceği sürekli olarak 

var olan ya da yineliyici bir biçimde ortaya çıkan fizik ya da psikolojik  
bir sorunun olduğu bilinmesine rağmen alkol kullanmaya devam etme (ör-
nek olarak; alkol kullanımı ile kötüleşen ülseri olması, kalp hastalığı olması 
veya depresyon içinde olması vb.”32

Jack London’da yukarıdaki etkenlerin üçten fazlası görülmektedir. Bu-
radan yola çıkarak onun bir alkol bağımlısının tanı kriterlerini karşıladığı 
söylenebilir.

“İlk başlarda az miktarda ve keyif amacı ile arada sırada alınan alkol, 
bazı kişilerin yaşamlarında gittikçe önem kazanmaya başlayabilir. Bu 
kişiler bilinçli ya da farkında olarak ya da olmayarak alkolü alabilece-
ği, bulabileceği insanları, ortam ya da yerleri daha fazla tercih etme-
ye başlarlar. Sosyal ilişkilerini alkole göre düzenlerler (arkadaşlarına 

29 Jack London, Martin Eden, s. 56.
30 Jack London, Martin Eden, s. 52.
31 Yeşim Can, a.g.e., s. 267.
32 Yeşim Can, a.g.e., s. 267-268.
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içkili yerlerde randevu vermek ya da alkol alan kişilerle daha fazla 
program yapmaya çalışmak gibi) ya da alkol kullanımını kolaylaştır-
dığı için alkol kullanan kişilerle ilişkilerini artırarak eski ilişkilerinden 
ve sosyal çevresinden koparlar.”33

“Deniz yolu da kaçınılmaz olarak beni John Barleycorn’a götürüyordu.”34 
“İstiridye korsanları arasında içkiye alışmam yavaş yavaş oldu ama 

gerçek bir ayyaş olmam birdenbire gerçekleşti; alkole duyulan bir arzunun 
sonucu değil entelektüel bir inancın sonucuydu.”35 Burada aynı zamanda 
çarpıtılmış düşüncelerin de bilişe hakim olduğu görülmektedir:

“Onlara mutluluk veren düşünceler arasında, beni de içerken görmek 
varsa ne olurdu yani? Onlar içki alıp önüme sürmekte ısrar ettikleri sürece, 
ben de içecektim. Bu, dostlukları için ödeyeceğim bedeldi.”36 Yazar burada, 
cevabını bildiğini düşündüğü soruları sorarken esasen, bedel ödediğinin 
farkında olduğunu da belirtmektedir.

“Benim yıpranmış, parça parça olmuş beynim, dünya yüzünde kendi-
sini yorgunluktan kurtaracak tek şeyi istiyordu. İşin özü de zaten bu-
rada. Hayatımda ilk kez bilerek, isteyerek sarhoş olmayı özlüyordum.
Bu, John Barleycorn’un gücünün yeni, tamamen farklı bir tezahürüy-
dü. Bu, alkole karşı olan bedensel bir istek değildi, zihinsel bir arzuy-
du. Aşırı çalışmış ve bitkin düşmüş zihnim, unutmak istiyordu.”37

London alkolün zararlarını bildiği halde, onu bırakmak istediği halde 
başarılı olamamaktadır.

“Müthiş beyin zaafiyetimi bir yana bırakalım, yine de, geçmişte içki 
içmemiş olsaydım, sarhoş olma düşüncesi şimdi hiç aklıma gelmeye-
cekti. Alkole karşı fiziksel tahammülsüzlükle başlayıp yıllar boyunca 
dostluk hatırına ve macera yolunda her yerde alkol olduğu için içmiş-
tim. Şimdi ise, beynim sadece içki içmek için değil sarhoş olmak için 
haykırdığı bir aşamaya gelmiştim.”38

“Zaman geçtikçe alkol almadığında ortaya çıkan hoşnutsuzluk yaratan  
terleme, titreme, sinirlilik, huzursuzluk, uykusuzluk gibi yoksunluk belirtile-
ri yaşanmaya başlanır, bu yoksunluk belirtilerini yatıştırmak için kişi daha 
sık aralıklarla ve daha fazla miktarda alkol kullanmaya yönelir.”39

Yoksunluk belirtilerinin verdiği acıdan kurtulmaya çalışan kişi, tekrar tekrar al-
kol alır, bu belirtileri ortadan kaldırabilmek ve alkolün istenen etkisine ulaşabilmek 
için aldığı alkolün dozunu, sıklığını artırır. Böylelikle kişi bağımlılık geliştirmiş olur.

33 Yeşim Can, a.g.e., s. 260.
34 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 59. 
35 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 69.
36 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 69.
37 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 174.
38 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 174-175.
39 Yeşim Can, a.g.e., s. 263.
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Jack London bu durumu kendi yaşantısı örneğinde şöyle anlatmıştır:

“İnsan organizmasına yapılacak aynı uyarı, aynı tepkiyi üretmeye 
uzun süre devam etmeyecektir. Yavaş yavaş tek bir kokteylin aynı 
etkiyi yapmadığını keşfettim. Tek bir kokteyl bile beni ölü gibi bırakı-
yordu. Ne bir parıltı vardı, ne bir kahkaha gıdıklaması. İlk başlarda tek 
bir kokteylin yaptığı etkiyi yaratmak için, şimdi iki ya da üç kokteyl 
gerekiyordu. Ve ben bu etkiyi yaşamak istiyordum. İlk kokteylimi, saat 
on bir buçukta, sabah postasıyla hamağıma giderken içiyordum, ikin-
cisini de bir saat sonra, yemekten hemen önce. Yemekten önce, iki kok-
teyl daha fazla içebilecek zaman bulmak için, hamağımdan on dakika 
daha önce kalkma alışkanlığı edindim. Artık program şöyle olmuştu: 
Çalışma masamla yemek arasındaki süre içinde, üç kokteyl. En öldü-
rücü içme alışkanlığının ikisidir bu; düzenli içmek ve yalnız içmek.”40

Bağımlılık için tanı ölçütlerini dile getiren toleransı anlatan satırlardan 
birisi de şudur: “Ne kadar çok içersem içeyim, aynı etkiyi elde etmek için 
daha çok içmem gerekiyordu.”41

Görüldüğü üzere London, alkolün verdiği bir önceki hazzı yaşamak 
için içkinin dozunu ve içme sıklığını arttırmaya ihtiyaç duymakta, içkinin 
verdiği fiziksel ve ruhsal zararların farkındalığıyla içkiyi ne kadar bırak-
mak istese de pek çok bırakma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. 
Bunların yanı sıra London, yoksunluk belirtilerini göstermekte, zaman za-
man yalnız kalıp sadece içki içmek istemektedir. Tüm bunlar London’ın 
bir alkol bağımlısı olduğunu gözler önüne sermektedir.

III. Alkol Bağımlılığının Sonuçları

Jack London’ın içki içmesinin sonuçları kötü olmuştur. Bunlardan bi-
risi ömrü boyunca alkolle mücadelesidir.

Atayman, Jack London’la ilgili olarak şunları söylemiştir:

“Yazar hayatı boyunca alkolle boğuşup durmuştur neredeyse. İlk 
gençliğinde, o iş senin bu iş benim dolanıp dururken, gemilerde uzak 
denizlere açılıp hayatını kazanmaya çalışırken, bu ‘kapalı erkek ko-
lektifleri’ içinde, bugünün terimleriyle söylersek ‘iletişim kurmanın’ bi-
ricik yolu olarak kalan alkole yönelişini de açıklamaya çalışır.”42

Yazar, insan ömrüne nispeten genç denilecek yaşta, kırk yaşında ha-
yatını kaybetmiştir. “Jack London’ın ölümünü örten bir sis perdesi, tam 
aralanmadan beklemektedir. Onun erken yaşta ölümünün kaçınılmazlığını, 
iflas etmiş böbreklerine bağlayan uzmanların bu ‘post tezleri’ doğruysa, 
alkolden kaçınmak için elinizdeki kitabı yazarken bile geç kalmıştır.”43

40 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 218.
41 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 222.
42 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 10.
43 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 11.
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“John Barleycorn’un verdiği güç, uydurma bir güç değildir. Gerçek bir 
güçtür. Ama bu güç, kaynaklarından zorla çıkarılmaktadır ve en so-
nunda bedelinin ödenmesi gerekir, faiziyle birlikte. Ama hangi yor-
gun insan gözünü uzaklara diker? Bu mucizevî gücünü, kendi değeri 
olarak kabul eder. Aşırı çalışan sıradan emekçiler gibi aşırı derecede 
çalışan profesyonel iş adamları da bu yanılgıdan dolayı John Barley-
corn’un ölüm yolunda yolculuk etmişlerdir.”44

“John Barleycorn hayalcinin düş kurmasına, yaşayanın yaşamasına 
izin vermez. Doğumu ve ölümü yok eder. Kurbanını, The City of Dreadful           
Night’ta olduğu gibi ‘Yaşamımız bir hile, ölümümüz kara bir uçurum!’ diye 
bağırtana kadar, var olma çelişkisini sislerin içinde eritir. Böylesine korkunç 
bir sıkı dostluğun kurbanının, ayakları da ölüme giden yolu tutar.”45

“Düzenli biçimde çok içmenin bir sonucu da, fazlasıyla yorgun düş-
mem oldu. Zihnim yapay yollarla çalışmaya ve canlanmaya o kadar 
çok alışmıştı ki artık yapay yollar olmadan çalışıp canlanmıyordu. İn-
sanlarla buluşmak, topluma yaraşır olmak için alkol giderek bir zorun-
luluk olmuştu. Arkadaşlarımın arasına katılmak, onlardan biri olmak 
için içkinin dürtüklenmesine, kurtların beynimde kımıl kımıl oynama-
sına, kafamın neşelenmesine, gülümsemenin gıdıklanmasına, ısınma-
ya, parıltıya gereksinimim vardı.”46

“İçmenin bir başka sonucu da John Barleycorn’un beni kösteklemeye 
başlaması olmuştu. Uzun süren hastalığımı bana yeniden iteliyor, be-
ni baştan çıkararak yeniden gerçeğin peşinden koşmaya, yüzünden 
peçesini çekip atmaya, gerçekliğin ölü gibi yüzüne bakmaya yönelti-
yordu. Gel gelelim bu, yavaş yavaş oldu. Düşüncelerim yeni baştan 
ağır ağır katılaşıyordu.”47

“Dostuydun. Dostuydum. Dostu değilim. Hiçbir zaman da olmadım. 
O benimle birlikteyken ve ben onun dostu görünürken, aslında dostu 
değilim. O, gerçekleri açık sözlülükle söyleyendir. O, insanın tanrılar-
la dolaşırken yanına aldığı aziz bir yoldaştır. Aynı zamanda Burun-
suz’la yani ölümle işbirliği içindedir. Çıplak gerçeğe ve ölüme giden 
yolu açar. İnsanın görüşünü berraklaştırır, bulanık rüyalar görmesine 
neden olur. Yaşamın düşmanıdır ve yaşam bilgeliğinin de ötesinde bir 
bilgelik hocasıdır. Eli kanlı bir katildir ve gençliği katleder.”48

“Böyle gecelerde, sabah erken kalktığım için o kadar az uyuyordum 
ki bedenim aldığı alkolü eritecek zaman bulamıyordu. Bunun sonucu 
olarak da kalktığım zaman ağzım kupkuru, başımda bir ağırlık, mi-
demde hafif bir bulantı oluyordu. Yani kendimi iyi hissetmiyor, düzenli 
ve çok içen birinin sabah rahatsızlığını çekiyor, beni sabahları kendi-

44 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 232.
45 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 242-243.
46 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 223.
47 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 223.
48 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 16.
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me getiren bir içkiye ihtiyaç duyuyordum. İnsanın savunması bir kere 
kırıldıktan sonra John Barleycorn’a bırakın! Böylece rahat bir kahvaltı 
yapabilmek için, kahvaltıdan önce bir bardak içmeye başladım. Yıla-
nın eski zehri beni ısırmıştı! Bu sırada yeni bir âdet daha geliştirdi: 
Alev alev yanan içimi serinletmek için artık geceleri yatağımın yanına 
bir sürahi koyuyordum. Böylece vücudumun bir an bile alkolsüz kal-
madığı duruma geldim.”49

İnsanın yaşarken başka nesnelerin veya kişilerin esaretinde olması, 
özgürlükten yoksunluğu bir nevi ölümdür. Alkol bağımlılarının kaçınıl-
maz yazgısında olduğu gibi London da alkolün tutsağıdır. Bu durumu şu 
sözleriyle ifade etmiştir:

“Beynim alkolün saf ve beyaz ışığıyla aydınlanıyordu. John Barleycorn 
gerçeği söyleme kudurganlığına yakalanmış, kendisinin en gizli sırlarını or-
taya döküyordu. Ben onun yalnızca sözcüsüydüm.”50

“Çocuklarımızın yok olmaması için arseniği, striknini, tifo ve verem 
mikroplarını büyük bir başarıyla ortadan kaldırdık. John Barleycorn’a 
da aynı şekilde davranın. Onu durdurun. Ruhsat verilmiş ve yasal 
olarak ortalıkta dolaşıp gençliğimizi avlasına izin vermeyin. Ben, ne 
alkolikler hakkında, ne de alkolikler için yazıyorum. Sadece gençleri-
miz için yazıyorum. Yeni doğmuş, ya da doğmakta olan sağlıklı, nor-
mal çocuklarımız için yazıyorum.”51

London’ın alkol kullanmasının olumsuz sonuçlarından birisi de sevdi-
ği kızın ailesinin onu serseri olarak hakir görmesi ve kızlarına bir damat 
olarak layık görmemesidir. Nitekim sevdiği kız ve ailesi, nihayetinde, Lon-
don’ın sevdiği kızı kazanma mücadelesini, sırf sevdiği kıza ve ailesine la-
yık olabilmek için denizcilikten yazarlığa ulaştıracak kadar bilgi birikimini 
arttıran insanüstü çabasını ve aşkına verdiği değeri görmemiştir. Çünkü 
onların gözünde London her zaman alkolik bir denizci serserisi lekesiyle 
karalıdır. İşte hüsranla biten aşk da alkol kullanımının olumsuz sonuç-
larından birisidir.

Sonuç

Jack London’dan yola çıkılarak alkol bağımlılığına karşı pek çok önle-
yici çalışmalar yapılabilir. Bunlardan birisi gençlere rol-model olduğu ger-
çeği göz önünde bulundurularak ailelerin ve basının alkolü sevimli hale 
getirip merak uyandırarak özendirecek surete sokmak yerine; alkolün za-
rarlarını ve alkol kullanımının sonuçlarını gençlere tüm gerçekleriyle an-
latmaları gerekliliğidir. Alkol kullanımı ile ilgili olarak gençlerde gerçekçi 
bir farkındalık oluşturulmasında Jack London ve adı anılan eserlerinden 
etkin şekilde faydalanılabilir.

49 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 236.
50 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 17.
51 Jack London, Bir Alkoliğin Anıları, s. 262-263.
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Ergenlik döneminin alkol kullanımı için bir risk faktörü olduğu Jack 
London’da da görülmektedir. Bu risk faktörü özellikle gençlerin arkadaş 
gruplarına katılmasında oldukça tehlikeli bir hale gelebilmektedir. Bu 
yüzden gençlere “Hayır diyebilme”, “arkadaşlık”, “doğru arkadaş seçimi”, 
“stres ile başa çıkma”, “eleştirel düşünebilme” ve “özgüven” ile ilgili bece-
riler kazandırılmalıdır.

Alkol kullanan insanların yaşadığı olumsuz tecrübeler ve sonuçları, 
hem gençlere hem de yetişkinlere doğrudan aktarılmalıdır. Bu duruma bir 
örnek olarak alkol kullanımı neticesinde siroz olan kişilerin, hayat kalitesi 
düşen alkol bağımlılarının da yer aldığı psikoeğitim çalışmaları yapılabilir.

İnsanların alkole ulaşılabilirliğini azaltacak çeşitli önlemler ilgili ve yet-
kili olan kişi ve kurumların işbirliği ile gerçekleştirilmelidir.

Günümüzde özellikle insanların duygu, düşünce ve davranışlarını de-
ğiştirerek onları yönlendiren sosyal medyaya bu konuda çok iş düşmekte-
dir. Bunlardan birkaçı; dizilerde ve reklamlarda, medyatik kişilerin alkol 
kullanımını pekiştirmek yerine insanlara faydalı olacak düşünce ve dav-
ranışların pekiştirilmesinde rol-model olmaları, edebiyat dünyasının ko-
nuya ilişkin çarpıcı örneklerinin gerek sinema, televizyon, gerekse tiyatro 
vasıtasıyla çarpıcı şekilde canlandırılması olabilir.

Eğitimin her kademesinde sevgiyi doğru bir şekilde ifade edebilme be-
cerileri ile ilgili eğitimler verilmelidir. Çünkü bazen sevgisizlik ve sevgiyi 
ifade edememe yer değiştirebilmektedir. Bağımlılığın temelindeki aile et-
keni göz önünde bulundurulduğunda ebeveynlere, özellikle annelere ço-
cuk eğitimi ve psikolojisi ile ilgili eğitim verilmelidir.

İnsanların yetenekleri keşfedilerek bu doğrultuda yaratıcı faaliyetlerde 
bulunulması teşvik edilmelidir. Çünkü bu şekilde alınan haz, insanların 
alkol gibi çeşitli arayışlardan haz aramasını önleyebilecektir.

Alkolle mücadele edip onu bırakan insanların başarı öyküleri de alkolü 
bırakmaya dair umutsuzluk yaşayanlarla paylaşılmalıdır. Konu ile ilgili 
olarak toplumsal bir bilinç oluşturulmalıdır.
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Öz

İki yüz bin kişi oldukları tahmin edilen Ahıska Türkleri’nin vatanların-
dan zorla sürgün edilmeleri fazla detaya girmeden izah edilecek olursa, 
İzlanda, Svaziland, Kuveyt veya Alaska’nın genel nüfusuyla birlikte bir 
gecede arkasında hiçbir iz bırakmadan yok olmasına denk bir olaydır.
Ahıska Türkleri’nin vatanlarından sürülmesine yol açan en önemli sebep, 
onların Türk olmalarıydı. Ahıska Türkleri’nin yaşadıkları topraklardan 
sürülmesi için Sovyet yetkilileri tarafından seçilmesine en etkin sebep, 
Türklerle Ermeniler arasında tarihi husumet idi. Sovyet yetkilileri, Güney 
Gürcistan’da ileride hayata geçirmeyi düşündükleri yeni düzenlemelere 
bu bölgede yaşayan Ahıska Türkleri’nin karşı çıkabileceği korkusunu ta-
şıyorlardı. Stalin İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Türkiye’nin lehine 
casusluk yapma ithamıyla Kuzeydoğu Anadolu’ya sınır olan bölgelerde 
yaşayan ve Türkiye’ye sevgi besleyen halkların bölgeden temizlenmesi 
operasyonuna başlanmasını emretmiştir. Ahıska Türkleri sürgün hayatına 
mecbur edildikleri günden beri hâlâ vatanları olmadan yaşamaya devam 
ediyorlar. 1944 yılında yaşadıkları topraklardan zorla sürgün edildikleri 
günden beri gönderildikleri ülkelerde “istenmeyen topluluk” olarak insan-
lık dışı muameleye muhatap olmuşlardır. Bu durumda, Türkiye’nin yapa-
cağı iş, Ahıska Türkleri’ni “Milli Göçmen” olarak kabul etmektir, fakat her 
başvuran Ahıskalı otomatik olarak Türk vatandaşlığına kabul edilmemek-
tedir. Ahıska Türkleri’nin bu halledilmemiş meselesi, ilginç tarihi ve politik 
bir mesele olmaktan çok öte bir şeydir, bu mesele yeni bir milletin doğu-
şundan çok öte bir şeydir ve bu mesele henüz halledilmemiş eski Sovyet 
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Orta Asya’sına ilave edilmiş yeni bir element olmaktan da öte bir olaydır. 
Biz bu akademik araştırmamızda, sürgün edebilmiş oldukları Sovyet top-
raklarından yeniden Amerika’da vaat edilmemiş topraklara zorla yeniden 
sürgün edilen Ahıska Türkleri’nin orada karşılaştıkları ekonomik, sosyal 
ve kültürel problemleri incelemeye çalışacağız.

Anahtar kelimeler: Ahıska, Moskova, Türkistan, Sürgün, Amerika.

Abstract
The Forced Migration of Meskheti Turks to Unpromissed 

American Land:
Social, Cultural and Economic Diffuculties They Faced

Meskheti Turks the people described form a sizeable group as many 
as 200.000, as if roughly speaking, the population of Iceland, Swaziland, 
Kuwait, should disappear without a trace. Turkicness was indeed the com-
mon denominator, which earmarked the Meskheti Turks for deportation. 
Yet Turkicness was important in this selection process primarily because 
of the historical animosity between Turks and Armenians and only secondly 
because Soviet authorities feared that these peoples from Southern Geor-
gia might oppose their designs on northeastern Turkey. Stalin envisaged 
Soviet operations in northeastern Turkey near the end of the War and acted 
to clean border areas of Turkish sympathizers at hence a potential “fifth co-
lumn” movement. Currently the Meskheti Turks are in a continuing process 
of migration since they are still without a homeland. They have been in 
exile since 1944 and still constitute an unwanted nationality everywhere 
in the world. The official position of Turkey is to accept them as “national 
refugee”, they are not automatically naturalized as Turkish citizens. The 
case of the Meskheti Turks, therefore, is more than an interesting historical 
and political event; it is more than the birth of a new nation; and it is more 
than an additional element contributing to an increasingly unsettled Soviet 
Central Asia.  In our academic paper we will try to examine the economic, 
cultural and social difficulties of the Meskheti Turks from previously migra-
ted Soviet land to an un-promised land in America.

Key words: Meskhetian, Moscow, Turkestan, Exile, America.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından ve eski “Moskova Peykleri”nin mer-
kezden koparak bağımsızlıklarını ilan etmesi, Rusların Gürcistan ve Azer-
baycan üzerindeki mutlak kontrolünü kaybetmesine sebep oldu. Aynı şeyi 
Ermenistan için söylemenin kendine göre zorlukları var. Sebeplerinden 
sadece birine gelince, Rusya’nın askeri birlikleri ve askeri üsleri varlık-
larını Ermenistan topraklarında devam ettirmektedir. Ermenistan’ın bu 
tutumu, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’a tehdit oluşturmaktadır. Rus-
ya, askeri, ekonomik ve politik gücünü toparladıkça, daha önce kaybettiği 
eski “peyk” devletlerin üzerinde yeniden hâkimiyetini kurmanın yollarını 
arar oldu. Kuzey ve Güney Kafkasya’da Rus askeri kuvvetleriyle, Mosko-
va’dan ayrılan bölgelerin yerli silahlı milisleri arasında ciddi silahlı çatış-
malar baş verdi. Ruslar, Güney Kafkasya’da ve özellikle Gürcistan’da baş 
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veren politik ihtilafların halledilmesi için sözde aracılık görevine soyun-
du. Rusya’nın bölgedeki ihtilaflı konulara müdahale etmesi sonucunda 
Rusya’dan silah yardımı ve askeri yardım gören Abazalar Gürcistan’dan 
ayrıldı. Bunun sonunda Gürcistan bu bölgedeki kontrolünü kaybetti ve 
Rusya’nın askeri desteğini alan Güney Osetya da Gürcistan’dan ayrıldı. 
Bu olayların arkasından Türkiye ile sınır komşusu olan Müslüman Acara 
da Gürcistan’dan ayrılmak istiyor. Konuyla ilgili ciddi tarihi kayıtlar var:

“1993 yılında Gürcistan’da askeri ve politik yönden baş veren karı-
şıklıklar ve ayaklanmalar Gürcistan’ın askeri ve politik yönden zayıf 
taraflarını tamamen ortaya çıkardı. Eski Sovyetler Birliği döneminde 
Güney Kafkasya’da en güçlü Sovyet Cumhuriyetlerinden biri olan 
Gürcistan, bugün giderek küçük parçalara ayrılmaktadır. Rusların da 
askeri desteğini alan Abazaların silahlı milislerinin silahlı saldırıları 
sonucunda 250 bin Gürcü Abaza topraklarından sürülüp çıkarıldı. Du-
rum öyle bir hal aldı ki; Batı Gürcistan, Doğu Gürcistan’a, vilayet ken-
di başkentine, muhafazakâr Gürcüler, liberal Gürcülere karşı Ruslar-
dan temin ettikleri silahlarla saldırmaya başladılar.”1

Gürcistan’daki askeri birliklerin, askeri mühimmat depolarının ve as-
keri tesislerinin Gürcistan Cumhuriyeti’nin eline ve Gürcülerin kontro-
lüne geçmesini istemeyen ve böylesine bir durumun Rusların aleyhine 
olacağını savunan Rus askeri birliklerinin üst rütbeli komutanları, Gür-
cistan’a karşı silahlı isyan eden Abkhazların yanında yer aldı. Moskova 
Güney Kafkasya üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetmek ve Gürcis-
tan’la Rusya arasındaki ilişkilerin tamamen kopmasını istemiyor. Rusya, 
Güney Kafkasya’da hâlâ varlığını sürdürmekte olan Müslüman topluluk-
lara karşı, Gürcistan’ın, esnek Hıristiyan kültürünün varlığını canlı tut-
mağa çalışıyor.

Gürcistan birçok haklı sebeplerden ötürü Türkiye tarafından 1991 yı-
lından beri stratejik ortak olarak kabul edilmiştir. Türkiye, eski Sovyetlerin 
tesir sahasına giren siyasi ilişkilerde “eski ihtilafları dondurma” politikası 
gütmektedir. Moldova’da “Gagauz” ihtilafı, Ukrayna ile Kırım Tatarlarının 
eski vatan topraklarında yerleştirilmeleri, Abaza, Güney Osetinler, Aca-
ra’nın muhtariyeti ve Ahıska Türklerinin vatan topraklarına yeniden yer-
leştirilmeleriyle ilgili ihtilaflar, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ problemiyle 
beraber birçok ihtilaflı konular geçici olarak “buzdolabına konmuştur.”2

Uluslararası basın ve halkla ilişkiler kurum ve kuruluşlarının dikka-
tini pek çekmemiştir, bu konuyu belki tam olarak kavrama imkânı bu-
lamamışlardır, ama Ahıska Türklerinin yeniden Gürcistan’daki vatan 
topraklarına geri dönmeleri ve eski topraklarına yerleştirilmeleri ile ilgili 

1 Manana Gousseinova, “Russian Interest in the Abkhazian Conflict and Position of the USA”, 
The Journal of Slavic Military Studies, Vol: 8, No: 3, London, (September 1995), p. 471.
2 Hasan Ali Karasar, “Saakashvili Pulled the Trigger: Turkey Between Russia and Georgia”, 
SETA Foundation for Political, Economic and Social Research, No: 20, Ankara, August, 2008, 
p. 1.
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konular 1991 yılından beri Türkiye ve Gürcistan’ın karşılıklı ilişkilerinde 
ele alınan önemli konular arasında olmuştur. Ahıska Türklerinin yeniden 
vatanlarına geri dönmeleri için Gürcistan’ı zor durumda bırakmayacak bir 
orta yol aranmaktadır. Gürcistan’ın ileri sürdüğü ve Ahıska Türklerinin 
kabul etmediği ve etmeyeceği teklifler, birer “çare” olabilir mi şeklinde 
uluslararası ortamda henüz tam şeklini bulmamış teklifler olarak kalmış-
tır. Henüz tam şekillenmemiş Gürcistan’ın teklifleriyle ilgili hiçbir anlaş-
maya taraflar imza atmamışlardır.

Güney Kafkasya ile ilgili konularda Rusya’dan sonra en önemli rolü 
oynayan ülke Türkiye’dir. Ahmet Davutoğlu, 28 Eylül 2010 tarihinde Har-
vard Üniversitesi’nde, Kennedy School of Government Okulu’nda “The Phi-
losophical Rethinking the Transatlantic Alternative” konulu konferansında 
“Türkiye’nin tarihi, normal seyrine koymaya hazır olduğunu” kaydetmiştir. 

“Türkiye Güney Kafkasya bölgesindeki uluslararası ilişkilerde üstün-
lüğü elinde tuttuğuna inanılan tek ülke durumunda değildir. Türki-
ye’nin Güney Kafkasya bölgesindeki stratejik çıkarları, kendisini hâlâ 
Güney Kafkasya’nın “efendisi” olduğunu zanneden Rusya’nın bu böl-
gedeki stratejik çıkarları ve emelleriyle çatışmaktadır. Güney Kafkas-
ya’da yer alan ülkeleri Türkiye ve Rusya arasında bir tercih yapmaya 
zorlamak, bölgede yer alan diğer ülkeler arasındaki ilişkileri daha da 
zorlaştırır. Bu durum belki Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkileri 
kopma noktasına getirmez ama Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan 
arasındaki ihtilaflı meseleleri daha da gerer ve çıkmaza sokar. Tür-
kiye’nin Güney Kafkasya’dan ve Türkistan’a açılan yolunda önüne 
olmadık engeller çıkarılmaktadır.”3

Türkiye, yüzünü Batı yerine Doğu’ya doğru çevirip yoluna devam et-
tikçe bu defa Ankara’nın önüne politik, ekonomik ve sosyal engeller ve 
ön şartlar sürmeğe başladılar.4 Avrupa Birliği’nin Türkiye ile sürdürdüğü 
görüşmelerini yavaşlatmasının sebepleri var. Avrupa Birliği, Türkiye’nin 
yüzünü Doğu yerine özellikle Rusya’ya, arkasından Orta Doğu ve Tür-
kistan’a ve en sonunda Güney Kafkasya’ya çevirmesi için devamlı baskı 
uyguluyor. İster gerçek, ister zahiri sebeplere dayansın, Güney Kafkas-
ya tarih boyunca Türkiye’nin dikkatle koruduğu ve bakımını yaptığı “Ön 
Bahçe”si olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Bütün olumsuzluklara ve 
gelişen politik ve siyasi çekişmelere rağmen Güney Kafkasya’nın politik 
ve siyasi yönden daha da gelişmesi için Türkiye bütün gücüyle enerjisini 
Güney Kafkasya üzerine yöneltmiş ve yoğunlaştırmıştır. Avrupa Birliği ile 
Türkiye arasında tam üyelik için görüşmeler başladığında, Güney Kaf-
kasya’da Türkiye ile komşu olan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan 

3 Gayane Novikova, “Some Aspects of Turkey’s Policy in South Caucasus in Context of Re-
lations With EU and Russia”, Analysis of Centre for European and North Atlantic Affairs, 26 
March, Bratislava, Slovakya, 2014, p. 2.
4 Interview of RTErdogan in German Newspaper, “Die Zeit”, “Im Finale halte ich zu Deutschland” 
(Finalde Almanya ile Karşı Karşıya Geleceğiz), No: 13, 25 March 2010, p. 4.
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memnuniyetlerini belirtmişlerdir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye 
olarak girmesi, Güney Kafkasya ülkelerinin bir bakıma Avrupa Birliği ile 
sınır komşusu olması manasına gelmektedir.5

Avrupa’da, Ahıska Türkleri’nin Gürcistan’daki eski vatan topraklarına 
geri dönmesiyle ilgili konularda görüşüldüğü Hague Toplantısı’nın ardın-
dan ikinci toplantı Viyana’da yapıldı. Bu toplantıda Ahıska Türkleri’nin 
eski vatan topraklarına geri dönmesi ve bu geri dönüşte Ahıskalıların eski 
yaşadıkları topraklarına yerleşmeleri için gereken bütün işlerin yapılması 
ve Ahıska Türkleri yerleştikten sonra onların “yaraları”nın sarılması işle-
riyle ilgili meseleler görüşülmüştür. Toplantıda Türkiye, Ukrayna, Ameri-
ka ve Avrupa Konseyi’nin temsilcileri iştirak etmiştir. Bu toplantıda her-
hangi bir sonuç alınamamıştır. Rusya Federasyonu’nun delegesi, Ahıska 
Türkleri’nin Rusya topraklarına yerleştirilmesiyle ilgili hiçbir kanuni ha-
rekete veya oluşuma katılmayacağını ve bunu reddettiklerini açıklamıştır. 
Oysa, aynı delegeler bu konuda Gürcistan’a düşen en önemli mesuliyetin 
Ahıska Türkleri’nin vatanlarına yerleştirilmesiyle ilgili olduğunu görüş-
müş ve karara bağlamıştır.6

Viyana görüşmesinde Gürcistan delegeleri vatana geri dönecek olan 
Ahıska Türkleri’nin vatandaşlık işlemlerini 1999 yılının sonuna kadar 
halledeceklerine, Ahıska Türkleri’nin eski topraklarına geri dönmeleriy-
le ilgili işlemleri yakından takip edecek bir Devlet Komitesi veya Vatana 
Dönme Hizmetleri Dairesi kuracaklarına dair söz verdiklerini açıkladılar. 
Gerçekten, bir ay sonra Gürcistan hükümeti adı geçen Devlet Komitesi’ni 
kurdu. Fakat AB ilgili daireleri Gürcistan’ın bu Devlet Komitesi’ni kurma 
ile ilgili adımını sadece Avrupa Konseyi’ne üye olarak girmek için attığını, 
bu hareketin Ahıska Türkleri’nin eski vatan topraklarına geri dönmele-
rine hizmet etmek maksadı taşımadığını belirttiler. Gürcistan hükümeti 
Ahıska Türkleri’nin eski topraklarına geri dönmesi için birçok kanunlar 
çıkarılması gerektiğini ileri sürerek işleri devamlı erteledi. Gürcistan hü-
kümetinin bu davranışı, vatana geri dönmek isteyen Ahıska Türkleri’nin 
Gürcistan vatandaşlığı alma işlemlerinin tamamlanmasına engel oldu.7

Ahıska Türkleri kendileriyle Gürcistan arasında duygusal bir bağ oldu-
ğuna inanmıyorlar. Ahıskalılar toplu olarak yaşayabilecekleri bir vatanla-
rının olmasını arzuluyorlar. Ahıska Türkleri, vatanlarına geri dönüp toplu 
olarak bir yerde yaşama imkânı bulurlarsa, üçüncü defa başka bir ül-
keye zorla göç ettirilmeye mecbur kalmayacaklarına inanıyorlar.8 Ahıska 
Türkleri arasında duygusal ve fiziksel davranışlar tespit edilmiştir; çekilen 
acıyla ilgili olarak dışa vurulması beklenilen duyguları içinde saklamak. 
İnsanın duygularını acıya dönüştürerek kendi içinde saklaması, gizli sak-

5 Gayane Novikova, “Some aspects of Turkey’s Policy…”, 26 March 2014, p. 2-3.
6 OSCE, Annual Report on OSCE Activities, (December 1, 1998 - October 31, 1999).
7 Oskari Pentikainen-Tom Trier, Between Integration and Resettlement…, Germany, 2004, p. 33.
8 Kakoli Ray, “Repatriation and De-territorialisation: Meskhetian Turks’ Conception of Home”, 
Journal of Refugee Studies, Vol: 13, No: 4, London, 2000, p. 391-414.
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lanan konuların veya olayların hiçbir zaman müzakere edilmeyeceği an-
lamına gelmez. Diğer taraftan, çekilen acının dışa vurulması ve üzerinde 
konuşulması acıyı azaltmak için doğru olan yol olmadığı gibi, faydası olan 
bir çare de değildir.9 Kathryn Gillian Tomlinson, Ahıska Türkleri’nin çek-
tikleri çile ve sıkıntılara başka bir açıdan akademik bir gözle yaklaşmak-
tadır:

“Ahıska Türkleriyle yaptığım görüşmelerden şunu anladım; Ahıskalı 
Türkler, acılarını bölüştükçe azalacağı görüşüne katılmıyorlar… Ken-
disiyle konuştuğum, siyasi bir kimliği olan Ahıskalı bana bu konuları 
mutlaka yazmam gerektiğini söyledi. Gürcistan denen ülkeye değil, 
vatanına dönmek istediğini söyleyen bu kişi sözü edilen konuları ne-
den yazmam gerektiğini bana şu sözlerle izah etti: Eğer birisine anlına 
bir kurşun sıkarsanız hiçbir şey hissetmez, derhal oracıkta ölür. Fa-
kat aynı şahsı “kaleminizle” vurursanız, onun hakkında yazarsanız, 
o insan can verinceye kadar acı içinde kıvranır ve derine işleyen bir 
zarar görür.”10

Araştırma yaparken görüştüğüm Ahıska Türklerinin anlattıklarından 
onların yüreklerinden ve akıllarından geçirdikleri ve süzgeçten geçirdikleri 
fikirleriyle de tanışma fırsatı buldum. Ahıska Türkleri kendilerini hiçbir 
zaman Özbekistan’la bir bütün olarak hissetmemişlerdir. Bunun yanı sı-
ra, geçmişte üzerinde doğup-büyüdükleri vatanlarını ebediyen kaybetmiş 
oldukları fikrine de kapılmamışlardır.11

Tarihi olmadan yaşayan insanlar, kendilerinin yeni bir tarihinin olma-
sını kesinlikle istemezler. Sadece tarihi olan insanlar acı çekerler. Tarih 
onları hem bir fert ve hem de cemiyet olarak koruyan güçlü bir zırhtır. 
Bu zırhın altında bedenlerinin içinde yanan ateş daha farklı bir gerçeği 
barındırır, bu ateş o şahsın varması gereken hedefine şekil verir ve onu 
belirgin kılar.12

Meseleye ideolojik açıdan bakıldığında “eskiden yaşadığı vatan top-
raklarına geriye dönme” mânâsına gelen ve uluslararası ilişkilerde sıkça 
kullanılan “Repetriation” deyimi, ılımlı bir şekilde yaklaşıldığında “yerin-
den yurdundan edilen insanların evlerine geri dönmesi” bir diğer taraftan 
“Return Home” şeklinde de kullanılabilir. Uluslararası açıdan bakıldığında 
“ev” manasına gelen “Home” resmi yazışmalarda “Vatan” anlamında da 
kullanılmaktadır. Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 
Birleşmiş Milletler Göçmen Hakları Yasası açısından bakıldığında Ahıs-

9 Kathryn Gillian Tomlinson, Coping as Kin: Responses to Suffering Amongst Displaced Mesk-
hetian Turks in Post-Soviet Krasnodar, Russian Federation, University College, Department of 
Anthropology, (Doctoral Dissertation), London, May 2002, p. 228.
10 Kathryn Gillian Tomlinson, Coping as Kin…, p. 229.
11 Kathryn Gillian Tomlinson, Coping as Kin…, p. 232.
12 M. Last, “Reconciliation and Memory in Postwar Nigeria” in V. Das - A. Kleinman - M. Ram-
phele - P. Reynolds (eds), Violance and Subjectivity, Berkeley, University of California Press, 
2000, p. 325.
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ka Türkleri’nin daha önce yaşadıkları topraklara geri dönmeleri konusu 
tamamıyla coğrafya ile ve daha önce sahip oldukları ve üzerinde yaşadık-
ları topraklarla bağlı olan bir meseledir. Ayrıca, AB Azınlıklar Konseyi’nin 
mevcut yasaları da Ahıska Türkleri’nin meselesine aynı gözle bakmakta-
dır.13

Türkiye’nin Gürcistan’ı kendisine Güney Kafkasya’da stratejik ortak 
olarak seçmesinin birçok haklı sebepleri vardır. Birincisi; Gürcistan, Tür-
kiye ile Rusya arasında sıkışıp kalmış öteden beri Türkiye ile dost geçinen, 
nispeten zayıf kalmış bir ülkedir. Gürcistan, Türkiye ile Rusya arasında 
kalmış bir tampon bölge özelliği göstermektedir. İkincisi; Azerbaycan’ın 
arazilerinin bir kısmının Rusya’nın askeri desteğini arkasına alan Erme-
nistan tarafından işgal edilmesi ve Karabağ ihtilafının başladığı günden 
beri, Türkiye’nin Azerbaycan ve Hazar Denizi’ne oradan Türkmenistan ve 
diğer Türkistan Türk Cumhuriyetlerine varması yolunda Gürcistan top-
rakları Türkiye için çok önemli bir geçit olma özelliğini korumuştur ve 
hâlâ korumaktadır. Üçüncüsü; Hazar Havzası ham petrolünün, doğalga-
zının Türkiye üzerinden Batı ülkelerine nakledilmesi projesinde Gürcistan 
bu projede Rusya ve İran topraklarını devre dışı bırakarak boru hatlarına 
geçit vermesi yönünden hayati bir rol üstlenmiştir. Gürcistan’ın güneyi, 
Azerbaycan’ın ham petrolünü Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına taşı-
yan boru hatlarının geçmekte olduğu en güvenilir bölgedir. Ahıska Türk-
leri’nin anavatanları olan Ahıska topraklarına geri dönmelerine mâni olan 
sebeplerin en önemlisi ve en kritik olanı ham petrol ve doğalgaz boru hat-
larının bu bölgeden geçmesi ve özellikle Ahıska ve Ahılkelek bölgelerinin 
demografik yapısında, Ermeni asıllı Gürcistan vatandaşlarının çoğunluk-
ta olmasıdır. Bu bölgede yaşayan Ermeniler, beklenmedik bir anda Gür-
cistan’ın başına politik kargaşa açabilecek ve çözümü zora sokacak bir 
ruh hali içerisinde “tetikte” beklemektedirler. Bu önemli sebeplerden do-
layı, uluslararası gözlemciler, bu bölgeye her an “patlayabilecek bir bom-
ba” gözüyle bakmaktadırlar. Sözü edilen bu boru hatlarının güvenliği ve 
öneminden dolayı, Gürcistan’ın Ahıska ve Ahılkelek bölgelerinin huzur ve 
sakinliği, başta Gürcistan olmak üzere, Türkiye, Azerbaycan ve boru hat-
larıyla doğrudan ilgili olan İngiltere, Amerika ve diğer Avrupa Birliği ülke-
leri için Ahıska Türkleri’nin vatanları olan Ahıska topraklarına karışıklığa 
sebep olmadan yerleştirilmesi konusu ve isyan etmeğe ve ayaklanmaya 
hazır bir şekilde beklemekte olan “Ahılkelek” Ermenilerine bu fırsatı ver-
memek konusu çok önem taşımaktadır.

Gürcistan’ın 2013 yılında geçirdiği genel seçimlerden sonra kurulan 
hükümet, Rusya ve Ermenistan yetkili makamlarıyla sürdürmekte olduğu 
görüşmelerle; Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına bir sal-
dırı olarak kabul edilen ve Güney Osetinlerle, Abazaların Gürcistan’dan 
ayrılmalarıyla sonuçlanan olayların yatıştırılıp konunun diplomatik gö-

13 Kakoli Ray, “Repatriation and De-territorialisation: Meskhetian Turks’ Conception of Ho-
me”, p. 391.
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rüşmeler yoluyla halledilmesi için uzlaşma yolları aramaktadır. Gürcis-
tan’ın bu politik manevrasının sonuçlarının ne olacağını şimdiden tahmin 
etmek oldukça zordur. Ermeniler, Ahıska Türkleri’nin yeniden Gürcis-
tan’a kabul edilmeleri ve sürgünden önceki topraklarına yerleştirilmeleri 
yönünde alınan kararlara karşı çıkmaktadır. Ahıska Türkleri, Sovyetlerin 
yıkılmasından sonra Gürcistan’daki tarihi topraklarına geri döneceklerini 
ümit etmektedirler. Ahıskalılar, Gürcistan’ın yürütmekte olduğu “Gürcü 
Milliyetçiliği”nin yarattığı engellerle karşılaştılar. Gürcü milliyetçisi yö-
neticilerin bu şekilde davranmasına sebep, Ahıska Türkleri 1944 yılın-
da sürgün edilince onlardan Ahıska ve çevresinde boşalan topraklarına 
ve evlerine Ermeni asıllı Gürcü vatandaşlarının yerleştirilmiş olmasıdır. 
Gürcistan hükümeti 2007 yılında almış olduğu bir kararla, Ahıska Türk-
leri’nin yeniden vatanlarına geri dönmelerine izin verdi ama Gürcistan’ın 
bazı şartları vardı. Gürcülerin ileri sürdüğü şartlar, Ahıska Türkleri için 
çok ağırdı. Sürgünde yaşayan Ahıska Türkleri, Gürcülerin şartlarını ka-
bul etmediler. Sadece birkaç Ahıskalı aile Gürcistan’a geldi. Fakat onlar 
da bu ağır şartlara razı olmadılar ve geldiklere yere tekrar geri döndüler.

Türkiye, Ahıska Türkleri’nin Gürcistan’daki eski topraklarına geri dön-
mesi ve yerleştirilmeleri konusunu hiçbir zaman gündeminden düşürme-
miş ve zannedildiği gibi, Ahıska’yı ve Ahıska Türkleri’nin yeniden tarihi 
vatan topraklarına geri dönmesiyle ilgili siyasi konuları Gürcistan’ın da 
siyasi programında ve gündeminde tutmasını sağlayan devletlerarası ikili 
ve hatta üçlü temaslarını devam ettirmektedir. Gürcistan’ın Dışişleri Ba-
kanı, Şubat 2014 tarihinde Türkiye ve Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanla-
rı’yla Batum’da üçlü bir toplantı yaptı. Gürcistan’ın Dışişleri Bakanı, şim-
diye kadar dilekçe vermiş olan 5.000 Ahıska Türk’ünün Gürcistan’a resmi 
olarak dönmesini temin edecek hükümet resmi dosyalarından 1.000 ta-
nesinin tamamlandığını ve hazır olduğunu belirtti. Bu rakamın son ge-
lişmelerle 2.500 kişiye çıktığı, Hükümete yakın çevrelerden elde ettiğimiz 
resmi olmayan bilgiler arasındadır. Gürcistan hükümeti bunu yaparken, 
AB Konseyi’nin Ahıska Türkleri’nin Gürcistan’daki eski vatan toprakları-
na geri dönmesi yolundaki talebini de yerine getirmiş olduğuna inanıyor. 
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan hükümetlerinin Dışişler Bakanlarının 
Batum toplantısından sonra, Gürcistan Dışişleri Bakanı resmi bir açık-
lama yaptı. Bu resmi açıklamanın ardından, Rusya’da yaşayan Javaheti 
(Ahılkelek) Ermenileri diasporası adına çok sert bir muhalefet bildirisi ya-
yınlandı. Rusya yayın organları vasıtasıyla yayınlanan bu beyanatta sözü 
edilen Ermenilerin Rusya’daki lideri, Gürcistan’ın ilan etmiş olduğu bu 
karara karşı olduklarını ve Ahılkelek bölgesine hiçbir Ahıska Türkü’nün 
geri dönmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

Rusya’da yaşayan Javakheti’li (Ahılkelekli) Ermeniler, Ahıska Türkle-
ri’nin eski topraklarına geri dönmesiyle birçok karışıklık ve ayaklanmanın 
baş vereceğini, Ahıska Türkleri’nin bölgenin güvenliğine tehlike oluştura-
cağını, Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün bozulacağını ve Ahıskalıların 

215_Ahmet_Ali_Aslan.indd   8 30.04.2015   13:15:01

140



9AHMET ALİ ASLAN / AHISKA TÜRKLERİ’NİN AMERİKA TOPRAKLARINA SÜRGÜNÜ

yerleşeceği bölgelerin Türkiye ile birleştirileceğini, bu bölgede yaşayan Er-
meni ve Gürcülerin Ahıska Türkleri’ne karşı “düşmanca” tavırlar takın-
mak mecburiyetinde kalacaklarını, Ahıska, Ahılkelek, Lori ve Borçalı’da 
etnik çatışmayı tetikleyeceğini iddia etmektedir.14 Rusya’da yaşayan, ay-
rılık taraftarı, Ahılkelek Ermenileri, Lori, Ahılkelek, Ahıska ve Borçalı’nın 
Ermenilerin “tarihi toprakları” olduğunu ve Ahılkelek’in mutlaka muhta-
riyetini ilan etmek hakkına sahip olduğunu iddia etmektedir. Şubat 2014 
tarihinde yapılan Ermenistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını 
koyan Ermeni milliyetçilerinin adayı Vardan Serdakyan, Rusya Federas-
yonu’nun resmi basın ve yayın organlarına verdiği beyanatında, “Ermeni-
lerin Gürcistan’ın güneyine, Ahılkelek’e, 2008 yılındaki Rusya-Gürcistan 
Savaşı sırasında Ermenistan’ın askeri birlikleriyle girip fiili durum yaratıp 
işgâl etmemekle, tarihi bir fırsatı kaçırmıştır.”15 şeklinde hayıflandığını be-
yan etmiştir. Gürcistan hükümeti, barışçıl yollarla Güney Osetin ve Aba-
za ihtilafını halletmek için Rusya ile uzlaşmanın yollarını ararken, iyi ni-
yet hareketinin belirtisi olarak, Ocak 2014 tarihinde ilan ettiği genel afla 
mahkûmları serbest bıraktı. Bu arada Ahılkelek bölgesinin bağımsızlığını 
isteyen ve bu yolda karışıklık ve ayaklanmalara liderlik ettiği için 2009 da 
10 yıl hapse mahkûm edilen Vahagu Cakalyan’ı da hapisten çıkarmıştır. 
Gürcistan’ın bu kararları almasında Moskova’nın Ahılkelek bölgesindeki 
“Truva Atı” olarak kabul edilen Cakalyan’ın serbest bırakılmasında Mos-
kova’nın büyük rolü olmuştur.16

İki yüz bin kişi oldukları tahmin edilen Ahıska Türkleri’nin vatanların-
dan zorla sürgün edilmeleri fazla detaya girmeden izah edilecek olursa, 
İzlanda, Svaziland, Kuveyt veya Alaska’nın genel nüfusuyla birlikte bir 
gecede arkasında hiçbir iz bırakmadan yok olmasına denk bir olaydır.17 
Ahıska Türkleri’nin vatanlarından sürülmesine yol açan en önemli sebep, 
onların Türk olmalarıydı. Ahıska Türkleri’nin yaşadıkları topraklardan 
sürülmesi için Sovyet yetkilileri tarafından seçilmesine en etkin sebep, 
Türklerle Ermeniler arasında tarihi husumet idi. Sovyet yetkilileri, Güney 
Gürcistan’da ileride hayata geçirmeyi düşündükleri yeni düzenlemelere 
bu bölgede yaşayan Ahıska Türkleri’nin karşı çıkabileceği korkusunu ta-
şıyorlardı.18 Stalin İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Türkiye’nin le-
hine casusluk yapma ithamıyla Kuzeydoğu Anadolu’ya sınır olan bölgeler-
de yaşayan ve Türkiye’ye sevgi besleyen halkların bölgeden temizlenmesi 
operasyonuna başlanmasını emretmiştir.19 Ahıska Türkleri sürgün haya-

14 Mehmet Fatih Öztarsu, Strategic Outlook, Ankara, 24 Mart 2014, s. 1.
15 Mehmet Fatih Öztarsu, “a.g.m.”, s. 3.
16 Mehmet Fatih Öztarsu, “a.g.m.”, s. 2.
17 Robert Conquest, The Nation Killers, London, 1970, p. 64-65.
18 S. Enders Wimbush - Ronald Wixman, “The Meskhetian Turks: A New Voice in Soviet Cent-
ral Asia”, Canadian Slavonic Papers, Soviet Central Asia, Vol: 17, No: 2/3, (Summer and Fall), 
1975, p. 220-340.
19 Ann Sheehy, “The Crimean Tatars, Volga Germans and Meskhetians: Soviet Treatment of 
Some National Minorities”, Minority Rights Group Report, No: 6, London, 1971, p. 31.
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tına mecbur edildikleri günden beri hala vatanları olmadan yaşamaya de-
vam ediyorlar. 1944 yılında yaşadıkları topraklardan zorla sürgün edil-
dikleri günden beri gönderildikleri ülkelerde “istenmeyen topluluk” olarak 
insanlık dışı muameleye muhatap olmuşlardır. Bu durumda, Türkiye’nin 
yapacağı iş, Ahıska Türkleri’ni “Milli Göçmen” olarak kabul etmektir, fakat 
her başvuran Ahıskalı otomatik olarak Türk vatandaşlığına kabul edilme-
mektedir.20 Ahıska Türkleri’nin bu halledilmemiş meselesi, ilginç tarihi ve 
politik bir mesele olmaktan çok öte bir şeydir, bu mesele yeni bir milletin 
doğuşundan çok öte bir şeydir ve bu mesele henüz halledilmemiş eski 
Sovyet Türkistan’ına ilave edilmiş yeni bir element olmaktan da öte bir 
olaydır.

1944 yılında Ahıska Türkleri Gürcistan’da yaşadıkları Ahıska toprak-
larından zorla çıkarılarak Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürgün 
edildiler. 1989 yılında Özbekistan’ın Fergana Vadisi’nde çıkarılan kan-
lı çatışmalardan sonra, Rusya’nın Krasnodar vilayetine sürgün edildiler. 
Ahıska Türkleri, sürgün edildikleri bölgede Rusların uyguladığı “Özel 
Yerleştirme Kanunu”na göre götürüldükleri bölge içerisinde kapalı tutul-
dular. Bu yüzden, hür dünyanın basın ve yayın kuruluşlarının Ahıska 
Türkleri’nin vatanlarından zorla sürgün edilmeleri konusunda pek haberi 
olmadı.21 Ahıska Türkleri’nin yaşadıkları bölge 85 km eninde çok hassas 
bir sınır bölgesiydi.22 2004 yılında 12.500 Ahıska Türkü Krasnodar şeh-
rinden kendi vatanları Ahıska yerine Amerika Birleşik Devletleri’nin 20 
ayrı eyaletinde iskâna mecbur edildiler. Ahıska Türkleri 1944 yılından 
başlayarak 70 yıl boyunca dört ayrı ülkeye, üç farklı kültür dairesine, üç 
ayrı dili konuşmaya, üç farklı politik, üç farklı ekonomik sistem, iki ayrı 
dinin yaşadığı bölgeye, iki farklı sosyal yapı içerisinde yaşamaya mecbur 
edildiler.23 Ahıska Türkleri’nin yaşadığı tarihi topraklar, Osmanlı Devle-
ti’nin hükmettiği topraklar içerisinde 250 yıl Osmanlı Devleti’nin idare-
sinde kalmıştır. Stalin’in Ahıska Türkleri’ni topraklarından sürüp çıkar-
masının asıl sebeplerinden biri, belki de en önemlisi, Ahıska Türkleri’nin 
“Türklüğü”dür ve onların mensup oldukları Türk soyuna canları pahasına 
sahip çıkmalarıdır. 1578’den başlayarak 1828 yılına kadar Ahıska, Os-
manlı Devleti’nin hâkimiyetinde 250 yıl ömür sürmüş bir Osmanlı vilaye-
tiydi. Ahıska, yaşadığı ve yaşattığı kültürüyle Ardahan, Artvin ve Kars gibi 
Anadolu’nun Osmanlı idaresi altında olan bir şehriydi. Sovyet dönemin-
de Türkistan’ın Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhuriyetlerine 

20 Ayşegül Baydar Aydıngün, “A Deported Nationality: The Ahiska Turks, Perceptions,” Jour-
nal of International Affairs, Vol: III, No: 4, Feb. 1999, p. 3.
21 Isabella Kreindler, “The Soviet Deportation of Nationalities: A Summary and Update”, Soviet 
Studies, Vol: 38, July 1986, p. 388-391.
22 Anatoly Khazanov, “Meskhetian Turks in Search of Self-Identity”, Central Asian Survey, 
Vol: 11, No: 4, London, 1992, p. 4.
23 Musa Yavuz Alptekin, “Meskhetian Turks in Fourth Land: Identity and Social-Economic 
Integration into American Society”, Journal of Identity and Migration Studies, Vol: 8, No: 1, 
Oradea, Romania, 2014, p. 47.
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sürgün edilen Ahıska Türkleri, sonunda dördüncü ülke olan Amerika’ya 
göçmen olarak götürüldüler.24 Amerika’ya göçmen olarak girişi yapılan 
tahminen 12.500 Ahıska Türkü, 20 eyalette 60 farklı şehre 100 ve 200’lük 
aileler şeklinde yerleştirilmişlerdir.

“130 Ahıskalı ailenin yarısından çoğu Colorado eyaletine yerleştiril-
miştir. Colorado eyaletine 75 aile yerleştirilmiştir. İkinci sırada gelen 
Amerikan eyaleti Utah eyaletidir. Utah eyaletine başlangıçta 80 aile 
yerleştirilmiştir. Fakat sonradan buraya yerleştirilen Ahıskalı aileler-
den yarıdan fazlası başka eyaletlerde yaşayan akrabalarının yanına 
geçmiş ve Utah’ta kalan aile sayısı 35’e gerilemiştir. Utah’ın aksine, 
Ohio eyaletinde yaşamaya başlayan Ahıskalı aile sayısı bugün 300 
aileyi geçmiştir. Ohio eyaletinden sonra Ahıska Türkleri’nin en çok 
ilgisini çeken eyaletler, Arizona ve Pennsylvania eyaletleri olmuştur. 
Amerika’ya göç eden Ahıskalıların çoğu, Gürcistan’ın Adıgeni bölge-
sindendir. Colorado eyaletinin merkezi Denver şehrinde yaşayanlar, 
Adıgeni bölgesinin Bolajuri ve Chechla köylerindendir.”25

1944’te vatanlarından sürgün edilen Ahıska Türkleri’nin Gürcistan’ın 
bazı bölgelerinde tamamen bir soykırıma uğradıkları resmi kayıtlardaki 
belgelerden anlaşılmaktadır. Belli bölgelerde yaşayan Ahıska Türkleri bir 
“temizleme” harekâtına tabi tutulmuşlardır. Çekilen acıları dindirmek için 
konuşmak yerine acıları içine gömüp sessizliği tercih etmek Ahıska Türk-
leri’nde olduğu gibi, Vietnam göçmenleri arasında da sıkça görülür. Çeki-
len acı hakkında konuşmanın insanın acılarını sakinleştireceği beklentisi 
vardır. Oysa çekilen acılar konusunda konuşmayıp, sadece sessizliği ko-
rumak, daha derinlere işleyen duyguların yaratacağı tahribat ve kayıpla-
rın önüne geçer.26 Bu bölgelerden geriye hiçbir Ahıska Türkü kalmamıştır. 

Ahıska Türkleri’nin Gürcistan’dan sürüldüğü eski topraklarına geri 
dönmesiyle ilgili olarak uluslararası teşkilatların öncülüğü ve desteğiyle 
Avrupa Birliği’ne bağlı devletlerin önemli şehirlerinde ciddi toplantılar ya-
pıldı. İlk önce resmi yazışmalarda kullanılacak terimlerin belirlenmesi işi-
ni aydınlığa kavuşturdular. “The Term Meskhetian Turks…” Bu terim Ka-
sım 1944 tarihinde Güney-Batı Gürcistan’da Samtshe-Javakheti (Ahıska) 
olarak bilinen topraklardan zorla sürülen halkı temsil etmektedir. Bu te-
rim 1998 yılında Meskheti (Ahıska) Türkleriyle ilgili olarak Hague’da yapı-
lan toplantıda kabul edilmiş ve toplantıda iştirak eden taraflar bu terimin 
resmi yazışmalarda bu haliyle kullanılması fikrini kabul etmişlerdir.27

24 S. Swertlov, “Understanding Post-Soviet Ethnic Discrimination and the Effective Use of 
US Refugee Resettlement: The Case of Meskhetian Turks of Krasnodar Krai”, California Law 
Review, Vol: 94, No: 6, Berkeley, California, 2006, p. 1827-1878.
25 Musa Yavuz Alptekin, “a.g.m.”, p. 54.
26 J. Knudsen, “When Trust is on Trail: Negotiating Refugee Narratives”, E.V. In Daniel and 
J. Knudsen (eds), Mistrusting Refugee, Berkeley, University of California Press, 1995, p. 25.
27 Forced Migration Projects of the Open Society Institute, “Documents of the Hague Meeting on 
the Issues Relating to Meskhetian Turks”, New York, 1998, p. 66-70.

215_Ahmet_Ali_Aslan.indd   11 30.04.2015   13:15:01

143



12 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Ahıska Türkleri’yle ilgili konularla ilişkisi olan bütün ülkelerin tarafları 
arasında karşılıklı bilgi akışı ve değişiminin sağlanması, bu arada bunları 
yaparken uluslararası teşkilat ve kuruluşları da konular hakkında bilgi-
lendirmek, kurumların ve kuruluşların dikkatini Ahıska Türkleri’yle ilgili 
konular üzerinde yoğunlaştırmak, vatansız kalan Ahıska Türkleri’nin sa-
yısını azaltmak, onların insan haklarına saygılı davranmak, Ahıska Türk-
leri’nin yaşadıkları bölgelerde onlara karşı tolerans ve saygıyı sağlamak 
1991 yılında Bağımsız Devletler Topluluğu Toplantısı’nda alınan kararla-
rın uygulanmasını temin etmek maksadıyla sözü edilen bu uluslararası 
toplantı yapılmıştır.28

Kafkasların güneyinde bir siyasi güç üstünlüğü için verilen büyük bir 
kavga vardır. Gürcistan burada siyasi bakımdan zor durumda olan taraf-
tır. Güney Kafkasya’da güç mücadelesi Ahıska Türkleri’nin Amerika’ya 
göç ettirilmesine yol açmıştır.29

Yaşadığı yerler dikkate alındığında Ahıska Türkleri’nin hayat şartları 
ve demografik dağılımları konusunda verilen bilgiler birbirini tutmuyor. 
Ahıska Türkleri’nin gerçek nüfusu ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki dağı-
lımı kesin olarak bilinmiyor. Verilen rakamlar tahmini rakamlardan öteye 
gidemiyor. 2004’te Centre for Minority Issues Merkezi’nin yayınladığı ve-
rilerde Eski Sovyetler Birliği toprakları üzerinde toplam 345.000 Ahıska 
Türk’ünün yaşadığı kaydediliyor.30

Ahıska Türkleri’nin Amerika’nın Wisconsin eyaletine yerleştirilmesin-
den önce Wisconsin eyaletinin Sağlık ve Aile Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
eyalette yaşayan Amerikan vatandaşlarını bilgilendirmek maksadıyla yeni 
gelen Ahıska göçmenleri hakkında bir “Kültür Profili” yayınlamıştır. Verilen 
bu genel bilgilerde Wisconsin eyaletine yeni yerleşen Ahıska Türkleri’nin 
tarihi, yaşadığı coğrafyalar, dini inançları, milli kültür yapısı, gelenlerin 
eski Sovyet rejimi ve sürgün hayatı yaşadıkları bölgelerde nasıl bir sağlık 
sisteminden yararlandıkları, Rusya topraklarındaki politik durum, almış 
oldukları vatandaşlık, içinde yaşadıkları güvenlik sistemi ve yaşadıkları 
ekonomik zorlukları aşmak için vermiş oldukları mücadele anlatılmakta-
dır. 2005-2010 yılları arasında Amerika’nın Wisconsin eyaletine Ahıska 
Türkleri yerleştirilmiştir.31

“Amerika’ya göçen Ahıska Türkleri arasında Samtskhe-Javakheti, 
Ahılkelek bölgesinden hiç kimse yoktur. Colorado eyaletinin Denver 
şehrinde yaşayan ve yapılan sosyolojik saha araştırmacılarının soru-

28 “a.g.m.”, p. 66-70.
29 Hayati Aktaş - Seyfettin Buntürk, “Güney Kafkasya’da Güç Mücadelesi ve Ahıska Türkleri-
nin ABD’ye Göçü”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 167, İstanbul, 2007, s. 129-142.
30 Oskari Pentikainen - Tom Trier, “Between Integration and Resettlement: The Meskhetian 
Turks”, Europian Centre for Minority Issues, Working Paper No: 21, Flensburgh, Germany, 
September, 2004, p. 13.
31 Wisconsin Department of Health and Family Services, Culture Profile: Meskhetian Turks, 
June 2005, Winconsin, p. 1-4.
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larını cevaplandıran 12 Ahıskalı ailenin Türkiye’de 52 hane, Rusya’da 
218 aile ve Özbekistan’da hala 170 aileden oluşan akrabalarının ya-
şadığı anlaşılmıştır. Ahıska Türkleri’nin Amerika’da yaşadıkları eya-
letlerin arasındaki mesafeler çok uzun olduğu için birbirlerini sıkça 
ziyaret edemiyorlar, fakat telefon görüşmeleriyle irtibatlarını devam 
ettiriyorlar.”32

Colorado eyaletinin Denver şehrinde yaşayan Ahıska Türkleri’nden 
yaşı 65 ve daha yukarı olanlar ayda adam başına 600 Dolar Sosyal Gü-
venlik yaşlılık maaşı almaktadırlar. Bunlar birinci gruba giren en düşük 
gelirli Ahıskalılardır. İkinci gruba girenler kalifiyesiz işçi olarak haftada 
40 saat çalışarak saat başı 10-12 dolar ücret alarak ayda 1600 dolar ka-
zanırlar. Üçüncü gruba girenler başkalarının kamyonlarında şoförlük ya-
panlardır ve ayda 4.000 dolar alırlar. Dördüncü gruba girenler bir oto 
tamir atölyesinde araba tamircisi olarak çalışıp ayda 7.000-9.000 dolar 
kazanan Ahıskalılardır. Beşinci gruba giren Ahıskalılar, kendi kamyonları 
ile güvenli bir şekilde gıda ve yiyecek maddeleri nakliyesinde çalışırlar ve 
ayda 8.000-10.000 dolar gelir elde edenlerdir. Kendi pizzacı lokantalarını 
açanlar ve ailecek çalışanlar 10.000 dolar ve üzerinde aylık kazanç elde 
etmektedirler. Amerika’ya göç etmeden önce bir Ahıskalı ailenin evine ay-
da 75-300 dolar arasında gelir girdiği tespit edilmiştir.33

Amerika’ya götürülen Ahıska Türkleri’nin yerleştirildikleri her eyalette 
kurdukları sosyal dayanışma sistemi içerisinde iki tane gayri resmi “lider”-
leri vardır. Bu liderlerden bir tanesi, dini bilgilere hâkim ve dini konularda 
sorulan sorulara cevap verebilen ve cemiyet içerisinde hatırı sayılan sözü 
dinlenen liderdir. Ahıska Türkleri bu tür lidere “Eke” diye hitap ediyorlar. 
“Eke” sözü, Kıpçak Türkçesi’nde “Ağabeyi” veya yaşını almış yaşlı kişilere 
yöneltilen ve “Efendim” manasına gelen bir terimdir. Bu dini lider, Ahıska 
Türkleri arasında “hayır-dua” verir, dini konulara bağlı olarak insanların 
hayatına bir nizam-intizam verir. İkinci lider kişi ise, politik konularda 
daha çok dini konuların dışında kalan, cemiyeti ilgilendiren meselelerin 
çözümünde Ahıska Türkleri’nin teşkilatlanmasını sağlar.

Ahıska Türkleri’nin Amerika’ya göçünden sonra, onların hakkında 
yapılan sosyolojik araştırmaların sonuçlarına göre, Amerika’ya yerleştik-
ten sonra orada doğan “Birinci nesil” adını alan Ahıska Türkleri Amerika 
toplumu ile sadece ‘ekonomik birliği ve bütünlüğü’ elde etmiş olacaktır. 
Bunun arkasından gelecek “Amerikan doğumlu” Ahıskalıların çocukları 
“ikinci nesil” Ahıska Türklerini oluşturacaklardır ve bunlar “sosyal bütün-
lük ve birlikteliği”, bu ilk Amerikan doğumlu olanların “torunları” üçüncü 
nesli oluşturacaklardır ve bunlar Amerikan toplumuyla “sosyo-kültürel” 
bütünlüğü sağlamış olacaklardır.34

32 Musa Yavuz Alptekin, “a.g.m.”, p. 55.
33 Musa Yavuz Alptekin, “a.g.m.”, p. 56.
34 A. Costoiu, “Models of Minorities, Integration: Explaining Historical, Economic and Political 
Factors”, Journal of Identity and Migration Studies, Vol: 2, No: 2, Oradea, Romania, 2000, p. 2-17.
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Amerika’ya yerleştirilen Ahıska Türkleri üzerinde çeşitli üniversiteler 
sosyolojik araştırmalar yapmakta ve ilginç “doktora” çalışmaları ortaya 
çıkmaktadır. Amerika’da bu konularda yapılan sosyolojik ve kültürel 
araştırmalar, Amerikan toplumunda yeni gelenlere karşı bir ayrımcılık 
söz konusu olmazsa, kültürel birlikteliğin ve kaynaşmanın daha kısa sü-
rede gerçekleşeceğini göstermektedir.35 Amerika’ya yerleştirilen Ahıska 
Türklerine bu konu ile ilgili sorular yöneltilmiş ve alınan cevaplar Ahıska 
Türkleri’nin Amerika toplumu ile kısa sürede kaynaşacağını ve bütünle-
şeceğini göstermektedir. Yapılan sosyolojik araştırma anketinde Colorado 
eyaletinin Denver şehrinde yaşayan Ahıska Türkleri’ne “Kim olduğunuz 
gerçeği göz önünde tutulduğunda herhangi bir ayrımcılıkla karşılaşacağını-
za dair içinizde bir endişe taşıyor musunuz?” sorusuna cevap veren Ahıska 
Türkleri’nin % 83’ü “hayır” ve % 17’si “kesinlikle hayır” cevabı vermişler-
dir. Denver’de yaşayan Ahıskalılara “Dini ibadetlerinizi yerine getirirken 
herhangi bir baskı veya zorlukla karşılaştınız mı?” sorusuna ise, % 42’si 
“hayır”, % 88’i ise “kesinlikle hayır” cevabı vermişlerdir.36

Amerika’ya göç eden toplulukların en büyük kaygılarından biri de doğa-
cak çocuklarının kendilerinin sahip oldukları gelenek ve göreneklerinden 
kopuk olarak, dillerini unutmuş, “liberal” bir Amerika’lıya dönüşmesidir. 
Liberal bir ortamda yetişecek çocuklarının geleceği Amerika’ya yerleşen 
Ahıska Türkleri’nin de ortak kaygısıdır.37 Colorado eyaletinin Denver şeh-
rinde yaşayan Ahıska Türkleri’ne sorulan bu soruya cevap verenlerin % 
58’i “evet kaygılıyız”, derken, bunların % 25’i ise, “hayır endişemiz yok-
tur” şeklinde cevap vermişlerdir. Ahıskalı ailelerin çocuklarının gelecek-
te birer Ahıskalı Türk gibi terbiye alamayacağından endişe eden Ahıskalı 
ailelere “Çocuklarınızın günlük Amerikan yaşayışına doğru herhangi bir 
meyletme gördünüz mü?” sorusuna cevap veren ailelerin % 34’ü “evet” 
cevabı verirken % 16’sı “kesinlikle evet” cevabı vermiş ve bu ailelerden % 
50’si ise “hayır” cevabı vermişlerdir. Denver şehrinde yaşayan Ahıskalı 
ailelere “Türklük kimliğini muhafaza ederek yaşamak sizin için ne kadar 
önemlidir?” sorusuna cevap veren Ahıskalı ailelerden % 19’u “önemlidir” 
derken, bu ailelerden % 81’i ise “çok önemlidir” şeklinde cevap vermişler-
dir.38 Ahıska Türkleri yapılan sosyolojik araştırmada kendileriyle konu-
şan akademik araştırmacılarla konuşurken şimdiye kadar başlarına ne 
geldiyse hepsinin “Türk olmalarından” kaynaklandığını ifade etmişlerdir. 
Denver’de yaşayan Ahıskalı ailelere “Türklük kimliğinizi koruyarak yaşa-
mak için nelere dikkat etmeniz gerekiyor?” şeklindeki soruya “Her şeyden 
önce Türkçe konuşmanız, İslam dinine göre ibadet etmeniz, Türk kültürünü 

35 B.O. Hing, To Be An American Cultural Pluralism and the Rhetoric of Assimilation, New York, 
1997, p. 167.
36 Musa Yavuz Alptekin, “a.g.m.”, p. 58.
37 J.M. Berry - J.S. Phinney - P.L. Sam, “Immigrant Youth: Acculturation, Identity and Adaptation”, 
Applied Psychology: An International Review, Vol: 55, No: 3, Cambridge, UK, 2006, p. 303-332.
38 Musa Yavuz Alptekin, “a.g.m.”, p. 59.

215_Ahmet_Ali_Aslan.indd   14 30.04.2015   13:15:02

146



15AHMET ALİ ASLAN / AHISKA TÜRKLERİ’NİN AMERİKA TOPRAKLARINA SÜRGÜNÜ

korumanız ve Türklük duygusunu muhafaza etmeniz gerekir.” şeklinde ce-
vap vermişlerdir.39

Denver’de yaşayan Ahıskalı Türk ailelerinin çocuklarına yine Denver’de 
yaşayan Anadolu Türkleri’nin aileleri yardım etmektedir. Ahıska Türkle-
ri’nin çocuklarından her hafta 15-20 çocuk Amerika Türk Dernekleri Bir-
liği’nin Denver’deki Kültür Merkezi’nde bir araya geliyor ve onlara Anado-
lu Türkçesi, Türk Halk Dansları ve Kuran öğretiliyor. Ahıska Türkleri’nin 
çocukları, geldikleri bu Türkçe kurslarında bile kendi aralarında İngilizce 
konuşuyorlar. Onlar Türkçe’yi yeteri kadar anlıyor, fakat konuşamıyorlar. 
Bu durum, gelecekte çocuklar arasındaki kültür kaymasının beklenen-
den daha yüksek olacağını göstermektedir.40 Denver’de yaşayan Ahıska 
Türkleri’nin çocuklarının yaşadığı bu durum hemen hemen Amerika’ya 
göç etmiş toplulukların hepsinin başına gelmektedir. Bu göçmen ailelerin 
Amerika’da doğmuş olan çocukları yaşadıkları ortamda ve evde kendi ana 
dilleri olan Türkçe’yi konuşmaya devam ediyorlar, fakat bir yandan da 
İngilizce öğrenmeye çalışıyorlar. Amerika’ya yerleşen göçmen ailelerin “ilk 
nesil” çocukları “iki-dilli”, Türkçe ve İngilizce’yi aynı anda konuşur bir du-
ruma geliyorlar. Birinci neslin arkasından Amerika’da doğan “ikinci nesil” 
çocuklar, ana dillerini unutuyorlar ve sadece İngilizce konuşabiliyorlar.41

Doğduğu toprakları terk ederek Amerika’ya yerleşen; Rusya’dan Ame-
rika’ya göç eden Malakanlar bu konuda en güzel örneklerden biridir. Bun-
dan yüzyıl önce Amerika’ya göç eden bu insanlar liberal şehir hayatının 
1960’ların Amerika’sında Malakanların çocuklarını nasıl kendi ailelerinin 
kültüründen koparıp aldığına şahit oldular. Bunlar kendi kültürlerini 
koruyarak yaşamanın yolunu toplu olarak Yeni Zellenda’ya göç etmekte 
buldular.42

Sonuç olarak, Ahıska Türkleri’nin 1944 yılında sürüldükleri eski va-
tan topraklarına yeniden geri dönmeleri yolunda şimdiye kadar Gürcistan 
hükümeti tarafından atılmış olumlu bir adım olmamıştır. Gürcistan hü-
kümetinin kendi içine dönük politikaya uygun olarak yürüttüğü siyaset 
sonucunda, Tiflis için büyük tehlike oluşturan Ahılkelek Ermenilerinin 
“Gürcistan’dan ayrılma” tehdidi şimdilik “dondurulmuş” görünüyor. Gür-
cistan, Ahıska Türkleri’nin sürüldükleri vatan topraklarına geri dönme-
lerine imkân vermediği için Ahıska Türklerinin “Büyük Dönüşü” başla-
dıktan sonra nelerin baş vereceği hakkında fikir yürütmek şansı henüz 
oluşmamıştır. Ahılkelek Ermenilerinin devam eden “Gürcistan’dan ayrıl-
ma” tehdidi Tiflis’i, Ahıska Türkleri’nin vatana dönüşü konusunda vere-
ceği kararı zora sokmaya devam ediyor. Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan 

39 M. Mirkhanova, “People in Exile: The Oral History of Meskhetian Turks”, Journal of Muslim 
Minorities Affairs, Vol: 26, No: 1, London, 2006, p. 33-44.
40 Anatoly M. Khazanov, “The Meskhetian Turks in Search of Self-Identity”, Central Asian 
Survey, Vol: 11, No: 4, London, 1992, p. 1-16.
41 A. Hamberger, “Immigrant Integration: Acculturation and Social Integration”, Journal of 
Identity and Migration Studies, Vol: 3, No: 2, Oradea, Romania, 2009, p. 1-21.
42 Orhan Türkdoğan, Ethnic Sociology, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2006, p. 269.
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ile mevcut olan stratejik işbirliğine sadık kalma pozisyonunu korumakta-
dır. Gürcistan’dan, yürüttüğü dengeli politika stratejisi içerisinde Ahıska 
Türkleri’nin henüz çözülmemiş vatana dönüş meselesini de katması ve 
bu konuda Avrupa Birliği, Türkiye ve Azerbaycan’a vermiş olduğu “devlet 
sözü”nü tutması beklenmektedir. Ahıska Türkleri, Türkiye’den problem-
lerinin olumlu bir sonuca bağlanması için gereken büyük sorumluluğu 
omuzlamasını ummaktadır. Amerika’da tanınmış ciddi üniversiteler ta-
rafından yapılan sosyolojik araştırmalar, Gürcistan’dan sürülen Ahıska 
Türkleri’nin tamamının geri dönmek konusunda istekli olmadıklarını or-
taya koymuştur. Amerika’ya göçmen olarak götürülen 12.500 Ahıska Tür-
kü’nün milli kimlikleri olan “Türklüklerini” koruma konusunda büyük en-
dişe taşıdıkları yapılan sosyolojik araştırmaların sonuçlarında kendisini 
açıkça göstermiştir. Amerika’da zor şartlar altında vasıfsız işlerde düşük 
ücretle çalışmaya devam eden ve çocuklarını “ucu açık” liberal Amerikan 
eğitim sistemi içinde okutmaya çalışan Ahıska Türkleri Amerika’ya “nihai 
vatan” gözüyle bakmanın zor olduğu görüşünü taşıyorlar.

Gürcistan, Ahıska Türkleri’nin 1944 sürgününden önce yaşadıkları 
topraklara yeniden gelip yerleşmelerine sıcak bakmıyor ve devamlı olarak 
çeşitli suni sebepleri bahane ederek, bu “Vatana Geri Dönüş”ü erteliyor. 
Son zamanlarda, Tiflis, Ahıska Türkleri’nin tarihini inkâr ederek, Ahıska-
lıların aslında Türk olmadıklarını, onların hepsinin eskiden “Gürcü” ol-
duklarını ve sonradan Osmanlı Devleti’nin baskısıyla İslam dinini kabul 
ettiklerini iddia etmektedir. Türklerin buraya ne zaman ve nasıl yerleştiği 
hakkında kesin bir bilgi yoktur. Hazar Denizi ve Karadeniz arasında yer-
leşmiş olan Kafkasya, tarih boyunca çeşitli kavimlerin akınlarına maruz 
kalmıştır. Bazı kavimler bu verimli toprakları işgal ettikten sonra yerleşik 
hayata geçmiş, uzun bir süre bu topraklarda yurt kurmuşlardır. Ana-
dolu’ya ve Güney Doğu Avrupa’ya göç eden birçok kavim bu iki denizin 
arasından geçmek zorunda kalmışlardır.

Doğal kaynakları bol ve tarım için elverişi olan Doğu Anadolu ve Güney 
Kafkasya (Kür, Aras ve Çoruh boyları) çok eski tarihlerden beri yerleşim 
merkezidir. Birçok halkın ve kavimin tarihi bu topraklara bağlıdır. Roma-
lılar ve Bizanslılar, Sasaniler ve Araplar bu bölgeleri işgal etmelerine rağ-
men, göçleri durduramamışlardır. Kafkasya, verimli toprakları yönünden 
tarıma çok uygun bir coğrafyadır. Tarih boyu bu bölgelerde Türk halkları 
yaşamış ve hala yaşamaktadır. Kafkasya bölgesinin tarıma uygun olma-
sının nedeni, Kür ve Aras nehirlerinin bu bölgelerden geçmesidir. Kafkas-
ya’nın toprak zenginliği her zaman bu bölgede yaşayan halklara faydalı ve 
rahat bir hayat sunmuştur. Bu dağlık bölgelerdeki havanın temizliliği in-
san ömrünün uzun olmasını sağlamıştır. Gürcistan’a ikinci Türk dalgası 
11. yüzyıl başında olmuştur. Bu dönemde, Türkistan ve Kazakistan’ın 
bölgeleri Türk kavimlerinin altındaydı, bunlar Oğuzlar ve Kıpçaklardır. 
1177 tarihinden itibaren, Gürcistan’da yerleşen Kıpçaklar, Gürcü tari-
hinde büyük rol oynadıkları görülüyor. Aynı tarihlerde Kür nehrinin Tür-
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kiye tarafında kalan topraklara da geçen Kıpçaklar Kür Nehri’nin her iki 
kıyısında hüküm sürmüşlerdir. Selçuklu hâkimiyeti dönemi Kuzey Doğu 
Anadolu ve Güney Kafkasya’ya Türk boylarının toplu göç ettiği ve bölgenin 
Türkleştiği dönem olarak bilinmektedir. İlhanlıların ilk devirlerinde Kıp-
çak asıllı I. Sargis, “Gürcistan Atabeyi” unvanını alarak Çoruh (Artvin) ve 
Yukarı - Kür (Ardahan, Ahıska, Ahılkelek ve Azgur) bölgesinin “İlbeyi” ol-
du ve Atabekler sülalesini kurdu.

Bu topraklarda uzun bir zaman hâkimiyetlerini devam ettiren Türk 
kavimleri ve Türk devletleri varlıklarını sürdürmüştür. Bunlar Hazarlar, 
Kıpçaklar, Selçuklular, Atabekler ve daha sonra Osmanlı Devleti olmuş-
tur. Osmanlı Devleti bu coğrafyaya III. Sultan Murat döneminde gelmiş-
tir. III. Sultan Murat Atabekler Devleti’ni Osmanlı topraklarına katarak, 
bugünkü Ahıska bölgesine hükümdarlık yaptı. Osmanlı idaresine geçen 
Ahıska bölgesi zaman zaman Safevi Devleti’nin akınlarına maruz kal-
mıştır. Buna karşı Ahıska Çıldır Beylerbeyleri Gürcülerle ittifak yaparak 
bu akınlara karşı koymaya çalışmışlardır. 1626 yılında Kartlı kumanda-
nı Giorgio Sakadze, İmareti Kralı Giorgio ile Ahıska’daki Osmanlı Sefer 
Paşa’dan askeri yardım istedi. Sefer Paşa Sultan’ın izni ile Sakadze’nin 
yardımına koştu. Bazaleti Gölü kıyılarında yapılan savaşı Safeviler ka-
zandılar. Ahıska Kalesi’ni ele geçirdiler. 17. asrın ilk yarısında üç Gürcü 
prensliği (Dadyan/Mingreli, Guriel ve Açıkbaş Hanlığı) Çıldır Valisi vasıta-
sıyla her sene Osmanlı Devleti’ne vergilerini vererek içişlerinde bağımsız 
olarak kendilerini idare ediyorlardı. Gürcistan, Osmanlı Devleti’nin idare-
sinden çıkmak istiyordu ve bu sebepten Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki 
düşmanları olan Avusturya ve Venedik’ten yardım almak için onlara baş-
vurdular. Ama onlardan yardım alamayınca, Gürcistan yüzünü Rusya’ya 
döndü ve Moskova ile antlaşma imzaladı. Rusya, 1798 ve 1805’te Osmanlı 
Devleti ile ittifak yapmıştı. Fakat buna rağmen Güneye inme siyasetinden 
vazgeçmiş değildi. Hatta 1806 yılında, savaş ilan etmeye bile gerek duy-
madan askerini Tuna boyuna sevk etmiştir. Bu savaşta Rusya, Tiflis’teki 
kuvvetlerini Kars ve Ahıska Kaleleri’ne sevk etmiştir. Bu savaş 1812 yı-
lında Bükreş Antlaşması’nı imzalanmasıyla son bulmuştur. Ama 1826’da 
Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılması, Osmanlı Devleti’ni adeta savun-
masız bırakmıştır. Rus Çarı I. Nikola, bu durumdan faydalanarak Osman-
lı Devleti’nin Anadolu ve Balkanlardaki topraklarını ve boğazları ele geçir-
mek için savaş hazırlığına başlamıştır. Edirne anlaşmasından sonra da 
Ruslarla Türk kuvvetleri arasında çarpışmalar sona ermedi. 1877 - 1878 
yıllarında bu defa Türk kuvvetleriyle Ruslar tekrar karşı karşıya geldiler. 
93 Harbi denilen bu savaşlarda Gazi Ahmet Muhtar Paşa birçok başarı 
kazanmasına rağmen Ruslar 18 Kasım 1878’de Kars’ı işgal ettiler. Türkler 
bugüne kadar savaşmadan, vuruşmadan bir karış toprağını düşmanına 
vermemiştir. Gerektiğinde vatanı için milleti köz kırpmadan canını kanını 
feda etmiştir. Savaşlarda tek erkekler değil, eşleri, anaları, bacıları, kızları 
düşman eline geçerek namuslarının kirlenmemesi için kendilerini feda et-
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miştir. Buna kanıt aşağıda baş vermiş tarihi olaydır. 1572 yılında Osman-
lı idaresi altına giren Ahıska, Osmanlı’nın çöküş yıllarının birinde, 1829 
yılında Ruslara bırakılmak zorunda kalınmıştı. Rusların gelişi, Ahıskalılar 
için felaketin başlangıcı oldu. Kötü sonu erken görenler, o sırada tahtta 
bulunan Sultan 2. Mahmut’a haber gönderip, felaketin boyutlarını anlat-
tılar. O zamanki küresel güçlerin temsilcileri İngiliz, Fransız ve Rus üçlü-
sünce ablukaya alınan Osmanlı, bu şikâyete cevap veremez hale gelmişti. 

Ahıska Türkleri 1829 da Osmanlı Sultanı’na şu ağıtı yakmışlardı:

Ahıska bir gül idi gitti,
Bir ehli dil idi gitti,
Söyleyin Sultan Mahmut’a;
İstanbul kilidi gitti…
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Öz

Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin modern Türk düşüncesinin milliyetçi gele-
nek içerisinde yer alan iki önemli ismidir. Ziya Gökalp’in çağdaşları üzerinde 
belirgin bir etkisinin olduğu bilinen bir gerçektir. Makalede iki yazarı kimlik 
meselesi bağlamında paralel bir okumaya tabi tutarak Ziya Gökalp’in söz 
konusu etkisinin Ömer Seyfettin üzerindeki izlerini tespit etmeye çalıştık. 
Ömer Seyfettin’in kimlik meselesine dair düşüncelerinin büyük ölçüde Ziya 
Gökalp’in etkisini taşıdığı tespit edilmiştir. Ömer Seyfettin, kimlik meselesi-
ne Ziya Gökalp’in inşa ettiği zihnî dünya içerisinden yaklaşmakta ve küçük 
istisnalar hariç bu dünyanın verili kavramsal çerçevelerini kullanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Türkçülük, Osman-
lıcılık, İslâmcılık.

Abstract
A Ziya Gökalp Centric Omer Seyfettin Reading In The Context 

of Identity Issue

Ziya Gokalp and Omer Seyfettin are two important thinkers located 
within the nationalist tradition of the modern Turkish thought. It is well 
known that there is a significant impact of Ziya Gokalp on his contempora-
ries. In article, we tried to be determine Ziya Gokalp’s impact on Omer Sey-
fettin through parallel reading the two authors in the context of identity is-
sue. We determined that thoughts of Omer Seyfettin on the issue of identity 
greatly carries the influence of Ziya Gökalp. Omer Seyfettin approaches 
the identiy issue through the mental world built by Ziya Gökalp and uses 
the conceptual framework of this mental world excluding minor exceptions.

Key words: Ziya Gokalp, Omer Seyfettin, Turkism, Ottomanism, Islamism.
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Giriş

Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp, yakın dönem Türk düşünce tarihinin 
biri daha çok edebiyatçı/hikâyeci, diğeri de sosyolog/düşünce adamı sıfa-
tıyla tanınan iki önemli ismidir. Bu iki ismi bir arada zikretmemizi müm-
kün kılan müşterek, Türkçülüktür. Ülkemizde hem sosyolojinin hem de 
Türkçülüğün kurucu babaları arasında yer alan Gökalp’in çağdaşları üze-
rinde belirgin bir etkisi vardır. Bu makalede Gökalp’in sosyolog ve Türk-
çü sıfatlarının çakıştığı nokta olan kimlik meselesi bağlamında, Gökalp 
merkezli bir Ömer Seyfettin okuması yapmak suretiyle Gökalp’in sistem-
leştirdiği terminolojik ve fikrî yapının Ömer Seyfettin üzerindeki izlerini 
görebilmeyi amaçlamaktayız. Önce Gökalp’in kimlik meselesinde ortaya 
koyduğu fikrî yapı terminolojik düzeyde ele alıp bu terminolojinin Ömer 
Seyfettin’de karşılığını arayacak, daha sonra da Türklük, Müslümanlık, 
Osmanlılık kimlikleri bağlamında iki yazarı birlikte okumaya çalışacağız. 
Seçtiğimiz metinlerin II. Meşrutiyet dönemine ait olduğunu, bir-iki zarurî 
atıf dışında dönemin sınırları dâhilinde kaldığımızı hemen başlarken be-
lirtmek doğru olacaktır.1

Devlet, Ümmet, Millet

Osmanlı İmparatorluğu’nda kimlik tartışmalarına esas teşkil eden üç 
temel kategori vardır: Osmanlılık, Müslümanlık ve Türklük. Türklerin her 
üçüne birden dahil olduğu bu üç kimlik Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türk-
çülük olmak üzere üç ayrı siyasetin varlık zemini olmuştur. Yusuf Akçu-
ra’nın “Üç Tarz-ı Siyaset”te gösterdiği üzere her siyaset, dahilî olarak im-
paratorluk, haricî olarak İslâm âlemi ve Türk Dünyası coğrafyası üzerinde 
birtakım vazgeçiş ve kayıpları davet etmektedir. Bu vazgeçiş ve kayıpların 
üç kimlik ve üç siyaset arasında yarattığı gerilim, tam da “Ben Osmanlı 
ve Müslüman bir Türküm” diyerek “siyasî, dinî ve nesebî” düzeydeki bu 
üç cemiyete ait müşterek bir menfaat bulmaya çalışan Akçura örneğinde 
olduğu gibi üç cemiyetin ortak paydasını teşkîl eden Türkleri bir çıkmaza  
sokmaktadır.2 Ziya Gökalp bu çıkmazı “devlet, ümmet, millet” formülasyo-
nuyla nazarî olarak aşmaya çalışmıştır.

1 Ziya Gökalp’in makalelerinde doğrudan orijinal kaynağa ulaşılmış ve atıflar bu kaynaklara 
yapılmıştır. Ana metinlerimizden biri olan “Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak” ve dö-
nemin dışında kalması sebebiyle sadece gerekli durumlarda başvurduğumuz “Türkçülüğün 
Esasları” için M. Sabri Koz’un editörlüğünde hazırlanan “Bütün Eserleri-Ziya Gökalp Kitap-
lar-1” içindeki Mustafa Koç’un çeviri yazıları kullanılmıştır. Ziya Gökalp, Kitaplar 1, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 2007. Makalede kullanılan Ömer Seyfettin’e ait metinlerin büyük kısmı 
için orijinal kaynağa ulaşılmıştır. Ancak temin edemediğimiz birkaç gazete makalesi için çe-
viri yazı neşirlere müracaat edilmiştir. Ömer Seyfettin’in fikrî eserleri ve makaleleri için şu 
kaynaklara bakabilirsiniz: Ömer Seyfettin, Bütün Eserleri Makaleler 1, Hazırlayan: Hülya Ar-
gunşah, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2001; Ömer Seyfettin, Türklük Üzerine Yazılar, Derleyen 
ve Hazırlayan: Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993; Nazım H. Polat, Külliyatına 
Girmemiş Yazılarıyla Ömer Seyfettin, Arma Yayınları, İstanbul, 1998.
2 Üç Tarz-ı Siyaset’in tam ve orijinal bir çeviri yazısı için bakınız: Yusuf Akçuraoğlu, Üç Tarz-ı 
Siyaset, Çeviri Yazı: Recep Duymaz, Üç Tarz-ı Siyaset ve Düşünce Akımları İçinde, Türk Dün-
yası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004, s. 167-192.
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“Bugün matbuatımızda içtimâî münakaşalara zemin olan üç mefhum 
var: Türkçülük, İslâmcılık, Osmanlıcılık.” diyen Gökalp, toplumsal gerçek-
lik zemininde bir “İslâm ümmeti”, bir “Osmanlı Devleti”, bir “Türk Milleti” 
olmasından hareketle meseleyi, söz konusu üç mefhûmu ilişkili olduğu 
toplumsal gerçekliğe dayamak şeklinde ele alır ve bu sayede kelimeler 
üzerindeki tartışmaların nihayet bulacağını düşünür.3 “Bir dinle mütedey-
yin olan fertlerin mecmûuna” ümmet; “bir hükûmetin idâresi altında bulu-
nan fertlerin mecmûuna” devlet; “bir lisânla tekellüm eden fertlerin mec-
mûuna” da millet denilmesi durumunda kavramların toplumsal gerçekliğe 
mutabık olacağını belirten Gökalp, söz konusu toplumsal gerçeklik zemi-
ninde devlet, ümmet, millet dolayısıyla bunların ideolojik karşılığı olan 
Osmanlıcılık, İslâmcılık, Türkçülük arasında münakaşayı gerektirecek 
bir çelişkinin olmadığını iddia eder: “Millet mefkûresi, devlet mefkûresi, 
ümmet mefkûresi başka başka şeylerdir ve her üçü de mukaddestir.”4 Gö-
kalp’in formülü açıktır: “Türk milletindenim, İslâm ümmetindenim, Osman-
lı devletindenim.” Ömer Seyfettin’in meseleye yaklaşım biçimi de Gökalp’in 
kurduğu bu terminoljik formül içinde vücût bulur:

“Millet, bir lisânla konuşan ve dinleri bir olan bütün insanlar; ümmet, 
ayrı ayrı lisânlarla konuşan, fakat dinleri bir olan bütün insanlar; 
devlet, lisânları ve dinleri, yani ümmetleri ve milletleri ayrı ayrı olan 
insanları bir toprakta idâre eden bir müessesedir. Biz Türk Milleti’nin, 
İslam ümmetinin, Osmanlı Devleti’nin ferdleriyiz. Milletimiz, ümmeti-
miz, devletimiz için ayrı ayrı vazifelerimiz vardır.”5

Ömer Seyfettin, kimliğin bu üç cephesine karşılık gelecek şekilde “va-
tanı” da “millî vatan”, “dinî vatan” ve “fiilî vatan” olmak üzere üçe ayırır 
ki Osmanlı padişahının, aynı zamanda hem Osmanlı Devleti’nin hüküm-
darı, hem bütün Türklerin hakanı, hem de bütün Müslümanların halifesi 
olması, kimliğin ve vatanın bu üçlü yapısıyla ilgilidir. Millî vatan, Türkçe 
konuşan bütün Müslümanların yaşadığı yerler, husûsî ismiyle “Turan”-
dır. Dinî vatan, Müslümanların yaşadığı ve üzerinde ezan okunan bü-
tün memleketlerdir. Fiilî vatan ise Osmanlı idâresi altındaki Türkiye’dir.6 
Ömer Seyfettin, fiilî vatan vurgusuyla Gökalp’ten biraz farklılaşmış gibi 
görünür. Gökalp, tek başına devlet ve vatan kavramlarını “aşksız, vecdsiz, 
maneviyatsız mefhûmlardan ibâret” bulur. Onun nazarında bu kavramları 
anlamlı kılan şey dayandıkları insan unsurudur, yani millet ve ümmettir. 
“Mukaddes şeniyetleri” millet ve ümmet olmak üzere ikiye indiren Gökalp, 
vatanı da “millî vatan” ve “dinî vatan” olmak üzere ikiye taksim etmekle 
yetinir. Çünkü Ömer Seyfettin’in “fiilî vatan” kavramıyla ifade ettiği kısım, 
zaten bu iki vatanın bir parçasıdır.7

3 Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslâmlaşmâk, Muâsırlaşmak (Kitaplar-1 içinde), Hazırlayan: Mus-
tafa Koç, İstanbul, 2007, s. 78-79.
4 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 79-80.
5 Ömer Seyfeddin, Mekteb Çocuklarında Türklük Mefkûresi, İstanbul, 1914, s. 9-10.
6 Ömer Seyfeddin, a.g.e., s. 23-26.
7 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 79-80, 83-84.
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Irk ve Millet

Millet kavramı, Gökalp’in sisteminde merkezî bir yer işgâl etmektedir. 
İçtimâî ve siyasî tartışmaların temelinde kavramların doğru kullanılma-
masının yattığını düşünen Gökalp, millet kelimesi ile ırk, kavim, ümmet, 
devlet gibi yakın kavramların sınırlarını tayin etmeye özel bir dikkat gös-
terir.8 Öncelikle millet kelimesi ile ilişkili kavramları açıklamak suretiyle 
milletin ne olmadığını ortaya koyar, buradan da millet kavramını tanım-
lamaya yürür. İçinde bulunduğu şartların zorlamasıyla bilhassa millet ile 
ırk ve devlet kelimelerinin sınırlarını görünür kılmaya çalışır.

“Irk (race)” kelimesinin “fenn-i mevâşî (zooloji)”ye ait biyolojik bir te-
rim olduğunu ve anatomik tipleri (meselâ atlardaki Arap ırkı, Macar ırkı, 
İngiliz ırkı gibi) tayin etmek için kullanıldığını belirten Gökalp, bir top-
lum ve hatta aynı aile içinde bile farklı ırkî özelliklerin görülmesinden 
hareket ederek “içtimâî bir zümre olan millet” ile ırk arasında zorunlu bir 
münasebet olmadığını9 ve aslında “ırk” kelimesinin genel kullanımı itiba-
riyle antropolojik mânâsıyla değil lisânî ve tarihî bir zümre olan “kavim” 
mukabilinde kullanıldığını söylemektedir.10 “İçtimâî hasletler uzvî verâset-
le intikâl etmediği, yalnız terbiye ile intikâl ettiği için, ırkların millî seciye 
nokta-i nazarından hiçbir rolü de yoktur.”11 Irkın “içtimâî hasletlerle hiçbir 
münâsebeti” olmadığı için “içtimâî seciyelerin mecmûu olan milliyetle” de 
hiçbir münâsebeti yoktur.12 Gökalp’e göre ırk doğa bilimine, millet ise top-
lumbilime ait mefhumlardır.13

Milliyetçi düşünce geleneğinde millet ve ırk münasebeti konusundaki 
ortalama tavır budur. Özel olarak Ömer Seyfettin, genel olarak Ziya Gö-
kalp’in hemen bütün takipçileri “millet ve ırk” meselesinde Gökalp’in çizdi-
ği bu çerçeveye sadık kalmışlardır. En önde gelen aydınların bile “milliyet” 
ile “ırk”ı birbirine karıştırdığına dikkat çeken Ömer Seyfettin14, “bugün 
milletlerde ırk esâsı aramak ‘el-kimyâ’ ile meşgûl olmaktan ziyâde gülünç-
tür” der ve dünyanın her yerinde “ırk nazariyesinin” ilmî olarak reddedildi-
ğini belirtir.15 Dünyanın hiçbir yerinde saf bir ırk yoktur fakat “lisân, din, 
terbiye ve maarif” müşterekliğinden vücûda gelen milletler vardır. Ömer 
Seyfettin, milleti “bir lisân konuşan; bir din, bir terbiye, bir maarifle birbi-
rine merbût” insanların oluşturduğu bir topluluk olarak kabul eder.16 Bu 
kabul, Gökalp’in tanımıyla uyum hâlindedir. Türk milliyetçiliğinin termi-

8 Ziya Gökalp, “Millet Nedir?”, İçtimâiyât Mecmûası, Sayı: 3, Haziran 1333, s. 148.
9 Ziya Gökalp, “a.g.m.”, s. 148.
10 Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak, s. 82.
11 Ziya Gökalp, “Millet Nedir?”, Küçük Mecmûa, Sayı: 28, 25 Kânûn-ı Evvel 1338, s. 2.
12 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları (Kitaplar-1 içinde), Hazırlayan: Mustafa Koç, İstanbul, 
2007, s. 181.
13 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 181-182, 184-185.
14 Ömer Seyfeddin, “Mefhum Buhranı”, Türklük Üzerine Yazılar, s. 152.
15 Ömer Seyfeddin, Yarınki Turan Devleti, İstanbul, 1330, s. 9, 12.
16 Ömer Seyfeddin, a.g.e., s. 9, 12.
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nolojisi, mânâ dünyası, lûgatçesi büyük ölçüde Gökalp tarafından oluştu-
rulmuştur. Gökalp milleti, coğrafî, ırkî, siyasî ve iradî âmillerle açıklamaz. 
“Lisânca, dince, ahlâkça ve bediiyâtça müşterek olan, yani aynı terbiyeyi 
almış fertlerden oluşan”17 millet, “terbiyede, harsda yani duygularda işti-
raktir.”18 En kısa ifadesiyle “dini dinime, dili dilime” formülünün tecessüm 
etmiş hâlidir19. Irk-millet kelimeleri üzerinde gösterilen bu azamî hassasi-
yetin varacağı nihaî nokta açıktır:

“Türk derken ırk ve kan cihetlerini derin derin araştırmamalıyız. Bir 
ferdin Türk olmak için Türkçe konuşması, Müslüman olması, Türk ter-
biye ve örfünün içinde yaşaması kâfidir. Ve Anadolu’da Türkçe konu-
şan 14-15 milyon Müslüman vardır ki hepsi Türk’tür...20 Milliyet kan-
da değil candadır. Milliyetin hududu ‘lisanla hars’tır. Ana dili Türkçe 
olan, Türk mefkûresi, Türk terbiyesi, Türk hissiyatı içinde büyüyen her 
Müslüman halis muhlis Türktür.”21

Gökalp ve Ömer Seyfettin, biyolojik bir terim olan, bu itibarla atlarda 
aranması iktizâ eden “ırk” kavramı ile din, lisân, terbiye kısacası kültür 
müşterekliğinden doğan “millet” kavramını kesin çizgilerle birbirinden ayı-
rırlar ve Türk adlandırmasına konu olan tarihî ve sosyolojik varlığı lisân 
ve din ve müşterekliği üzerine oturturlar. Irkı bir “mevhûme”, milliyeti ise 
bir “hakîkat” telakkî eden Ömer Seyfetin22, tıpkı Gökalp gibi milleti lisân, 
din ve terbiye ile izâh ederek bütün dünyada dili ve dini bir olan bir top-
luluğa millet denildiğine işaret eder.23 “Milliyet demek lisân ve millî maarif 
demektir.”24

Devlet ve Millet Yahut Osmanlılık ve Türklük

Millet kelimesini, ırk ve kavim gibi yakın anlamlı kelimelerin yol aça-
cağı yanlış anlamaların olumsuz etkilerinden uzak tutacak güvenli bir 
iklime taşıyan Ziya Gökalp, Osmanlıcılık etrafında husule gelen yakın ta-
rih tecrübelerini de dikkate alarak “millet”in anlam coğrafyasını, “devlet” 
kelimesinden gelecek tecavüzlere karşı da koruma altına almaya çalışır. 
Devlet ve millet kelimeleri arasındaki münasebet, Türklük ve Osmanlılık 
kategorileri arasındaki münasebetin mahiyetini de tayin etmektedir.

Gökalp, bir makalesinde devleti “kendine mahsûs bir hükümete, bir 
araziye ve bir ahâliye mâlik olan zümre”25 olarak tanımlar. “Türkleşmek, 

17 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, s. 184.
18 Ziya Gökalp, “Millet Nedir?”, Küçük Mecmûa, s. 3.
19 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, s. 184.
20 Ömer Seyfeddin, Yarınki Turan Devleti, s. 13.
21 Ömer Seyfeddin, “Mefhum Buhranı”, Türklük Üzerine Yazılar, s. 152.
22 Ömer Seyfeddin, “a.g.m.”, s. 152.
23 Ömer Seyfeddin, “Büyük Türklüğü Parçalayanlar Kimlerdir?”, Kırım Mecmûası, Yıl: 1, Sayı: 
1, 2 Mayıs 1334-1918, s. 3.
24 Ömer Seyfeddin, “Umûmî ve Husûsî Türkçe”, Türk Sözü, Sayı: 3, 24 Nisan 1330, s. 18.
25 Ziya Gökalp, “Millet Nedir?”, İçtimâiyât Mecmûası, s. 149.
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İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak”ta da “bir hükümetin idâresi altında bulunan 
fertlerin mecmûuna”26 devlet demektedir. Sorun şu ki, Osmanlıcılar devlet 
ile milleti birbirinin müteradifi, dolayısıyla bir devletin tebaasının toplamı-
nı millet saymaktadırlar. Gökalp, toplumsal gerçekliği nazar-ı itibara al-
mamak kaydıyla bu iddiadının doğru olabileceğini ifade eder. Ancak top-
lumsal gerçeklik milleti bir dil grubu olarak dayatmaktadır. Bir devletin 
bütün vatandaşlarının aynı dili konuşması, yahut aynı dili konuşanların 
bağımsız bir devlet teşkil etmesi arzu edilen bir durumdur. Lakin arzu edi-
len bu ideal durumla devletlerin gerçek durumu umûmiyetle örtüşmemek-
tedir. Devlet ile toplumsal gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, Gökalp’in 
Osmanlılık-Türklük meselesindeki temel önermesinin çıkış noktasıdır. Os-
manlıcıların zannettiğinin aksine “devlet başka şey, millet başka şeydir.”27

Ömer Seyfettin de Osmanlı-Türk aydınlarının “millet-ırk” meselesinde 
olduğu gibi “devlet-millet” meselesinde de kavramlara toplumsal gerçekli-
ğe uygun mânâlar verememesini eleştirir28, “siyâsî bir cemiyet” olan devlet 
ile “harsî yani dinî, lisânî, ahlâkî bir cemiyet” olan milletin aynı toplumsal 
gerçekliğe tekabül etmediğini belirtir ve Gökalp’in meseleyi bir neticeye 
bağlayan hükmünü hemen aynı kelimelerle tekrar ederek “devlet başka, 
millet yine başka bir şeydir.”29 der.

“Milliyet mefkûresi ibtidâ gayr-i Müslimlerde, sonra Arnavut ve Arap-
larda, en nihâyet Türklerde zuhûr etti.” Gökalp bu gecikmeyi, Türklerin 
devlet ve millet kavramlarını doğru bilmemeleri ile açıklar. Türklerin mil-
let mefkûresinden kaçınmaları, “Türklük yok, Osmanlılık var” demeleri, 
devlet ile milleti bir mânâda algılamalarından neşet ediyordu. “Vaki bir 
milletten”, yani muhtelif unsur ve mezheplerden müteşekkil bulunan Os-
manlı siyasî toplululuğundan “iradî bir millet”, bir Osmanlı milleti vücuda 
getirebileceklerini düşünen Türkler, Türklük mefkûresinin Osmanlı siyasî 
topluluğunu dağıtabileceğini düşünüyorlardı.30 Oysa devlet ile millet ke-
limeleri arasındaki münâsebet Osmanlılık ile Türklük arasında da aynen 
caridir, hatta devlet ile millet arasında kurulan münâsebet doğrudan doğ-
ruya Osmanlılık ile Türklük arasındaki münâsebeti görünür kılmak için 
kurulmuştur. Buna göre Osmanlı bir devletin adı, Türk ise bir milletin 
adıdır. Ömer Seyfettin, yine Gökalp çizgisinde yürüyerek “Osmanlılık bir 
devlettir. Asla bir milliyet değildir.”31 der. Osmanlılık bir devlettir, Türklük 
ise bir milliyettir.32 Ömer Seyfettin’e ait olan şu satırlar meseleyi tüm açık-
lığı ile özetlemektedir:

26 Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak, s. 79.
27 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 79.
28 Ömer Seyfeddin, “Mefhum Buhranı”, Türklük Üzerine Yazılar, s. 153-155.
29 Ömer Seyfeddin, “Büyük Türklüğü Parçalayanlar Kimlerdir?”, Kırım Mecmûası, s. 3.
30 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 45-47, 65.
31 Ömer Seyfeddin, “Güzel Türkçe”, Bütün Eserleri Makaleler 1, Hazırlayan: Hülya Argunşah, 
İstanbul, 2001, s. 231.
32 Ömer Seyfeddin, “Türkçeye Kimler ‘Osmanlıca’ Der?”, Türk Sözü, Yıl: 1, S. 7, 22 Mayıs 1330, s. 49.
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“Osmanlılık nedir? Düvelî bir tâbir... Yani Osmanlı nâmı altında bir 
cemaat, müeseseleri, lisânı, emelleri, dini, mefkûresi bir ve muayyen 
bir millet yoktur. ‘Osman’ evlâdının hakanlığı dahilinde yaşayan her 
ferd yalnız lâfzen Osmanlı’dır. Osmanlı tâbiiyetini haiz Rumlar, Erme-
niler, Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar ve ilh… hepsi Osmanlı’dır. Ama 
yine hepsi ayrı ayrı kendi cemaatlarine, tarihî ve hakikî milletlerine 
mensûpturlar.”33

Gökalp’in de, Ömer Seyfettin’in de milleti aynı siyasî hudutlar dâhilin-
de yaşayanların toplamı olarak görmedikleri âşikârdır. Aynı sınırlar içinde 
yaşayanların hepsi aynı millete mensûp olmayabilecekleri gibi bir milletin 
bütün mensupları da aynı siyasî çatı altında toplanamamış olabilerler. Bu 
sebeple Ömer Seyfettin “bir milleti siyasî hudutlar asla ayıramaz.”34 der. 
Gökalp devlet ile millet arasında “bir dereceye kadar umum-husus mü-
nasebeti” görür. Münasebetin “bir dereceye kadar” olması devletin siyasî 
sınırlarının, milletin bütün fertlerini kapsayacak vüsatte olmamasından, 
olamamasındandır.35

Devlet ve millet başka başka şeylerse; Osmanlılık devletle, Türklük de 
milletle alakalıysa; Türklerin, Türklük mefkûresinden kaçınmaları için or-
tada bir sebep de kalmamaktadır. Terminolojik düzeyde yapılan bu dev-
let-millet ayrımı, söz konusu kavramların toplumsal düzeydeki tecellileri 
olan Osmanlılık ve Türklük kategorilerini de görünür kılarak birbirinden 
ayırmayı imkân dairesine sokmakta, bu kategorileri birbirinin yerine ikâ-
me edilemez bir hüviyete kavuşturmakta ve daha önemlisi birinin kabûl 
edilmesi durumunda diğerinin reddini icbâr eden çelişik bir ilişkiyi redde-
derek kesişme alanlarıyla sınırları net bir şekilde tayin edilen Osmanlılık 
ve Türklük kategorilerini, bu iki kimliğe birden mensûp bulunan Türkler 
tarafından aynı anda taşınabilir bir hâle getirmektedir. Gökalp’in dediği 
gibi Türklük cereyânını, Osmanlılığın muarızı olmaktan çıkararak kozmo-
politliğe karşı Osmanlılığın “hakikî istinatgâhı” pozisyonuna oturmakta36, 
bu suretle Türk milliyetçiliğine meşrû bir yaşam alanı açmaktadır.

Osmanlıcılık, Gökalp ve tabiî ki başta Ömer Seyfettin olmak üzere ta-
kipçilerine yakın tarih eleştirilerinde kullanışlı bir araç vermektedir. Gö-
kalp ve Ömer Seyfettin, Tanzimat ile başlayıp II. Meşrutiyet’e kadar gelen 
Osmanlı reform sürecini Osmanlılık-Türklük, devlet-millet kavram çiftleri 
üzerinden sert bir eleştiriye tabi tutarlar. Gökalp, Tanzimat’ın Osmanlı 
milleti yaratma hayâline, Türklerden başka hiçbir unsurun inanmadığını 
ve bu durumun Türkler ve Osmanlı Devleti aleyhine olduğunu beyan eder. 
“Muâsırlaşmak cereyânına tâbi olanlar, Tanzimat fikirlerini yaydıkları sıra-
da… tarihî bir mânâyı haiz kadîm ‘Osmanlı’ tabire yerine, millî renkler-

33 Ömer Seyfeddin, “Kasdî Anlamamazlıklar”, Tanin, Nu: 1906, 14 Nisan 1914, s. 3 ve Bütün 
Eserleri Makaleler 1, Hazırlayan: Hülya Argunşah, İstanbul, 2001, s. 206.
34 Ömer Seyfeddin, Yarınki Turan Devleti, s. 9.
35 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 80.
36 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 47.
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den tamamıyla ârî olmak üzere, yeni bir mânâ yapıştırmışlardı.”37 Bir Türk 
lisânı yerine, unsurlar arasında ortak bir Osmanlı lisânının, Türk Milleti 
yerine de bütün unsurların kaynaşmasıyla vücuda gelmiş yeni bir ırkın, 
bir Osmanlı milletinin mevcut olduğunu savunan Tanzimatçılar, Gökalp’e 
göre “Türklüğün yüzüne aldatıcı bir örtü çekmek istemişlerdi.” Elim tecrü-
belerin de gösterdiği üzere bu sadece faydasız değil aynı zamanda Türklük 
ve Osmanlı Devleti için zararlı neticeler doğuran bir çaba olmuştu. Bu ya-
lana sadece Tanzimatçı Türkler inanmış, diğer kavimler okullarında kendi 
tarihlerini ve lisânlarını öğretmeye devam etmişlerdi.38

“Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan Türkler bir vakitler ‘millî gaf-
let’ neticesi olarak ‘devlet’i ‘millet’ tanıyorlardı… Daha uyanmadan 
biz de kendimize devletimizin ismini veriyor, ‘Osmanlı’ diye diğer 
Türklerden ayrılıyorduk. Sonra öğrendik ki devlet millet demek değil-
dir. Devlet ismi millet ismi olmaz.”39

Ömer Seyfettin, Ziya Paşa’yı, Nâmık Kemâl’i, Muallim Naci’yi, Abdül-
hak Hamid’i, Recaizâde Mahmut Ekrem’i yukarıdaki tenkitlerle muhatap 
kılar. Onları “içtimâî şeniyeti” görememekle suçlar. Adı geçenler toplumsal 
gerçekliği göremedikleri için devlet ile milleti birbirine karıştırmışlar, daha 
kötüsü lisânı da millete değil, devlete ait bir müessese sanarak Türkçe’ye 
yanlış olarak Osmanlıca demişlerdi.40 Hâlbuki “Osmanlılık bir devlettir. 
Asla bir milliyet değildir. Osmanlılık bir millet olmayınca tabiî Osmalıca diye 
bir lisân da olamaz.”41

Ömer Seyfettin, II. Meşrutiyet’in ilk günlerini de bir sarhoşluk devri 
olarak niteler. Balkan Savaşları’na kadar olan süreçte Türklerin, Türk 
lafını ağzılarına bile almayacak, ders kitaplarından Türk ismini silecek, 
hatta Türkiye’de hiç Türk yaşamadığını iddia edecek derecede radikal bir 
Tanzimatçılık ve liberal bir Osmanlıcılık peşinde koştuklarını belirtir.42 Bu 
dönemde Osmanlılığın Türklükten ayrı bir milliyet olduğu ileri sürülüyor-
du.43 “Hâlbuki dünyada ‘Osmanlı’ nâmı altında bir millet yoktu. ‘Osman-
lılık’ Türk olan Osmanoğullarının kurduğu hükümete verilen bir nâmdı.”44

Ümmet ve Millet Yahut Müslümanlık ve Türklük

Türkçülüğün önündeki Osmanlıcılık engelini “devlet-millet”, “Osmanlı-
lık-Türklük” formülasyonuyla aşan Gökalp’in/Türkçülerin önünde cevap-
lanması gereken iki yönlü bir soru daha bulunmaktadır: Genel olarak 

37 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 46.
38 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 63.
39 Ömer Seyfeddin, “Büyük Türklüğü Parçalayanlar Kimlerdir?”, Kırım Mecmûası, s. 3.
40 Ömer Seyfeddin, “Türkçeye Kimler ‘Osmanlıca’ Der?”, Türk Sözü, s. 49.
41 Ömer Seyfeddin, “Güzel Türkçe”, Bütün Eserleri Makaleler 1, s. 233.
42 Tarhan (Ömer Seyfeddin), Millî Tecrübelerden Çıkarılmış Amelî Siyaset, İstanbul, 1330, s. 
3-6, 26-27.
43 Ömer Seyfeddin, “Büyük Türklüğü…”, s. 4.
44 Ömer Seyfeddin, Mekteb Çocuklarında Türklük Mefkûresi, s. 16.
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ümmet/din ile millet ve özel olarak İslâm ile Türklük arasında nasıl bir 
ilişki vardır? Gökalp’in cevabı ümmet ve milletin hudutlarını kavramsal 
düzeyde çizmek, oluşturduğu bu kavramsal yapıya dayanarak İslâmiyet 
ve Türklük arasındaki ilişkiyi “beynelmileliyet” ve “milliyet” kategorileri 
ile çelişkisiz bir duruma getirmek, âyet ve hâdislere de başvurarak İslâ-
miyet’in milliyeti ve milliyetçiliği men etmediğini göstermek suretiyle bu 
çelişmezlik durumunu tahkim etmek ve bu yolla milliyetçiliği dinen meşrû-
laştırmak, nihayet Türklük ile İslâmiyet arasında özel ve varoluşsal bir ilişki 
kurmak şeklinde sıralayabileceğimiz dört katmanlı bir yapıdan oluşur.

Gökalp’in kurduğu terminolojik yapıda ümmet, “fikhî ve beynelmilel bir 
dine mensûp fertlerin mecmûu”45 demektir. Bu tanımda, ümmet millete ra-
kip ve alternatif bir organizasyon değildir. Aksine ümmet farklı farklı mil-
letlerden oluşur, bu hâliyle milletlerin farklılıklarını tabiîleştirir, vahdet 
içinde kesrete imkân tanır. Kısacası ümmet ile millet arasında “umum-hu-
sus” münâsebeti olduğu için, “Türklükle İslâmlık, biri milliyet diğeri bey-
nelmileliyet mâhiyetlerinde oldukları için aralarında asla teâruz yoktur.”46

Meseleyi kavramsal düzeydeki bu tasnifle çözmeye çalışan Gökalp, 
kendi sisteminin oturduğu sac ayaklarından biri olan “İslâmlaşma”yı  
derinleştirerek “din-milliyet”, “Türklük-İslâmiyet” ilişkilerini de bu termi-
nolojik zaviyeden ele alır. Gökalp Türkçülük ve İslâmcılık cereyânlarının 
eş zamanlı ve birbirlerini besleyecek tarzda ortaya çıktığını ifade eder ki 
bu husus “hakîki ihtiyaçlardan” neşet eden iki cereyânı sosyolojik olarak 
birbirine bağladığını gösterir. Onun nazarında Türkleşmek demek aynı 
zamanda İslâmlaşmak demektir; Türkçüler aynı zamanda İslâmcıdırlar. 
Ancak İslâmcılık konusunda “İslâm Ümmetçiliği” ve “İslâm Milliyetçiliği” 
olmak üzere net bir ayrıma giderek bütün Müslümanların bir millet teşkil 
ettiği fikrine karşı çıkan Gökalp, İslâm ümmetçisi olan Türkçülerin ken-
dilerini İslâm milliyetçilerinden, yani mevcut İslâmcılardan ayrı tuttuk-
ları kaydını düşmektedir.47 Gökalp’in Türkçüler için hazırladığı ümmet 
programında bu ayrımı görmek mümkündür. Çünkü bu program açık bir 
şekilde İslâm Dünyası’nın farklı Müslüman milletlerden meydana geldiği 
kabulü üzerine kuruludur. Müslüman milletler için yeni bir yol haritası 
çizen Gökalp, ümmetçilik ile milliyetçiliği çeşitli âyetlerden de örnekler 
göstererek telif etmeye çalışmıştır.48

Gökalp’te İslâmlaşmanın içeri ve dışarı olmak üzere iki yönü vardır. Bi-
rinci yönüyle İslâm, Türk Milleti’nin temel yapı taşlarından birisidir. İkinci 
yönüyle, İslâm Dünyası sathında, Arap harflerini muhafaza etmek, ilim 
ıstılahlarını müşterek hâle getirmek, müşterek bir İslâm terbiyesi oluş-
turmak, müftülük teşkilâtları arasında irtibat tesis etmek ve hilâlin kut-
siyetini muhafaza etmek gibi prensipler üzerine müesses bir ümmet prog-

45 Ziya Gökalp, “Millet Nedir?”, İçtimâiyât Mecmûası, s. 149; Ziya Gökalp, Türkleşmek…, s. 79.
46 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 48, 79-80.
47 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 45, 48, 65-66.
48 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 65, 85-87.
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ramıdır. Ona göre, biri milliyet, diğeri ise beynelmileliyet ile ilgili olması 
sebebiyle İslâmlaşmanın bu iki ciheti arasında bir tenakuz, karşıtlık yok-
tur. Gökalp, kavramsal düzeyde dini dil ile birlikte milliyetin temel kurucu 
unsuru hâline getirerek, sosyolojik düzeyde de millî din gibi telakkî ettiği 
İslâmiyet ile Türklük arasında özel bir ilişki kurarak daha sonraki yıllar-
da Türk-İslâm sentezi çizgisindeki söylemin sıklıkla tekrar edeceği argü-
manların temelini atmıştır. Aynı lisânı konuşan insanlar, “aynı iştiyak 
ve temâyüllere, aynı vicdan ve zihniyete” sahip olacakları için aynı dine 
inanma eğiliminde de olacaklardır. Türklerin, muhtelif dinleri denedikten 
sonra Şamanî Yakutlar gibi birkaç küçük topluluk müstesna kahir ekse-
riyetiyle İslâmiyet’i kabul etmesi bu tabiî eğilimin neticesidir. Gökalp’in 
Yakutlar hakkındaki düşünceleri bu noktada çok önemlidir. Yakutların, 
İslâmiyet’e doğru akan tabiî eğilimin dışında kalmalarını, coğrafî mevkile-
rine bağladıktan sonra, ya İslâmiyet’i kabul edip Türk kalacaklarını, ya da 
Hıristiyanlığa geçip Ruslaşacaklarını, Hıristiyanlığa geçtikten sonra Türk-
lüklerini unutup Slavlaşan Bulgarlar örneğini de vererek ifade etmektedir. 
Gökalp için Türkleşmek demek aynı zamanda İslâmlaşmak demektir.49 
Müslüman olmayı Türk kalmanın şartlarından biri olarak kabûl eden bu 
anlayış, daha sonraki kuşakları da büyük ölçüde etkilemiştir. Bu husus-
ta Bulgarlar’ın Hristiyanlaşarak Slavlaşması temsil edici bir örnek olarak 
Türk-İslâm sentezi çizgisindeki hemen hemen bütün yazarlar tarafından 
zikredilmiştir.

Ömer Seyfettin’e gelince, o da Gökalp’in inşa ettiği bu fikrî yapı içinde 
hareket eder ve öncelikle temel ilkelerden biri olarak ümmet ile millet ara-
sında umum-husus münâsebetini kurar:

“Millet bir lisânla konuşan ve dinleri bir olan bütün insanlar, ümmet ayrı 
ayrı lisânlarla konuşan dinleri bir olan bütün insanlar...”50

“Türklerin, Arapların, Hintlililerin, Acemlerin, Afganlıların, Berberî-
lerin, Cavalıların ve Kürd, Çerkes, Boşnak, Arnavud gibi kavimlerin 
dinleri İslâm olduğundan hepsi bir ‘ümmet’ addolunur. Hepsi din kar-
deşleridirler. ‘Muhammed ümmeti’ diye Hıristiyanlığa karşı bir ‘İslam 
beynelmileliyeti’ teşkîl ederler. Dinleri bir olmakla beraber lisânları 
da bir olan bütün insanlara ‘millet’ adı verilir. Türkçe konuşan bütün 
Müslümanlar Türk milletindendirler.”51

“Dilden sonra en mühim içtimâî müesese dindir”52 diyen Ömer Seyfettin 
de Gökalp gibi dini, milliyetin dil ile birlikte iki temel kurucu unsuru ola-
rak kabul eder:

“Milliyet ‘din ve dil’ birliği olan bir halkın adıdır. Türkiye’de, Acemis-
tan’da, Afganistan’da, Türkistan’da, Buhara’da, Kaşgar’da, Çin’de, 

49 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 65-66, 67-69, 79-87.
50 Ömer Seyfeddin, Türklük Mefkûresi, s. 9.
51 Ömer Seyfeddin, a.g.e., s. 8.
52 Tarhan, Millî Tecrübelerden Çıkarılmış Amelî Siyaset, s. 16.
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Mançurya’da, Kafkasya’da, Kırım’da, Rusya’da ne kadar Türkçe 
konuşan Müslüman varsa bizim milletimizdir. Ve onların oturdukları 
yerlerin hepsine birden ‘Turan’ denir ki ‘Türk vatanı’ mânâsınadır.”53

Ömer Seyfettin de din ile milliyet arasında varoluşsal bir ilişki görür ve 
“Türklükle İslamlığın arasında hiçbir fark yoktur olamaz da”54 der. Dinsiz bir 
millet yoktur. “Milliyet esâsını kabûl eden mutlaka din esâsını da kabûl etmek” 
zorundadır. “Din ve milliyet adeta birbirinin birer lâzım-ı gayr-ı müfârıkı”dır.55

Din ve milliyet, Türklük ile İslâm arasındaki varoluşsal ilişki İslâmi-
yet’i Türklerin adetâ millî dini haline gitirmektedir. Türklerin hepsi Müs-
lüman olduğu için “Türklüğü sevmek Müslümanlığı da sevmek demektir.”56 
Ömer Seyfettin, Müslüman olmayı Türk olmanın şartları arasında sayar.57 
Aşağıdaki satırlarda O’nun din-milliyet ilişkisini açıklarken başvurduğu 
“ruh-beden” metaforu, Cumhuriyet döneminde, bilhassa 1970’li yıllarda 
milliyetçi söylemin önemli sloganlarından birine dönüşecektir:

“Milliyet ile dinin de farkı yoktur. İkisi birbirinden ayrılamaz. Milletsiz 
bir din olmadığı gibi dinsiz bir millet de olmaz. Türklerin hepsi Müs-
lüman’dır. Türkçe konuşan bütün Müslümanlar Türk’tür… Milliyetini 
seven dinini de sever. Dinini seven milliyetini de sevmelidir. Çünkü 
din ruh ise milliyet vücuttur. Vücut sağlam olursa, ruh rahat eder.”58

Din ve milliyet, İslâm ve Türklük arasında kurulan bu özel ilişki 
Türk’ün üzerine tarihî bir misyon yüklemektedir:

“Türkçe konuşmayan diğer Müslüman milletler Türklerin din kardeşleri-
dir. Türklük mefkûresi, kendini kurtardıktan sonra diğer milletlerden olan 
Müslüman din kardeşlerine de imdada gitmektir.”59

Milliyetçi düşüncede bu misyona genellikle Türk’ü “İslâm’ın kılıcı ve 
kalkanı” şeklinde tanımlayan bir tarih yorumu da eşlik eder. Ömer Sey-
fettin hâle dair bazı değerlendirmeler yaparken bir bakıma bu tarihî mis-
yonu güncellemektedir. Ömer Seyfettin’e göre Müslümanlık ancak Türk-
lerin ve Türklüğün uyanmasıyla esirlikten kurtulabilecektir.60 Batılılar, 
İslâm Dünyası’nı istilâ ederken, Müslümanlar adına kılıç sallayan bir tek 
Türk’ü görmüşler ve onu yok etmeyi hedeflemişlerdir.61 “Millî tecrübeler-
den çıkarılan âmelî siyaset” Türklük ve Müslümanlık umdeleri üzerine 
oturmaktadır. Türkiye bu iki kuvvet sayesinde yaşayacaktır.62 Türklerin 

53 Ömer Seyfeddin, a.g.e., s. 9.
54 Ömer Seyfeddin, “Kasdî Anlamamazlıklar”, s. 206.
55 Tarhan, Millî Tecrübelerden Çıkarılmış Amelî Siyaset, s. 7.
56 Ömer Seyfeddin, Türklük Mefkûresi, s. 22.
57 Ömer Seyfeddin, Yarınki Turan Devleti, s. 13; Ömer Seyfeddin, “Mefhum Buhranı”, s. 152.
58 Ömer Seyfeddin, Türklük Mefkûresi, s. 22-23.
59 Ömer Seyfeddin, a.g.e., s. 22-23.
60 Ömer Seyfeddin, a.g.e., s. 22.
61 Ömer Seyfeddin, Yarınki Turan Devleti, s. 5.
62 Tarhan, a.g.e., s. 38.
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birleşmesiyle İslâm âlemi yüz milyonluk kuvvetli bir “hâdim” kazanacak63, 
Türkler de millî mefkûreleri gereği kardeşlerini kurtarıp Müslüman millet-
leri Hristiyan milletlere karşı müdafaa edeceklerdir.64

Hars, Medeniyet, Temeddün Yahut Milliyet, Beynelmileliyet, 
Beynelümemiyet

Ziya Gökalp’in devlet-millet, millet-ümmet, Osmanlılık-Türklük-İslâm-
lık kavramlarını bazı küçük çıkmakları olmakla birlikte iç içe geçmiş da-
ireler şeklinde tasavvur ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Gökalp’in 
sisteminde son ve en büyük bir halka daha vardır ki bu da “asrî medeni-
yettir.” Buraya kadar Gökalp’in izinden giden Ömer Seyfettin, asrî mede-
niyet hususunda muhteva olarak değil, fakat terminolojik olarak kısmî bir 
farklılaşmaya yönelmektedir.

Millet lisânî ve harsî bir zümredir. Beynelmileliyet ise medenî zümre-
dir. Sosyoloji ilmi aynı medeniyete mensûp milletleri bir beynelmileliyet 
kabul etmektedir. Gökalp, Gabriel Tarde’ye dayanarak beynelmileliyetin/
medeniyetin kitaptan doğduğunu belirtir. Âlimlerin kitaplardaki soyut 
düşünceleri kavramlara ve ıstılahlara ihtiyaç duyduğu, kavramlar ve ıs-
tılahlar ise halk lisânından değil, cemiyetin kutsal kitabının lisânından 
yapıldığı için medeniyet/beynelmileliyet ümmet ölçeğinde ortaya çıkmak-
tadır. Kitap, “dinin ve dinden müştak olan sair mârifet ve ilimlerin yani 
medeniyet umde, kâide ve düstûrlarını mücerret ve kâti bir üslûbla yazarak 
milletler arasında müşterek olan hayatı yani beynelmileliyet ruhunu” oluş-
turmaktadır.65 Ancak asrî aletlerle fenlerden doğan asriyet (modernisme), 
asrî medeniyet müspet ilimlere müstenit bir beynelmileliyet husule getir-
mektedir. Beynelmileliyetin/medeniyetin dairesi genişlemekte, dine dayalı 
beynelmileliyetler yerine ilme dayalı ve “lâdini” tek bir beynelmileliyet/me-
deniyet ortaya çıkmaktadır. Neticede ümmet dairesi ile beynelmileliyet/
medeniyet dairesi birbirinden ayrılmaktadır.66 İşte tam bu noktada Ömer 
Seyfettin “beynelümemiyet” ve “temeddün” kavramlarını devreye sokarak 
Gökalp’ten kısmen farklı bir yola sapar. Ömer Seyfettin’in tasnifi şöyledir:

“1. Müesseseler bir milletin muayyen hudûdu dâhilinde tenâzum [koor-
dinat] ettikleri zaman husûle getirdikleri ahenk ‘hars’ nâmını alır.

2. Müesseseler bir dine mensûp milletlerin mecmûu olan bir ‘ümmet’ 
yani bir ‘beynelmileliyet’ dâiresinede terekküb ettikleri zaman bundan çı-
kan mecmûaya ‘medeniyet’ denilir.

3. Müteaddid ümmetlerin arasında intişâr eden yahut etmekte bulunan 
müesseselerin mecmûuna da ‘temeddün’ ismi verilir.”67

63 Ömer Seyfeddin, Türklük Mefkûresi, s. 22.
64 Tarhan, a.g.e., s. 15-16.
65 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 47-48.
66 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 48-49.
67 Ömer Seyfeddin, “Hars, Medeniyet, Temeddün”, İslâm Mecmûası, Yıl: 2, Sayı: 27, 30 Nisan 
1331, s. 633.
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Müesseleri hars (millet), medeniyet (ümmet, beynelmileliyet) ve te-
meddün (beynelümemiyet) dairelerinde üçlü bir tasnife tabi tutabilmemiz 
lisân, din ve ilim olmak üzere üç farklı kurucu unsurun var olmasından 
neşet etmektedir. Lisân, din ve ilim üç farklı “içtimâî gözlüktür” ki eşyâ, 
hayat, kâinat onların ardından görülür ve onların bakış açılarıyla hars, 
medeniyet ve temeddün kurulur. Bu cümleden olarak Türklere mahsus 
bir hars, Müslümanlara mahsus bir medeniyet ve nihayet “yaşadığımız 
asrın” fenlerinden, ilmî usûllerinden ve aletlerinden ibaret “beynelümem” 
bir “temeddün” vardır.68 Görüldüğü gibi hars, medeniyet ve asriyet konu-
sunda muhteva olarak Ömer Seyfettin ile Gökalp arasında bir fark yok-
tur. Lakin Ömer Seyfettin, Gökalp’ten farklı olarak “beynelümemiyet” ve 
“temeddün” kavramlarını kullanmaktadır.

Durkheim sosyolojisinden mülhem olarak Ziya Gökalp gibi Ömer Sey-
fettin de toplumsal hayatın temeline dini yerleştirir ve bütün toplumsal 
müesseselerin dinden doğduğunu düşünür. Bu itibarla Gökalp’te olduğu 
gibi Ömer Seyfettin’de de medeniyetin/beynelmileliyetin esâsı dindir. An-
cak Gökalp, asrî fenlerin ve âletlerin etkisiyle ümmet zümresiyle sınırlı 
olan medeniyetin/beynelmileliyetin genişleyerek ümmet dairesinden ay-
rıldığını ve seküler bir karakter kazandığını ifade ederken Ömer Seyfettin 
aynı gelişmeyi iki farklı kavramla izâh etme yolunu tercih ederek medeni-
yeti ümmet zümresine tahsis etmeye devam eder, asrî aletlerin, ilmî usûl-
lerin ve fenlerin medeniyetler/ümmetler arasında temeddün kavramıyla 
karşıladığı bir beynelümemiyet husule getirdiğini belirtir. Gökalp hars 
(millet), ümmet ve medeniyet şeklinde bir üçleme inşa ederken, Ömer Sey-
fettin asriyeti temeddün ile karşılayarak hars (millet), medeniyet (ümmet, 
beynelmileliyet) ve temeddün (beynelümemiyet) üçlemisini kurar.

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin arasın-
daki bu farklılık muhtevâda değil, terminolojidedir. Tıpkı Gökalp gibi Ömer 
Seyfettin’de asriyeti “âlet, fen ve ilmî usûllerden” doğduğunu belirtir, fa-
kat medeniyet kavramı ile değil, temeddün kavramı ile yakalar. Asrîleşmek 
Gökalp’te batıdan medeniyet unsurları alıp hars unsurları almamak iken 
Ömer Seyfettin’de ise medeniyet ve hars unsurları almayıp yalnızca temed-
dün almaktır. Gökalp muâsırlaşmak zarureti karşısında medeniyeti batı-
nın ilim ve tekniğine münhasır kılarak millî, dinî, manevî unsurları hars 
ve ümmet kavramlarıyla koruma altına almaya çalışırken, Ömer Seyfettin 
temeddün kavramını batının ilim ve tekniğiyle tahdit ederek millî, dinî, ma-
nevî unsurları hars ve medeniyet kavramlarının duvarları arkasında emni-
yette tutmaya çalışır. İkisinin de kaygısı değişirken devamlılığı muhafaza 
etmektir. Gökalp’in ifâdesiyle “muâsır bir İslâm Türklüğü ibdâ etmektir.”

Sonuç

Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’i kimlik meselesi ve siyasî cereyânlar 
bağlamında paralel bir okumaya tâbi tuttuğumuz bu çalışma, Gökalp’in 

68 Ömer Seyfeddin, “a.g.m.”, s. 634-635.
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sosyolojik-ideolojik düşüncelerinin Ömer Seyfettin örneği üzerinden etki 
alanına odaklanmıştır. Ziya Gökalp’in inşâ ettiği kavramsal çerçeveler, ta-
nımlar ve tasnifler özellikle Türkçü çevrelerdeki çağdaşları ve takipçileri 
tarafından Meşrutiyet yıllarından günümüze kadar büyük ölçüde aynen 
kullanılmıştır. Makale, Ömer Seyfettin’in kimlik meselesi bağlamında Gö-
kalp’in inşâ ettiği bir zihnî dünya içinde, bu dünyanın verili kavramlarıyla 
düşünce ürettiğini göstermektedir. Benzer paralel okumaların, bu duru-
mun Ömer Seyfettin’e münhasır olmadığını, milliyetçi düşünce geleneği 
içinde fikir imâl eden, kalem oynatan hemen hemen bütün isimlerce deği-
şen nispetlerde paylaşıldığını göstereceğine şüphe yoktur. Çalışmamızın, 
hem Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin arasındaki karşılıklı fikrî münâsebetle-
rin, hem de iki yazarın kimlik meselesi etrafındaki düşüncelerinin daha iyi 
anlaşılmasına mütevazı da olsa bir katkı yapmış olmasını umut ediyoruz.
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IV. - V. YÜZYILLARDA KAFKASYA HUNLARINDAN VE 
KAFKASYA’DAKİ DİĞER TÜRK KAVİMLERİNDEN
KALAN SÖZCÜKLERİN KÖKEN VE ANLAMLARI
(BASIK, KURSIK, HUNAN, HALHAL, KENGER, 

HUN DAĞI; HAYLANDURK, ERAN, BEL; TARHAN,
BAKATAR, ARSLAN; BALASAKAN, TALIŞ)

Dr. Yusuf GEDİKLİ*

Öz

Hunların I. yüzyıldan beri Kafkasya’da bulundukları, IV-V. yüzyıllarda 
Kuzey ve Güney Kafkasya’da önemli rol oynadıkları bilinmektedir. Doğu 
Roma kaynakları Basık, Kursık kişi adlarından, Ermeni kaynakları Hunla-
ra ait Haylandurk kavim adıyla birlikte Eran, Bel adlı Hun şeflerinden söz 
ederler. Gürcü kaynakları da V. asır ortalarında tarhan, bakatar, arslan 
gibi Türk unvan ve sözlerini zaptetmişlerdir. Makalede bu kelimeler ince-
lenmiş, Haylandurk adının Alandurlar olduğu belirtilmiş, diğer sözler de 
etimolojik olarak çözümlenmiştir. Bu meyanda Hunlardan kalan Hunan ~ 
Hunarakert, Halhal ~ Halhal, Kenger, Hun dağı yer adları da incelenmiştir.

Ayrıca Afganistan’dan Güney Kafkasya’ya göçen Akhunların oturduğu 
Balasakan şehri ve Eftalit kavim adıyla ilgili Talış kavim adı üzerinde de 
durulmuştur (Toplam 14 kelime).

Anahtar kelimeler: Kafkasya Hunları, Akhunlar, Haylandurk, Eran, 
Bel, Tarhan, Bakatar, Arslan, Hunan, Halhal, Kenger, Balasakan, Talış.

Abstract
The Origins and Meanings of Words Came From Caucasians 

Huns and Other Turkish Ethnos In The Fourth and Fifth Centuries
(Basık, Kursık, Hunan Halhal, Kenger, Hun Dağı; Haylandurk, 

Eran, Bel; Tarhan, Bakatar, Arslan, Balasakan, Talış)
The Caucasian Huns and other Turkish peoples in the 4th and 5th cen-

turies and some words left from them such as Basık, Kursık, Khunan, 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 215           Nisan 2015
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215_Yusuf_Gedikli.indd   1 30.04.2015   10:40:53

167



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Khalkhal, Kenger; Haylandurk, Eran, Bel, Tarhan, Bakatar, Arslan; Bala-
sakan, Talış.

It is well known that the Huns had been in Caucasia since 1rst century 
and had played an important role both in Northern and Southern Caucasia 
between the 4th and 5th centuries. The East Roma sources Basık, Kursık; the 
Armenian sources mentioned Haylandurk, a name of tribe that belongs to 
the Huns and the Huns chiefs named Eran and Bel. The Georgian sources 
also recorded the Turkic titles and words of Tarhan, Bakatar, Arslan in the 
middle of the 5th century. I examined these words in this paper and stated 
that Haylandurk used for Alandurs and explained the other words etymo-
logically. At the same time, I explained the eponyms such as Khunan ~ Khu-
narakert, Khalkhal and Kenger, Hun dağı left from Huns. In addition, I try 
to explain the name of Talış (Talish) which has some relation with the tribal 
name of Eftalit and the Balasakan city, where Akhuns were settled down 
and then they emigrated from Afghanistan to Southern Caucasia (14 words).

Key words: Huns of Caucasia, White Huns, Haylandurk, Eran, Bel, 
Tarhan, Bakatar, Arslan, Khunan, Khalkhal, Kenger, Balasakan, Talış.

Kafkasya kuzeyde Don nehri ağzı, Manıç çukurluğu, Kuma nehri ağ-
zına çizilen hatla, güneyde Aras ırmağı arasında kalan bölgenin adıdır. 
Batısında Azak denizi, Karadeniz ve Türkiyenin doğu bölgesi (Batum-Ağrı 
dağı çizgisi), doğusunda Hazar denizi bulunur. Büyük Kafkas sıra dağları 
Kafkasya’yı Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye böler.

Kuzey Kafkasya’nın kuzey kısımları ova ve bozkır, güney ve batı taraf-
ları dağlık ve engebeli, Hazar kıyıları ova ve yayladır. Taman yarımadası, 
Kuban düzlüğü, Dağıstan tarih boyunca yaşamaya elverişli bölgeler ola-
rak göze çarpmaktadır.

Küçük Kafkas sıra dağları, Karabağ, Gökçe göl, Muğan ve Mil düzlük-
leri ise Güney Kafkasya’da yer alır.

Kafkasya bölgesinin bütünü Avrupa kıtasına dahil edilir.

1. Kuzey Kafkasya Hunları

Kafkasya, iki bin yıldan beri Türklerin at oynattığı, yurt saldığı, vatan yap-
tığı bölgelerden biridir. Bu yargı hem Kuzey Kafkasya, hem Güney Kafkasya 
için geçerli olup her iki bölge milat sularından itibaren Türklerin yaşam al-
anlarından olmuştur. Kafkasya bölgesine giren ilk Türk kavmi Hunlardır. 
Hunlar hem Kuzey, hem Güney Kafkasya’da rol oynamış ve yerleşmişlerdir.

Alman diplomat ve doğu bilimcisi Johann Heinrich Mordtmann (1852’de 
İstanbul’da, Beyoğlu’nda doğmuş, 1932’de ölmüştür) Güney Kafkasya’nın 
miladın ilk yüzyıllardan itibaren Türklerle meskün olduğunu, V-VII. yüzyıl-
da yazılan Ermenice kitaplardaki Türkçe sözleri örnek vererek gösterir.1

Kerope Petrovich Patkanov (Patkanyan, 1833-1889; Ermeni tarihçisi, 
dilcisi, doğu bilimcisi, Sen Peterburg üniversitesinde öğretim üyeliği yap-

1 E.Z. Abdullayev, Azerbaycan Dili Meseleleri, Bakü, 1992, s. 264, 270. 
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mıştır), “Türk ulusu Güney Kafkasya’da daha I. yüzyıldan itibaren vardı” der 
ve o da Mordtmann gibi V-VII. yüzyıllara ait Ermenice eserlerdeki Türkçe sö-
zleri örnekler.2 (Bu sözler ileriki makalelerimizde yeri gelince belirtilecektir).

1.1. Kısa Tarih: Hunların Kuzey ve Güney Kafkasya’da Görünmesi

Tarih kitaplarındaki bilgi kırıntılarını topladığımızda Hunların Kuzey 
Kafkasya’da (yani bugünkü Taman, Kuban, özellikle Dağıstan ve civarın-
da) epey erken bir tarihte, I. asırdan itibaren rol oynadıklarını görürüz. Bu 
Hun varlığı uzun süre devam etmiştir.

72’de Alanların Albanya (Güney Kafkasya)’ya akın ettikleri, ülkenin ik-
tisadına büyük zarar verdikleri bilinir.3 Bunların içinde Hunların olması 
yüksek ihtimaldir.

Dionysius Periegetes (II. yüzyılda yaşamıştır, İskenderiyeli Dionysius 
olarak da bilinir, Yunanca yazmıştır), 160’ta Hun (Ounnoi)’ları Hazar den-
izinin kuzeybatısında gösterir.4 Batlamyus ise 175-182 arasında Hun-
ların Karadeniz civarında olduğunu bildirir.5 Batlamyus adlarını Khoúnoi 
(χούνοι) yazar.6

V. yüzyıl Ermeni tarihçisi Agathangelos, Hunların Kafkasya’da mesken 
tuttuklarından, yine V. yüzyıl Ermeni tarihçileri Pavstos Buzand ve Ye-
gişe, Hunların Kuzey ve Güney Kafkasya’da yaşadıklarından söz ederler. 
Buzand, Hunların 217-238 arasında Alban ve Gürcüler safında Sasani-
lere karşı vuruştuklarını, Ermeni hükümdarı II. Arşag (345-368)’ın İran 
kisrası II. Şapur (309-379)’la savaşırken, Hunları imdada çağırdıklarını 
belirtir. VII. yüzyıl Ermeni coğrafyacısı Anani Şiragasi, Coğrafya eserinde 
Hunların adını defalarca anar.7

Alban Tarihi, Maskut kıralı Sanesan’ın Hun ordularıyla Albanya ve 
Ermeniye’ye baskın yaptığından bahseder.8 Ziya Bünyadov (1921-1997), 
Maskutların Güney Dağıstan’da ve onunla sınırdaş olan Azerbaycan ka-
zalarında yaşadıklarını söyler.9

Artamonov, Maskut hükümdarı Sanesan, Paytakaran* (yıldızlı sözler 
için yazının sonuna bakınız) valisi Sanatruk’un 330’lu yıllarda egemen 
olduğunu kaydeder.10 Bünyadov, Artamonov’un kaydını doğrulayan bil-

2 E.Z. Abdullayev, a.g.e., s. 264.
3 “Albaniya (Gafgaz)”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 1, s. 216.
4 V.L. Gukasyan, “Azerbaycan Dilinin Teşekkül Tarihine Dair Geydler”, Akt. Nilay Demir, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 31, Ağustos, 1984, s. 112.
5 M.İ. Artamonov, Hazar Tarihi, Selenge Yayınları, İstanbul, 2004, s. 61; L.N. Gumilev, Hun-
lar, 3. Baskı, Selenge Yayınları, İstanbul, 2003, s. 555.
6 Denis Sinor, “Hun Dönemi”, Erken İç Asya Tarihi, Çev. Mete Tunçay, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2000, s. 247.
7 Mirali Seyidov, Azerbaycan Halkının Soy Kökünü Düşünerken, Bakü, 1989, s. 84, 334. Yazar 
Buzand’ın 1947’de Erivan’da basılan tarihinin 94, 199. sayfalarına atıf yapar.
8 Kalankatlı Moses, Alban Tarihi, Çev. Ziya Bünyadov, Azerbaycan Türkçesinden Akt. Yusuf 
Gedikli, Selenge Yayınları, 1. Kitap, 10. §, İstanbul, 2006, s. 45.
9 Alban Tarihi, 1. Kitap, 10. §, s. 45.
10 M.İ. Artamonov, Hazar Tarihi, Selenge Yayınları, İstanbul, 2004, s. 591.
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giler verir ve hıristiyanlığı tebliğ eden Aziz Genç Grigoris’in 337 yılında 
öldürüldüğünü yazar.11

Gerek Artamonov, gerek Bünyadov’un verdiği tarihler birbiriyle örtüşür. 
Bu bilgilere göre Hunların 217-238 arasında ve 330’lu yıllarda Dağıstanla 
Güney Kafkasya’da rol oynadıklarına hükmedilebilir. Zaten Hunlar bu 
tarihte çok uzakta değil, İdil’in hem doğusunda ve hem batısındaydılar.

1.2. Hunların İran, Anadolu ve Ortadoğuya Akınları

P. Vaczy, Hunların 359’da İrana, 363-373 arasında Ermenistan’a 
girdiğini, Mezopotamya’yı çiğneyip Urfa’ya vardıklarını kaydeder. Sürya-
ni keşişi Aziz Efraim** onları “Yecüc Mecüc” olarak niteler.12 Aziz Efraim 
Hunları şöyle anlatır:

“Haykırmaları aslanların kükremelerini andırır. Küheylanları üzerinde 
ufukta bir fırtına gibi uçuşurlar. Orduları ile bir tufan gibi kapladıkları bütün 
arz üzerinde dehşet uyandırmışlardır. Silahlarına karşı koyabilecek kimse 
mevcut değildi…”13

Bu akın muhtemelen 363’te olmuştur. Bildiğimiz gibi Aziz Efraim 363-
373 arasında Urfa’daydı. Hunların akınına tanık olmalıdır. Aksi halde 
onlar hakkında yargıda bulunamazdı. Artamonov nedense bu olaydan 
bahsetmez.

V. yüzyıla ait “Şuşanik’e işkence edilmesi” isimli Gürcü edebî eserinde 
Hunlardan söz  edilir.14 

1.3. 395’teki Önasya ve Ortadoğu Akını

395’teki büyük Önasya ve Ortadoğu akını da Hunların Kuzey Kaf-
kasya’daki kolu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu durum bölgedeki Hun 
nüfusunun önemli ve yoğun olduğunu gösterir. 

Priskos 8. fıragmanda Hun hükümdar hanedanına mensup Basık, 
Kursık (Basik, Kursik) adında iki Hun başbuğunun 395’te Daryal geçidin-
den çıkarak güneye indiğini aktarır. Hunlar Fırat vadisini baştan başa 
tahrip ederler. Antakya’yı, Tyrus (bugün Lübnan’daki Sur)’u kuşatır-
lar. Kudüs’ü almayı düşünürler. Galatya (Orta Anadolu)’ya girerler. 
İran yoluyla dönerken ganimet ve tutsaklarının bir kısmını Medyalılara 
kaptırırlar (18 bin tutsak). Denizin altından alevlerin çıktığı Bakü’den 
geçerler (Bakü petrollerine işaret edilmektedir). Derbend yoluyla bir kaç 
günlük mesafedeki yurtlarına dönerler. 398’de köleleri olan Pontus Getler-
ini, yani şark Gotlarını yağma için güneye gönderirler.15

11 Alban Tarihi, 1. Kitap, 10. §, s. 45.
12 Peter Vaczy, “Hunlar Avrupada - Batı İsteplerinin Yeni Sakinleri”, Attila ve Hunları, Ter-
cüme: Şerif Baştav, AÜDTCF Y., Ankara, 1982, s. 53-54.
13 Şerif Baştav, Büyük Hun Kağanı Attila, KB Y., Ankara, 1998, s. 17.
14 Marika Cikia, “Türk Tabakası Gürcü Kişi Adları Hazinesinde”, III. Uluslararası Türkiyat 
Araştırmaları Sempozyumu 26-29 Mayıs 2010 Bildiriler Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, Cilt: 1, s. 230.
15 Vaczy, “Hunlar Avrupada - Batı İsteplerinin Yeni Sakinleri”, s. 66.
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1.4. Halhal Vuruşması (450)

450’de zerdüştiliği yaymak için çaba harcayan Sasani kisrası II. Yez-
degird (439-457)’e karşı ağır vergiler altında bunalan Albanya (bugünkü 
Azerbaycan)’da isyan başlar. Sasanilere karşı Albanların kışlık başkenti 
Halhal yakınında yapılan savaşı isyancılar, yani Alban, İber, Ermeni itti-
fakı kazanır. İsyancı müttefiklerin kumandanı Vardan Mamikonyan’dı.16 
Artamonov savaşta Hunların Ermenilerle iş birliği yaptığını söyler.17

Savaştan sonra Ermeniler Vardan adında bir kişiyi Kuzey Kafkasya 
Hunlarına göndererek ittifak bağlarlar. Bunlarla ilgili teferruat Alban Tar-
ihi 1-20’de mevcuttur.18

1.5. Avaray (Avarayr) Vuruşması (451)

Kafkasya’da istikrarsızlık sürer. İsyancılar (İber, Alban, Ermeni) ve 
müttefikleri Hunlar, Sasanilere karşı bir kez daha savaşır. Toparlanan 
Sasaniler 26 Mayıs 451’de Makü ile Hoy arasındaki Avaray düzlüğünde 
yapılan savaşta müttefikleri mağlup eder. Kumandan Vardan Mamikon-
yan savaş alanında kalır. Buna rağmen Sasanilere karşı başkaldırılar de-
vam eder. 457, 481-484 arasında yeni isyanlar vuku bulur.19

Bu olaylarla ilintili şu yargıda bulunabiliriz: Kuzey Kafkasya’da, yani 
Taman, Kuban ve Dağıstan civarında V. asrın ortalarında mühim bir 
Hun-Türk topluluğu hatta beyliği vardı. Attila’nın buradaki Hun beyliği 
ve onun politikalarıyla ilgilendiğine dair işaretler vardır. Priskos 8. fırag-
manda Attila’nın İran’a yürümek ihtimalinden ve bunun sonuçların-
dan bahseden bir fikir jimnastiğine yer verir. Bu da gösteriyor ki, Attila, 
Kafkasya ve İran meseleleriyle ilgilenmiş, ileri sürüldüğü gibi Sasaniler 
üzerine bir sefer yapmayı tasarlamıştır. Hunların Güney Kafkasya ve 
İran’daki hadiselerle aktif olarak ilgilenmesi bu ihtimali doğrulamak-
tadır.

451’deki bu önemli savaşla aynı tarihte Attila da Aetyüs’le Katalanum 
savaşını yapmış, bundan iki yıl sonra 453’te ölmüştür.

Attila’nın ölümüyle Doğu Avrupa’daki bazı Hun kitlelerinin Karaden-
iz’in kuzeyine ve Kuzey Kafkasya’ya döndüğü varsayılabilir. Bundan son-
ra her gelen Türk öbeği bir miktar insan bırakmış, Kuzey Kafkasya’daki 
Türk kavimlerinin adı bazen Hun - Ogur, bazen Hun - Sabar, bazen Hun 
- Bulgar olmuştur.

Prokopyus (VI. yüzyıl) ve öteki Doğu Romalı tarih yazarları Hunlar-
dan zaman zaman Massagétai (Μασσαγέται) olarak da söz etmişlerdir. Bu 
isimlendirme Herodot (MÖ 484-420)’ta geçen Massaget ve yukarıda anılan 
Dağıstan’daki Maskut halk adının çağrışımıyla yapılmış olmalıdır ve uz-

16 “Halhal Vuruşması”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 10, s. 43.
17 M. İ. Artamonov, Hazar Tarihi, s. 81.
18 Alban Tarihi, 1. Kitap, 20. §, s. 66-69.
19 “Avarayr Vuruşması”,  Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 1, s. 33; Şerif Baştav, Büyük 
Hun Kağanı Attila, s. 130.
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manların dediği gibi Maskutlar belki de eski Massaget halkının devamıy-
dılar (Massaget kavim adındaki -get ile Germenlerin Got kavim adlarının 
aynı olduğu kanaatindeyiz).

2. V. Yüzyıl Ortalarında Kuzey Kafkasya Hunları ve Kuzey 
    Kafkasya’da Öteki Türk Kavimleri

V. yüzyıl ortalarında, yani 440-460’lı yıllarda Doğu Roma, Ermeni, Al-
ban ve Gürcü tarihlerinden edindiğimiz bilgilere göre Kuzey Kafkasya’da 
şu Türk kavimleri vardır:

1. Hunlar: 450’li yıllarda adları sık sık geçer. Bildiğimiz gerçek Hun-
lardır. Avrupa Hunlarının Azak ve Karadeniz’in doğusunda bulunan 
öbeğidir. Tarihlerinden yukarıda kısaca söz ettik. Güney Kafkasya’ya ka-
dar yayılmışlardır.

2. Haylandurklar: 446’da kaydedilmişlerdir. Bunlar hem Haylandurk, 
hem Hun, hem Os olarak adlanmaktadır. Aslında bunlar iki Türk kavmi-
nin içinde bulunduğu ve üç kavimden oluşan Türk-İranlı bir topluluktur. 
Türk kavimlerinin biri gerçek Hunlar, ikincisi Aslardır. Üçüncü kavim 
İranlı Alanlardır. Dördüncü unsur olarak Onogur Türkleri de bu kavim 
içinde yer almış olabilirler.

3. Aslar veya Oslar: Bunlar Haylandurk olarak da bilinir. Yani As ~ Os 
ile Hun ve Haylandurk aynı kavmi gösterir.

4-6. Onogurlar, Saragurlar, Uroglar: Bunlar 482’den sonra Bulgar 
Türkleri olarak bilinen Türklerdir. Kuzey Kafkasyaya 463’te geldikleri ka-
bul edilir. Ancak Gürcü ve Ermeni tarihlerinde Onogurların daha önce, 
yani 450’li ve hatta 440’lı yıllarda Kuzey Kafkasya’ya geldiğine dair kayıt-
lar, işaretler vardır. Bu Türklere Doğu Romalılar Onogur, Saragur, Urog, 
Ermeni tarihleri genelde Onogur, Alban Tarihi Hunogur, Gürcü tarihleri 
Hazar der. Urogun hakiki Türkçesi *Orug olmalıdır.

Özetle V. yüzyıl ortalarında Kuzey Kafkasya’daki Türk kavimleri Ermeni 
kaynaklarında 1. Hun 2. Haylandurk (keza Alban Tarihinde Haylandurk), 
Gürcü kaynaklarında 3. As ~ Os ~ Oset 4. Hazar, Doğu Roma tarihlerinde 
5. Onogur (keza Alban Tarihinde Hunogur) 6. Saragur 7. Urog adıyla bilin-
mişlerdir.

Yalnız Gürcü kaynaklarının verdiği Hazar adı anakuronik olmalıdır. 
Hazarlarla kastedilen Onogur Türkleridir. Hazarlar tarih sahnesine söz 
konusu tarihten 100 yıl sonra, 555’te çıkmışlardır. Hazar adı bu tarihte 
Zaharya Retor’un Kafkasya halkları listesinde geçer.

Artamonov, Hazarlardan ilk söz eden kişinin Ermeni tarihçisi Horenli 
Moses olduğunu, Horenli Moses’in 410-415 arasında doğduğunu, Ermen-
istan Tarihi eserinde Hazarlardan ilk defa bahsettiğini, Hazarları II. asra 
kadar indirdiğini, fakat bu kaydın anakuronik olduğunu yazar; Ermeni-
stan Tarihine VII-IX. yüzyıllar arasında eklemeler yapılmıştır.20

20 M. İ. Artamonov, Hazar Tarihi, s. 30.
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2.1. Kuzey Kafkasya Türklerinden IV. Yüzyıl Sonlarında ve 
V. Yüzyıl Ortalarında Kaydedilen Türkçe Kelimeler

IV. yüzyıl sonlarında ve V. yüzyıl ortalarında, Kuzey Kafkasya’da 6 
Türk kavminin bulunduğunu belirttik. Doğu Roma, Ermeni, Alban ve 
Gürcü tarihleri bu 6 Türk öbeğinden kalan bazı sözleri zaptetmişlerdir. 
Bu sözler şunlardır:

1. Gerçek Hunlardan kalan kelimeler: Doğu Romalı Priskos, Kafkasya 
Hunlarından ve Hun hükümdar soyundan Basık ve Kursık adında iki kişi 
adını kaydetmiştir.21

Gerçek Hunlardan ayrıca Hunan, Halhal, Kenger, Hun dağı gibi yer 
adları kalmıştır.

2-3. Haylandurk yahut As ~ Oslardan kalan kelimeler: Ermeni kay-
nakları Haylandurk (Alban Tarihinde de Haylandurk) kavim adıyla birlik-
te Eran, Bel kişi adlarını zaptetmişlerdir. Haylandurklar gerçek Hun, As 
ve Alan karışımından oluşan bir kavmi birliktir. Dördüncü olarak Ogur 
Türkleri de bu kavmin oluşumuna katkıda bulunmuş olabilirler. Haylan-
durk’un -dur- öğesi Hun ve Ogur Türklerinin boy adlarında sık raslanan 
bir topluluk ekidir.

Eran, Bel kişi adları  da Haylandurklara aittir. Bu adları gerçek Hun da 
sayabiliriz. Çünkü bunlar komutanların adlarıdır. Komutanların genelde 
Türk olduğu yahut Türklerin komutanlığa yatkın olduğu tarihçe bilinen 
bir olgudur. Zaten kaynaklar Haylandurklara Hun da der.

4-6. Onogur Türklerinden kalan Türkçe kelimeler: Tarkan, bakhatar, ar-
slan unvanları Onogur (Gürcü tarihlerinde Hazar yazılır) Türklerine aittir. 

Böylece 6 değişik şekilde adlandırılan Türk kavimlerinden kalan Basık, 
Kursık kişi adlarıyla Hunan, Halhal, Kenger, Hun dağı yer adları ve Hay-
landur kavim adıyla Eran, Bel kişi adları, tarkan, bakatar, arslan unvan-
ları olmak üzere toplam 12 kelimeye sahibiz. Onogur, Saragur, Urog ka-
vim ve boy adları da Ogur (Bulgar) Türk öbeğine aittir. Ancak bu üç kavim 
ve boy adı konumuz dışındadır. Şimdi belirlediğimiz 12 kelimeyi sırasıyla 
inceleyelim:

3. Kuzey Kafkasya Hunlarindan Kalan Sözler

3.1. Kuzey Kafkasya Hunlarına Ait Kişi Adları

1. - 2. Basık ve Kursık

Bu adları daha önce geniş biçimde incelemiş, Basık isminin “gece 
baskını, baskın” anlamına geldiğini, bu adı taşıyan kişinin herhalde böy-
le bir baskın anında dünyaya geldiğini ve bundan dolayı ad aldığını be-
lirtmiştik. Türklerde önemli olaylar esnasında doğan çocuklara o olayın 
adının verildiğini biliyoruz. Kursık ismi de Türkçe kur- fiil köküne -sık, 
-sik ekinin eklenmesiyle oluşmuş ve “kuran, kurucu, kuracak, kuracak 

21 Grek Seyyahı Priskos’a Göre Avrupa Hunları, Çev. Ali Ahmetbeyoğlu, TDAV Y., 8. Fıragman, 
İstanbul, 1995, s. 46.
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olan” anlamı ortaya çıkmıştır. Yani Kursık, gelecek zaman ekiyle yapılmış 
bir türevdir.22

3.2. Kuzey Kafkasya Hunlarından Kalan Yer Adları

1. Hunan

Hunların Kafkasya’daki hatıralarına halen rastlamak mümkündür. Al-
ban Tarihi’nde geçen Hunan şehri, Hıram çayının Kür nehrine kavuştuğu 
nokta veya Tovuz’a bağlı Toprakkale kabul edilir. Kaynaklar Hunan şehir 
adının Hunlarla alakalı olduğunu ve Hunların Azerbaycanlıların etnojenez 
(soy kökü)’ine iştirak ettiğini yazar.23

Gürcücesi Hunani, Ermenicesi Hunarakert’tir; Hunarakert “Hunlar 
kalesi” demektir. -kert Ermenicede “kale, şehir”dir.24

Gukasyan, Kuzeybatı Azerbaycan’daki bu şehrin Hunlar tarafından 
kurulduğunu söyler.25 Bunu ilkin 1957’de L. M. Melikset-bek yazmıştır.26 

2. Halhal ~ Halhal

V-VI. yüzyıl Ermeni tarihçileri olan Yegişe, Parpılı Lazar, Horenli Moses, 
Alban hükümdarlarının Kazak-Ağıstafa bölgesindeki kış ikametgâhlarına 
Halhal ~ Halhal dediklerini yazar. Bu söz Azerbaycan Türkçesinde “mal ağılı, 
kışlak, tavla” anlamlarındadır. Nahçıvan’da, Vartaşen (yeni adı Oğuz)’de, 
Şeki’de Daşhalhal = Dış Halhal veya Taş Halhal şeklinde yer adları vardır. 
XII. yüzyıl Gürcü kaynaklarında ve Köroğlu destanında da geçer.27

Togan, Halhal adının Türkçe kalgandan geldiğini yazar ve bunu Mi-
norski’yle Barthold’a dayandırır.28 Priskos, Avrupa Hunlarında 467’de 
“Hunluğuyla övünen” Kalkal (Chelchal) adlı bir Hun şefini kaydetmiştir.29 
Halhal büyük ihtimalle Hun kişi adı Kalkal (Kelkal) ile aynı sözdür.

Bu söz bizce *kalg- “kalkmak, yani baki kalmak, kalıcı, kalan, kalacak 
olan” eyleminden gelir. Anlamı “kalan, kalacak olan, yaşayan, yaşayacak 
kişi”dir. *kalg- eylemi bugün kullandığımız kalmak eyleminin daha eski 
halidir. Eylemdeki -g- düşmüştür.

Tebriz’den Kazvin’e giden yolun doğusunda da bir Halhal yer adı 
vardır.30

22 Yusuf Gedikli, “Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler -17 : Avrupa Hunlarına Ait 
Basık, Kursık, Uldin, Oktar, Oibarsios, Ruga ~ Rua, Mundiukhos ~ Mundzucus, Bleda ~ Bli-
das, Attila, Cerca ~ Creca, Ellak, Dengidzik, İrnek, Berichos, Esla, Edeko ~ Edekon, Onegesi-
os, Scotta, Curidachus, Kelkal, Laudaricus, Suptar ~ Uptar, Hormidak, Plintas, Modaris, Do-
natos Şahıs Adlarının Köken ve Anlamları”, Yom, (böyle yazılıdır), 25, Sayı: 7, Kış 2012, s. 68.
23 “Hunlar”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 10, s. 272; Gukasyan, “Azerbaycan Dilinin 
Teşekkül Tarihine Dair Geydler”, s. 113.
24 “Hunan”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 10, s. 113.
25 V. L. Gukasyan, “a.g.m.”, s. 113, 117, 122.
26 V. L. Gukasyan, “a.g.m.”, s. 122.
27 V. L. Gukasyan, “a.g.m.”, s. 122 vd.
28 Z. V. Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 169, 456.
29 Grek Seyyahı Priskos’a Göre Avrupa Hunları, 39, fıragman, s. 70-71.
30 Z. V. Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 170.
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3. Kenger
Boy ve aynı zamanda yer adıdır. Parpılı Lazar 482’deki savaş öncesinde 

Sasanilere karşı isyan eden Güney Kafkas halkları ordusunun Kenger 
dağının dibinde toplandığını ve Hunların yardımını beklediğini yazar. VI. 
asır Süryani tarihçisi I. Mar Aba, Hüsrev Anuşirvan’ın 542’de Nahçıvan 
bölgesindeki Kengerlerle çarpıştığını yazar. Yaşadıkları yerlerde Kenger 
dağı, Kenger vilayeti gibi yer adları yaranmıştır (meydana gelmiştir). Şimdi 
Ermenistan’ın Gukasyan ilçesinde kalan Kenger dağının Ermenice adı 
Kangarats Lern’dir. Nahçıvanda halen Kengerli, Kengerler adında dört köy 
ve Kengerli soyadı vardır. Pigulevskaya, Kengerleri Hun kabul eder.31

Daha sonra Peçeneklerin içinde üç kabileden meydana gelen Kenger 
veya Kangar adlı bir kabile birliği görülmüştür.

4. Hun Dağı
Azerbaycanlı kadın yazar Azize Caferzade (1921-2003), Azerbaycanda 

bulunduğumuz 1988 tarihinde bize Şamahı civarında Hun dağının old-
uğunu, içinde Hun dağı ibaresinin geçtiği bir maninin bulunduğunu,  dağ 
adının Hunlardan kaldığını söylemişti.

4. Haylandurklara Ait Sözler
1. Haylandurk ~ Haylandur ~ Khailandur Kavim Adı

446 yılında kayda alınan bir kavim adıdır.
Ermeni tarihçisi Yegişe (480’de ölmüştür)’nin 450-51 olaylarıyla ilgili 

verdiği bilgiye göre Kuzey Kafkasya’da Haylındur ~ Haylandur ~ Khailan-
dur denen bir Hun öbeği mevcuttu. O zaman Hunların sınırı, Derbend’in 
kuzeyinden başlıyor, daha o zaman buraya Hun kapısı deniyordu. Hun-
ların lideri Eran adlı bir pirensti. Bu Hunlar Perslere karşı Ermenilere 
ve Albanlara yardım ediyorlardı. 452’de Derbend’i aşan Haylandurlar 
Kuzey İran’ı yerle bir etmişlerdi. Yine 452’de Bel adlı genç bir Hun, Pers 
hizmetinde iken Kuşanlara (Kidaritlere?) kaçmış, Perslerin mağlubiyetine 
yol açmıştı. Aynı Hunlar 460-462 arasında Alban pirensine karşı Perslerin 
yanında savaşmış ve Alban pirensini aşiret reisi seviyesine indirmişlerdi.32 

Yegişe “Haylandurkalar (Hunlar) yüzünden kimse Cor (Çor) boğazından 
dışarı adım atamıyordu” der33 ve Khailandur Hunlarının bazı unsurlarının 
hıristiyan yapıldığını belirtir.34

Yine Yegişe, Onogurların bir kısmının Haylandurklar olduğunu yazar.35 
Dikkat edilirse aynı yazar Haylandurkları hem Hunlara, hem Onogur-
lara ait etmektedir. Bu normaldir. Çünkü Hun, Onogur bu çağ tarihçile-
rinde birbirinin yerine kullanılan eş anlamlı adlardır. Onogur veya Ogur 
Türklerinin bir kısmının Haylandurklara katılması imkânsız değildir.

31 V. L. Gukasyan, “a.g.m.”, s. 111, 112, 122.
32 M. İ. Artamonov, Hazar Tarihi, s. 83, 85.
33 M. İ. Artamonov, a.g.e., s. 80.
34 Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Karam Y., Ankara, 2002, s. 72, 87.
35 V. L. Gukasyan, “Azerbaycan Dilinin Teşekkül Tarihine Dair Geydler”, s. 113.
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1.1. Haylandurk = As ~ Os Eşitlemesi

Kalankatlı Moses, Alban Tarihi 1-21’de Haylandurklardan bahseder. 
Kaynakta Albanya hükümdarı II. Vaçe’nin isyan ettiği ve Sasanilerin isyanı 
bastırmak için Haylandurkları davet ettiği, Haylandurkların Alan (Daryal) 
kapısından gelip Albanya’da bir yıl savaştıkları yazılır. Ziya Bünyadov, 
isyanın 457-463 arasında olduğunu söyler.36

Bazıları ise Haylandurkların Güney Kafkasya’ya müdahalesini Os 
(Ovs)’ların müdahalesi olarak tanımlar, harekâtı 460-463 arasına ko-
yar, kaynak olarak XI. yüzyıl Gürcü tarihçisi Civanşir vekayinamesini 
gösterirler.37

Bu duruma göre Haylandurkların üç adı olmaktadır. 1. Haylandurk 2. 
Hun 3. Os. Yukarıda belirttiğimiz üzere Haylandurk kavmi 1. Gerçek Hun-
lar 2. Os, yani Aslar 3. Alanlardan müteşekkil bir kavimdir. Yani Haylan-
durklarla Oslar aynı kavimdir. Biraz aşağıda Haylandurkların As+Alanlar 
olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla Haylandurk = Os aynılaştırması aynı za-
manda Hun-As-Alan kaynaşmasını gösterir. Hunlar-Aslar Türk, Alanlar 
İranlıdır.

Haylandurkların yahut Hun-As-Alanların yönetici ve asker sınıfı Hun-
As, yani Türk; kara bodunu yani avam tabakası Alan, yani İranlıydı. Avru-
pa Hun, Bulgar, Avar Türk devletlerinin başına gelen hal, onların da başı-
na gelmiştir. Nüfus azlığı nedeniyle yönetici ve asker olan Hun-As (Türk) 
unsuru, kara bodun Alan (İranlı)’lar tarafından asimile edilmiştir. Krş. 
Hun, Bulgar, Avar devletlerini kuran ana unsurun nüfus azlığı dolayısıyla 
ortadan kalkmasıyla.

Kafkasyadaki Osetler bugün bir İran dili konuşur. Osetçenin tarihî-eti-
molojik sözlüğünü yazan V. İ. Abayev, sözlük henüz tamamlanmamasına 
karşın, Osetçedeki alınma sözlerin birinci sırasında Türkçe kökenli söz-
lerin olduğunu belirtir.38 Bu bulgu da Osetlerin içerisinde Hun-As Türk 
unsurunun eridiğini gösterir.

Araplar Alanlara el Lan, Gürcüler Os, Ruslar Yas der.39 Bugünkü Ka-
raçay Türklerine Osetler Asi, Gürcü Mengreller Alan der.40 Çeşitli ulusların 
tarihteki Alanlara (Osetlere) hem Alan, hem Os demesi, bugünkü Karaçay 
Türklerine çağdaş Osetlerin As, Gürcü Mengrellerin Alan demesi, yukarıda 
kurduğumuz Haylandurk = As ~ Os denklemini veya As+Alan birleşmesini 
doğrulamaktadır.

Günümüzde Oset halkının Kuzey kesiminde yaşayanlar kendilerine Li-
goron, Güneyindekiler İron der. Kuzeyde yaşayanlar Sovyetlerin yıkılışın-
dan sonra halk adı olarak Alan, ülke adı olarak Alanya adını almışlardır.

36 Alban Tarihi, 1. Kitap, 21. §, s. 70, 186. dipnot (Z. Bünyadov’un dipnotu).
37 Marget Biro, “Hunların Kafkasyadaki Varlığı”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, Sayı: 22, 2003, s. 229.
38 Firudun Celilov, Azerbaycan Dilinin Morfonologiyası, Bakü, 1988, s. 35.
39 “Alanlar”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 1, s. 212.
40 Ufuk Tavkul, Kafkasya Dağlılarında Hayat ve Kültür, Ötüken N., İstanbul, 1993, s. 51.
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Orhun yazıtlarında geçen Az kavim adı As kavim adının değişiğidir. As 
sözünün Türkçe olduğunu ve “kakım” anlamına geldiğini bir yazımızda 
belirtmiştik.41

1.2. Haylandurk ~ Haylındur ~ Haylandur Hakkında Görüşler

1. Alman dil bilimcisi Josef Marquart (Markwart olarak da yazılır, 
1864-1930), Haylandurk, yani “Haylandurlar”ın “Hunların ana kıral or-
dası” olduğuna inanır.42

2. Rus tarihçisi Mihail İllarionoviç Artamonov (1898-1972), Aluandriya 
yazımını yeğler ve bu ülkeyi Alanya farzeder.43 Leksik, fonetik, semantik 
izah yapmaz. Aluandriya veya Aluandreau yazımı Alban Tarihinde geçer.44

3. Türk bilim kişisi Z. V. Togan (1890-1970), Haylendurk adının 446’da 
Ermeni kaynaklarında geçtiğini, ismin nereden geldiğinin anlaşılamadığını, 
446’da Azerbaycan’a gelen Hunların Türk adı taşıyabileceğini, sondaki -durk 
unsurunun Türk olabileceğini söyler.45 Togan, Horenli Musa’nın Mar Abas 
Katina’ya istinaden Bulgarların M.Ö. 120’de Kars civarına yerleştiklerini, 
460’da Kars’ta bulunduklarını, 197-216 tarihlerinde Hazar ve Barsillerin 
Kür nehrini geçtiklerini bildirir.46 (Bazı tarihlerde anakuronizm olabilir).

4. Haylandur’un “dağlı halk” anlamında Keltçe (İskoçça) bir kelime old-
uğu iddiasında bulunulmuştur.47 Ancak bunun inandırıcılığı yoktur.

5. Gukasyan’ın Eylentürk vargısı doğru değildir.48

1.3. Haylandurk Nedir?
Kelimenin en geniş şekli olan Haylandurk’tan başlayalım: Haylan-

durk’un sonundaki -k, Ermenice çoğul ekidir. -dur, Türk kavim adlarında 
çok görülen bir topluluk ekidir. Hunlarda Emendur, Ogur (Bulgar)’lar-
da Onogurdur, daha sonra Türk tarihinde tesadüf ettiğimiz Bayandur, 
Çavundur, Kumandur, Monguldur ve benzeri kavim adlarında tesadüf 
edilir. Haylan unsurunun ortasındaki y türemedir. Baştaki h de türe-
medir. Bunlar sızıcı, yani türemeye yatkın seslerdir. Bu ameliyelerden 
sonra elimizde kalan kelime Alan olur ki, bunu -dur ekiyle birleştirirsek 
Alandur, çoğul düşünürsek Alandurlar kavim adını elde ederiz.

-dur eki Türk, Moğal ve Tunguzlardan başka kavimlerde bulunmaz. 
Germenlerin Hermundur (< *Ermendur) kavim adı da Hun-Türk etkisiyle 
alınmış olmalıdır yahut Hun-Germen karışımıdır.

41 Yusuf Gedikli, “Ting-ling, Tiele, Teleüt, Töles, Telengit, Telenggit, Kil, Kiş, Kemek, Heftalit, 
Talış, As, Az, Aors, Wu-sun (Usun), Ti ve sair Türk kavimlerinin etimolojileri yahut kürk hay-
vanlarının adlarıyla anılan Türk etnonimleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, Temmuz-Ağustos 
2006, Sayı: 163, s. 27-60.
42 M. İ. Artamonov, Hazar Tarihi, s. 84.
43 M. İ. Artamonov, a.g.e., s. 84.
44 Marget Biro, “Hunların Kafkasyadaki Varlığı”, s. 226.
45 A. Zeki Velidi Togan, “Azerbaycan”, İA, Cilt: 2, s. 97 vd.
46 Z. V. Togan, “a.g.m.”, s. 98.
47 Alban Tarihi, 1. Kitap, 21. §, s. 71, 187. dipnot (Z. Bünyadov’un dipnotu).
48 V. L. Gukasyan, “a.g.m.”, s. 113, 116, 125 vd.

215_Yusuf_Gedikli.indd   11 30.04.2015   10:40:54

177



12 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Aluandriya, Aluandreau’nun sonundaki -iya, -eau öğesini bulduğumuz 
Alandur adına eklersek ülkenin adı olan Alandurya ortaya çıkar.

Kısaca Alandur adı, Hun-As Türklerinin Alanlarla karışması sonucun-
da ortaya çıkan bir kavim adıdır. Dediğimiz gibi -dur öğesi Hunlarda da, 
Ogurlarda da görülmüştür. Burada Hunlardan geldiğini söyleyebiliriz. 
Çünkü Onogurlar 446’dan sonra devreye girmiş olmalıdırlar. Yalnız Al-
andur kavminin içinde Onogur Türklerinden daha önce ayrılan kitlelerin 
bulunması muhtemeldir.

Böylece bir sorunsalı daha doğru tahlille sona erdirmiş oluyoruz.

1.4. Onogur ~ Honogur ~ Hunogur ve Hungary
Alban Tarihi, Hunogur kişi adından söz eder. Sözün doğrusu Onogur’dur 

ve kavim adıdır. Sözcüğün başındaki h türemedir. Başta h türemelerinde 
Hun sözcüğünün baskısı ve On- öğesinin kolaylaştırıcı etkisi açıktır. Ben-
zer biçimde Macarların batı dillerinde Hungary olan adı da başa h takıl-
masıyla Türkçe Onogur’dan gelir. Sanılabileceği gibi Hun+gary’den gel-
mez. Öyle olsa -gary öğesini açıklayamayız. Macarlara sadece kendileri, 
Türkler ve Türk kültürünün etkisinde kalan halklar Macar der.

Osmanlı’nın Engürüs’ü Onogur’un bozulmuş biçimidir.

2. Eran
452 yılına ait bir kişi adıdır.
Bu Hun pirensinin adı 452 yılında Kafkasya, İran ve Doğu Roma 

devletleriyle ilgili olarak geçer.49 Ermeni tarihçisi Yegişe ~ Elishe’nin 
verdiği bilgilere göre Kuzey Kafkasya Hunlarına Haylındurlar deniyordu 
ve bunların başındaki pirensin adı Erandı. Yegişe, Eran’ın esas meske-
ninin Balasagun olduğunu yazar.50 Burası günümüz Azerbaycan’ındaki 
Muğan-Mil sahasıdır.

V. asır Ermeni tarihçisi Lazar, Eran’ı “Hun serdarı” adlandırır.51

2.1. Eran Ne Olabilir?
Sözcükteki -a- harfi aslında açık e, yani ä’dir. Doğu Romalıların Türkçe 

açık e’leri a yazdıkları bilinir; örneğin Attila’nın oğlunun adı olan Ellak 
kelimesinde ikinci ä, a yazılmıştır.52 Herhalde Ermeniler de aynı uygu-
lamada bulunmuşlardır.

Eran kişi adını kolayca açıklıyoruz. Çünkü bu adı Eski Uygur Türkçesin-
de buluyoruz. Eski Uygurca ärän “yiğit, asil kimse, kahraman, asaletli er, 
eren, erkek”tir; Eski Uygurcada aynı zamanda Ärän “antroponim”ini de 
görüyoruz.53 Her iki veri bize Hunca Eran kişi adının Eski Uygurcadaki 
anlamda olduğunu açık seçik, tartışmasız biçimde gösteriyor.

49 M. İ. Artamonov, Hazar Tarihi, s. 83 vd.
50 V. L. Gukasyan, “a.g.m.”, s. 114.
51 V. L. Gukasyan, “a.g.m., s. 116.
52 Laszlό Rásonyi, Doğu Avrupada Türklük, Haz. Yusuf Gedikli, Selenge Y., İstanbul, 2006, 
s. 83, 182, 366.
53 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, 3. Baskı, Enderun Kitapevi, İstanbul, 1993, 
s. 49.
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Eran sözcüğünün anlamının “yiğitlikle, kahramanlıkla” ilgili olması o 
dönem Türk kişi, boy ve kavim adlarının “güçle, kuvvetle; cesaretle, alp-
likle” ilgili olmasıyla da uyuşmaktadır. 

Aran coğrafya adının Hun pirensi Eran’dan gelebileceği seslendirilmiştir.54

3. Bel

454 yılına ait bir kişi adıdır.
454 yılında Haylındur kabilesinin pirenslerinden Bel adlı genç bir Hun, 

Kuşanlara (Kidaritlere?) kaçarak onları Perslere karşı uyarmış, böylece 
Perslerin Hun-Ermeni ittifakına mağlup olmalarına neden olmuştur. Bu 
bilgileri Ermeni tarihçisi Yegişe verir.55

3.1. Bel Ne Olabilir?

Hunlardaki Bel kişi adı şu nedenlerden ötürü verilmiş olabilir:
1. Bel, bildiğimiz gibi “insan vücudunun orta kesiminin adı”dır. Bu-

radan gelişen yan anlamı dağlarla ilintilidir. Türklerde dağlar insan gibi 
düşünüldüğü için dağın orta kısmına da bel denir. Türklerde dağlar, 
tepeler, dağ araları (gedikler), ırmak kaynakları ve kavuştakları kutsal ka-
bul edildiğine göre dağın beli de kutsal kabul edilmiş olmalıdır.

Türkçede bel sözcüğünden gelişen ve “dağdan aşan yol” anlamında 
beleng (beleñ) sözü de vardır. Beleng (beleñ), sondaki ng (ñ)’nin n ve g’ye 
ayrılmasıyla belen ve belek biçiminde ikiye bölünmüştür. Hatay ilimiz-
in Belen ilçesinin adı buradandır.56 Belek “üzerinden yol geçen tepe” an-
lamında Şemseddin Sami (1850-1904)’de kayıtlıdır.57

Bel ve belen sözlerinin “yükselti, tepe” anlamları da vardır. Kısaca “dağ 
beli”, “dağdan aşan yol” ve “yükselti, tepe” anlamlarına gelen bel sözü, 
erkek çocuklarına ad olarak takılabilir. Kazakça beles “tepe, yüksekçe yer, 
geçilmesi, aşılması, çözümlenmesi gereken mesele”dir.58

Bel sözcüğüne benzer biçimde insan ve hayvandaki boğaz, boyun, burun 
kelimeleri benzetmeyle yüzey şekillerine ad olmuştur. Kaya boğazı (Akçaa-
bat’ın Kuruçam köyünün Büyükoba yaylasında), Deveboynu (Erzurum’la 
Hasankale arasında), Baba burnu (Çanakkale’nin Babakale köyünde; aynı 
zamanda Asya kıtasının ve Asya Türkiyesinin en batı ucu) gibi.

2. Bel insan soyunun devamını sağlayan bölge olduğu için kutsal 
sayılmış olabilir. Nasıl ki, İbn Fazlan 922’de Başkurtların erkeklik organı-
na tapındıklarını yazmıştır. Tıpkı onun gibi bel kelimesi de kutsal ve say-
gın kabul edilmiş olabilir ve oğlan çocuklarına ad olarak konabilir.

54 V. L. Gukasyan, “a.g.m.”, s. 116.
55 M. İ. Artamonov, Hazar Tarihi, s. 85.
56 Yusuf Gedikli, “Osmanlıcada Yanlış Okunmuş Kelimeler: Evran, akçe, Ayna-Eyne, Bali, Beşe, 
Beylan-Bilan, dahi, deyu, Eynal, İmir, kande, Selçuk, Timur-Teymur, azametlû, devletlû, haşmet-
lû, kudretlû, şerafetlû, şehametlû vs.”, Yesevi, Sayı: 199, (birinci bölüm), Temmuz 2010, s. 26-27. 
57 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, Latin harflerine akt.lar Raşit Gündoğdu, Niyazi Adıgüzel, 
Ebul Faruk Önal, İdeal Y., İstanbul, 2011, s. 237.
58 Nuri Yüce - Hasan Oraltay - Saadet Pınar, Kazak Türkçesi Sözlüğü, Türk Dünyası Araştırma-
ları Vakfı Y., İstanbul, 1984, s. 44.
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Kazak Türkçesinde bel bala “öz çocuk”tur.59 Yine Kazak Türkçesindeki Be-
lasar, Belasıl, Belbay, Belgemer şahıs isimleri fikrimizi güçlendirmektedir.60

Derleme Sözlüğü’nde 12 bel sözcüğü verilmiştir.61 Bunların arasında 
“dağ beli; tepe” anlamında 1. maddede incelediğimiz bel, belen ve bu, yani 
2. maddede incelediğimiz bel sözleri de vardır. Diğer bel sözlerinin kişi adı 
olması ihtimali çok zayıftır.

3. Bel vücudun orta yeri ve önemli bir bölgesi olduğu için “orta, asıl, 
ana” anlamına da gelir. Buradan hareketle çocuğa ad olarak takılabilir. 
Nitekim Türk tarihinde Bel “bel, boy bos” adlı veya Bel sözünün iştirak 
ettiği birçok şahıs adı vardır. Rásonyi “Bel kelimesi Kazaklarda ve Mem-
lûklerde sık sık kullanılan kişi adı oldu. Yalnız İbni Iyas tarihinde 7 Bel-bay 
adı geçer” der.62 Keza Kumanlarda Bel-düz, Beli-düz, Bel-katgın, Beli-kat-
kın, Beldiman ve benzeri adlar görülmüştür.63

Kırgızların en soylu hanlarının bir ırmağın (bu ırmak muhtemelen Kem 
veya Yenisey’dir) kaynağında oturan Altın Bel isimli handan geldiği des-
tanlarda yer alır.64 (Cengiz Han’ın soyuna da Altın Uruk “altın nesil” denirdi).

4. Bugünkü Kazak Türkçesinde bel “1. bel 2. dağın kıvrımı, sırtı 3. 
dayanak, arka”, beldi “sağlam, güçlü”dür.65 Kırgızcada beldüü “kuvvetli”66, 
Kerkük Türkçesinde bel “arka, güç, kuvvet”tir. 

Kazakça “3. dayanak, arka”, Kırgızca “kuvvetli”, Kerkük ağzındaki 
“arka, güç, kuvvet” anlamları çocuğa takılacak isim için uygundur. Yani 
Bel kişi adı “dayanak, arka” anlamında olabilir.

5. Türkçede bel “toprak belleme aleti”dir. Bel alet adı Farsçadan getiril-
ir. Türklerde bazı eşyaların çocuklara ad olarak takıldığı bilinmektedir.67 
Fakat belleme aleti anlamındaki bel sözünün o zaman Türkçede olmaması 
gerektiğini düşünüyor ve bu olasılığı saf dışı bırakıyoruz. Üstelik Hunların 
tarımcı değil, savaşçı bir kavim olduğunu biliyoruz.

6. Belin bal olabileceği de akla gelebilir. Lakin bal sözünün o çağlarda 
erkek adı olması güçtür. Üstelik o devirde emsali yoktur. Olsa olsa kız 
ismi olur. Günümüzde Balkız, Ballıbay, Ballıbike, Balsarı, Balşeker ve 
benzeri kız isimleri görülür.68

3.2. Bel “Sıkı, Sağlam, Sert, Berk” Anlamında Olmalıdır
Doğrusunu söylemek gerekirse bunlardan hiç biri bizi tatmin etmiyor. 

Çünkü eski Türk kişi ve boy adları genelde “güç, kuvvet, yiğitlik, alplik, 

59 Nuri Yüce - Hasan Oraltay - Saadet Pınar, a.g.e., s. 44.
60 T. J. Januzakov - K. S. Esbayeva, Kazak Türklerinde Kişi Adları, Akt. Nurettin Aksu, TDK 
Y., Ankara, 2003, s. 13.
61 Derleme Sözlüğü, Cilt: 2, s. 604-605.
62 Laszlό Rásonyi, Doğu Avrupada Türklük, s. 183.
63 Laszlό Rásonyi, a.g.e., s. 183, 266, 280.
64 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, TTK, Cilt: 2, Ankara, 2003, s. 194.
65 Nuri Yüce - Hasan Oraltay - Saadet Pınar, Kazak Türkçesi Sözlüğü, s. 44.
66 Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri, AÜDTCF Y., Cilt: 2, Ankara, 1972, s. 175.
67 Laszlό Rásonyi, Doğu Avrupada Türklük, s. 267.
68 Aydil Erol, Adlarımız, Turan Kültür Vakfı Y., İstanbul, 1999, s. 198.
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cesurluk, kahramanlık, sağlamlık, erdem, akıl”la ilgilidir. Türklerde ancak 
X. yüzyıldan sonra bunların haricindeki sözler erkeklere ad olarak konul-
maya başlanmıştır.

Özetle bizim görüşümüze göre Bel “sıkı, sağlam, sert, berk” anlamın-
dadır. Bu karara şu sözcüklerden varıyoruz:

1. Yakutçada beli, belis “kuvvetlendirme edatı”dır (YDS 84). “Edatıdır” 
açıklamasına dikkat edelim. Edatlaşma asıl anlam olan “sıkı, sağlam, 
sert, berk”ten gelişmiştir.

2. Bu kelimenin akrabası olan Çuvaşça pidә “sık, sağlam, …”dır.69 Bu 
gerçek anlamdır.

2.1. Çuvaşça pit ~ pidә “pek, çok, gayet”70, Tatarca bit “pek” sözlerind-
eyse71 edatlaşma vardır. Keza Anadolu ağızlarındaki bed ~ bet “1. çok, pek 
2. güzel, iyi” de72, edatlaşmıştır.

Yakutça bet “iyi, mükemmel, has, fevkalade, büyük, ala, mühim, lat-
if, çok güzel, en iyi, aliyülala [iyiden de iyi], cesur, yiğit, kahraman, tevef-
fuk [üstün olma], üstünlük, ehemmiyet, yiğitlik, yararlık, şeref, insanın iyi 
evsafı, kahramanlık, pek çok, fevkalade, son derece, haddinden fazla (sı-
fat, zarf önünde)”, betke “pek çok, oldukça, fevkalade, hadden fazla, son 
derece, şiddetli, berk, iyi, enfes, mükemmel, müthiş”tir.73 Yakutça sözler de 
edatlaşmıştır.

3. Yine Yakutça beli ~ belis sözlerinin akrabası olan Eski Uygurca bäg 
“kuvvetli, güçlü, sağlam, sık”, bäk “sağlam, pek, berk, sert”; Kaşgarlıda-
ki bek “muhkem, kavi, pek, sağlam”, bekitmek “pekitmek, sağlamlaştır-
mak”tır.74 Bunlar gerçek manalardır.

3.1. Türkçe pek, Yeni Uygurca bäk, Tatarca, Başkurtça bik “pek”,75 
Kazakça bek “pek, …, çok, bilhassa”dır.76 Karaçayca bek “çok”, Kumuk 
ve Balkarca bek “bek [pek], …”,77 Altayca bek “1. …, pek”tir.78 Bunlar da 
edatlaşmış sözlerdir.

Dolayısıyla 454 yılına ait Hun kişi adı olan Bel “sıkı, sağlam, sert, berk” 
anlamlarındadır. Yakutça beli, belis, çeşitli Türk dillerinde bu sözlerin 
akrabası olan bed, bet, bit, pit, pidә, betke ve yine Türk dillerinde anılan 

69 H. Paasonen, Çuvaş Sözlüğü, TDK, İstanbul, 1950, s. 107.
70 H. Paasonen, a.g.e., s. 109; Bülent Bayram, Çuvaş Türkçesi - Türkiye Türkçesi Sözlük, 
Tablet Y., Konya, 2007, s. 162.
71 Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri, Cilt: 2, s. 237.
72 Derleme Sözlüğü, Cilt: 2, s. 593, 645.
73 Edouard Pekarskiy, Yakut Dili Sözlüğü, TDK Y., İstanbul, 1945, Cilt: 1, s. 87.
74 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 25, 26; Divânü Lügati’t-Türk Dizini, TDK, 
Ankara, 1972, s. 18.
75 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, KB Y., Ankara, 1991, s. 698-699.
76 Nuri Yüce - Hasan Oraltay - Saadet Pınar, Kazak Türkçesi Sözlüğü, s. 43.
77 W. Pröhle, Karaçay Lehçesi Sözlüğü, Çev. K. Aytaç, KB Y., Ankara, 1991, s. 11; Gyula 
Nemeth, Kumuk ve Balkar Lehçeleri Sözlüğü, Çev. Kemal Aytaç, KB Y., Ankara, 1990, s. 9.
78 N. A. Baskakov - T. M. Toşçakova, Altayca - Türkçe Sözlük, Haz.lar Emine Gürsoy Naskali 
- Muvaffak Duranlı, TDK, Ankara, 1999, s. 38.
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sözlerle akraba olan beg, bäk, pek, bekitmek sözleri bunu gösteriyor. Yine 
doğrusunu söylemek lazımgelirse bu açıklama yukarıdaki ilk 4 açıklam-
aya göre daha mantıklıdır (6 açıklamanın son ikisini zaten saf dışı bırak-
mıştık). Buraya kadar verdiğimiz bilgiler ve örnekler bunu ispatlar.

5. Onogur (Ogur) Türklerine Ait Sözler: Tarkan, Bakhatar, Arsla
Gürcü tarihleri 455 yılında Oset kavminin müttefiki olan Hazarlardan 

Tarhan ve Bakhatar kişi adlarını kayda almışlardır.
Gürcü kaynağının Oset ve Osetlerin müttefikleri ibaresiyle iki Türk ka-

vminden söz ettiği anlaşılmaktadır. Birincisi olan Osetler; Hunlar, Aslar ve 
İranlı Alanların oluşturduğu Haylandurklardır. Başka deyişle Haylandurklar 
= Osetlerdir. İkincisi Osetlerin müttefiki olan Hazarlardır. Hazarlar o tarihte 
sahnede olmadıklarına göre yukarıda belirttiğimiz gibi bu Türk gurubu On-
ogur (Ogur veya Bulgar) Türkleridir. Gerçi kaynaklar 455’te Ogurların henüz 
sahnede olduğunu yazmıyorlar; lakin her olayın tarihte kaydedilmediği 
malumdur. Özetle tarkan ve bakhatar unvanlarının Onogur Türklerine ait 
olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bu karara bir de Tuna Bulgarlarında tar-
kan, bagatur unvanlarının görülmesinden ve ayrıca Avrupa Hunlarında bu 
unvanların kayda geçmemesinden varıyoruz (Olsaydı kayda geçerdi).

Şunu da belirtelim ki, aynı unvanlar Hazarlarda da görülmüştür. 
Dolayısıyla sözü edilen Türk kavmi gerçek Hazarlar da olabilir. Ama öyle 
olsaydı Hazar adının o tarihlerde *Kadar yahut *Kaδar yahut *Kasar ol-
ması gerekirdi. Şayet gerçekten Hazarlarsa onları da Ogurlar içinde mü-
talaa edebiliriz. Çünkü Hazarlar da Ogurlar gibi lir Türkçesi konuşur-lardı.

Ogur Türklerinin sahneye çıkışı 463 olarak kabul edilir. Fakat söyle-
diğimiz üzere Ermeni ve Gürcü tarihlerinde Onogurların 463’ten önce geld-
iğine dair işaretler vardır. Hazar adıysa 555 tarihinde kayda alınmıştır.

Gürcü tarihlerinin zaptettiği Osetlerin müttefikleri olan Onogur 
Türklerine ait unvanlar tarhan ve bakhatar unvanlarıdır.

1. Tarhan
455 yılına ait bir unvandır.
Unvanın bu tarihte mevcut olduğunun kaydedilmesi pek önemlidir. 

Çünkü 455 tarihi, tarhan unvanının belki de kayda geçtiği ilk tarihtir. 
Gürcistan Tarihi bu unvanı kıral Vahtang’ın bugünkü Kabartay ülkesinde-
ki Osetlere akını esnasında, Osetlerin müttefiki olan Hazarlara ait bir kişi 
adı olarak göstermektedir. Gerçekte kastedilen Onogur Türkleridir.

Gürcülerin en meşhur kırallarından biri olan Vahtang Gorgasal, Gürcü 
tarihlerine göre 439 yılında doğmuş, 7 yaşında, yani 446’da tahta çıkmış, 
499’a kadar tam 53 yıl, yani yarım yüzyıldan fazla hükümdarlık yapmıştır.79

Gürcistan Tarihi’ne göre Osetler 449’da Gürcistan’a akın etmiş, o 
zaman 10 yaşında olan Gürcü kıralı Vahtang’ın üç yaşındaki bacısını esir 
almışlardı. Vahtang 455 yılında, yani 16 yaşındayken bugünkü Kabar-

79 Gürcistan Tarihi, Gürcüceden Çev. Marie Felicite Brosset, Fransızcadan Türkçeye Çev. 
Hrand D. Andreasyan, Yayına Haz. Erdoğan Merçil, TTK, Ankara, 2003, s. 120, 121, 126.
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tay bölgesinde yaşayan Oset memleketine akın eder. Osetler müttefikleri 
olan Hazar (Ogur)’larla Vahtang’ı karşılar. Mübarezede (teke tek dövüşte) 
Osetlerin müttefiklerinden, yani Hazar (= Ogur)’lardan Tarhan isimli birisi 
her önüne çıkanı öldürdükten sonra, kıral Vahtang’la karşılaşır. Gürcü 
tarihine göre Vahtang, Tarhan’ı öldürür80 ve cengin sonunda tutsak 
bacısını geri alır.

Kıral Vahtang Tarhandan sonra Osetlerden Bakhatar ile karşılaşmış, 
onu da yenmiş ve öldürmüştür.

Osetlerin, yani Hun-As-Alanların, yani Haylandurkların Hazarlarla 
(= Onogurlarla) müttefik oluşu tarihsel gerçeklerdir. Yalnız söylediğimiz 
üzere Türk gurupları için o sıralarda, yani 455’te Hazar değil 1. Hun 2. 
Haylandurk (= Alandur) 3. Os ~ As ve çok muhtemel ki 4. Onogur 5. 
Saragur 6. Urog adları kullanılıyordu.

Osetlere yahut Haylandurklara yahut Alandurlara Hun, As, Onogur 
Türklerinin hepsinden karışmalar ve katılmalar olmuştur. Ancak ana ve ka-
labalık kitle İran asıllı Alanlardı. Bundan ötürü tıpkı Tuna Bulgar Türklerinde 
olduğu gibi yönetici ve askerî sınıfı teşkil eden Türkler gittikçe kalabalık 
kitlenin içinde erimiş, bugünkü İrani Oset halkı meydana gelmiştir.

Not: 449’da yapıldığı yazılan Osetlerin akınının doğru tarihi yukarıda 
söylediğimiz gibi 460-463 arası olabilir. Ayrıca Vahtang’ın Osetlere taar-
ruzu 455’ten sonraya, 460’lı yıllara ait olabilir. Ancak bunlar unvanın 
sahibinin Türkler olduğu gerçeğini değiştirmez.

1.1. Kafkas Halklarından Udh’larda Tarkan Unvanı

İlk ve orta çağda Gence’nin batısında oturan Udh veya Udhin topluluğu, 
Strabon (M.Ö. 64 veya 63 - M.S. 18’de veya 19) tarafından Uiti adıyla 
anılır. Araplar IX. yüzyılda Babek isyanına katılan Udh veya Uadhın (ya-
hut Avadh, Avadhîn yahut Uzz, Uvazin)’lardan söz ederler. Taberî, İbnül 
Fakih, Belazurî bunların tarhanları olduğunu söyler.81

Eski kaynaklar Hunlarla bunları karıştırır, Türk olduklarını yazar.
Arapların Udh veya Uadhın (yahut Avadh, Avadhîn yahut Uzz, Uvazin) ile 

kastettikleri herhalde Osetlerdir (Yani V. yüzyıldaki Hunlar, Haylandurklar). 
Çünkü Tarhan unvanı Osetlerde kaydedilmiştir. Demek ki, Utilere onlardan 
geçmiştir. Yahut en azından Osetlerin bir kısmı Uti vilayetine yerleşmiştir.

Orta çağda Uti adı Azerbaycandaki Gence şehri bölgesine ve bunun 
batısındaki vilayete verilirdi. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Uti vilay-
etinin “düzlük Karabağdan Kazak-Tovuz-Şamhor’a dek uzanan araziyi ka-
pladığını, VII. yüzyıla ait Ermenistan Coğrafyası ve Alban Tarihi Şeki’nin 
de bu vilayete dahil edildiğini” yazar.82 Albanların kışlık başkenti Halhal 
kalesi bu vilayetteydi.

80 Gürcistan Tarihi, s. 121, 126, 127.
81 Z. V. Togan, “Azerbaycan”, İA, Cilt: 2, s. 97; A. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, 
Enderun K., İstanbul, 1981, s. 169, 456.
82 “Uti”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 9, s. 469.
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1.2. Tarkan Hakkında Görüşler

Annemarie von Gabain (1901-1993) -kan, -kän, -han ekinin unvan 
bildirdiğini söyler; burhan, tarhan, tängriken “ilahi, hazretleri” sözlerini 
örnek verir.83

Sencer Divitçioğlu (1927-2014) tarkan unvanının “... stepokrasi 
aşamasında ele geçirilen toprakların dirlik haline dönüştürülmüş birimleri-
nin başına geçirilen yüksek rütbeli subaylara verilmiş olduğu” fikrindedir.84

Tarkan unvanı Türklük biliminde henüz çözülmemiş sorunlardan 
biridir. Buna karşın şunu kesinlikle söyleyebiliriz: Tarkan unvanı Türkçe-
dir, *darg+ kökündendir ve ilk anlamı unvanla ilgilidir. Yani her hangi bir 
isim veya fiilden türememiştir. Geniş bilgiyi ayrı bir yazımızda vereceğiz.

Tarkan Türk unvanlarının en meşhurlarındandır. İrandaki Kaçar Türk 
sülalesi devrinde de kullanılmış, şehzade ve hanedan neslinden olanlara 
verilmiştir.85 Bu unvan 1922’de soyadı olarak  görülür. Ana dili Türkçe 
olan, fakat Hıristiyan oldukları için kendilerini Pontuslu Rum sanan Ba-
tum’daki Hıristiyan Türklerden birinin soy adı Tarkanidis’ti.86

Tarkan günümüz Türkiyesinde pek sevilen erkek adlarındandır.

2. Bakatar

455 yılına ait bir kelimedir.
Kıral Vahtang, Tarhan’ı öldürdükten sonra Osetlerden Bakatar ile 

karşılaşmış, Tarhan gibi onu da öldürmüştür. Osetya’da Kazara vadis-
inde bulunan bir kilise kitabesi bu olay ve Baghatar ailesi hakkında bilgi 
vermektedir.87

2.1. Bakatar Unvanı

Bakatar da tarkan unvanı gibi Türklerin meşhur unvanlarından biridir. 
Tarkandan farklı olarak bagadur unvanını ilk olarak M.Ö. 126’da Çin kay-
naklarında belgeliyoruz.

Çinli elçi Chang Ch’ien (ok. Cang Çien), batı seferinden döndüğü vakit 
(MÖ 126) Hsi-Liang’dan, yani Kansu’dan getirdiği şarkılardan birinin adı 
Mo-ho-tou-lo idi. Biz ilk Türk kadın Sinoloğu olan Muhaddere N. Özerdim 
(1916-1991)’in yazısında bunu okur okumaz, kelimenin bugünkü bahadır 
kelimesi olduğunu hemen anlamış ve Çince ses çevriminin Türkçesinin, 
*bagadur olduğunu yazmıştık.88 (Geniş bilgi için bu yazımız okunmalıdır).

Özerdim, Mo-ho-tou-lo’nun Çince olmadığını, fülütle çalınan bir şarkı 
olduğunu, şarkının “askerî müzik olarak kullanılmasının emredildiği”ni ya-

83 A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, Çev. Mehmet Akalın, TDK, Ankara, 1988, s. 44.
84 Sencer Divitçioğlu, Kök Türkler, Ada Y., İstanbul, 1987, s. 243.
85 Cevad Heyet, İki Dilin Mügayisesi, Haz. Şikar Mesteli, Bakü, 2003, s. 74.
86 Yusuf Gedikli, Pontus Meselesi, Bilge Karınca Y., İstanbul, 2002, s. 43, 233.
87 Gürcistan Tarihi, s. 127 vd.
88 Yusuf Gedikli, “Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler 4: To’u-man, Mo-tu (Mete) 
ve Mo-ho-tou-lo Şahıs Adlarının Mana ve Menşeyi”, Türk Dünyası Araştırmaları, Mayıs-Haz-
iran 2007, Sayı: 168, s. 51-72.
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zar.89 Demek ki, Mo-ho-tou-lo, yani *bagadur kelimesi için düşündükler-
imiz doğrudur. Çünkü askerî müzik olarak kullanılan bir musiki parçası 
ancak kahramanlıkla ilgili olabilir.

Kelimenin ilk anlamı da unvandı, yani ilkin zannettiğimiz gibi Türkçe 
boğa kelimesinden gelmez.

927 yılında bir Tuna Bulgar reisi Alobogatur, Marquart’ın ifadesiyle Alp 
Bağatır’dı. Marquart’ın fikri bizce de doğrudur. Rus destanlarında bogatır 
biçiminde geçer.90

Bakatar “kahraman, yiğit, bahadır, batur, alp”lere verilen bir unvan-
dır. Bakatar yahut M.Ö. 126’da Çinlilerde tespit edilen biçimiyle *bagadur 
daha sonra bahadır olarak görülmüş, çeşitli Asya, Afrika halklarına 
geçmiştir.

Dikkat: 455 tarihi 460’lı yıllara ait olabilir. Böyle de olsa arada fazla 
bir fark yoktur.

3. Arslan

466 yılına ait bir unvandır. Gürcü tarihçileri tarafından kayda geçiril-
miştir. Şeref unvanıdır.

Arslan kelimesinin de bu tarihte tespiti çok mühimdir. Çünkü gerçek 
telaffuzuyla ilk defa kayda alınmıştır.

Yukarıda kıral Vahtang’ın 455’te, daha 16 yaşındayken günümüzde-
ki Kabartay ülkesinde yaşayan Osetlerle çarpıştığını, Tarhan ve Bakatar 
isimli iki Oset alpini saf dışı ettiğini anlattık. Osetlerden kasıt As-Hun-Hay-
landurk Türkleridir. Her fırsatta belirttiğimiz gibi As ~ Yas veya Osetler 
Türk’tür yahut içerisinde kuvvetli Türk unsurunun yahut Türk asıllı idari 
ve askerî kadroların yer aldığı bir topluluktur. Haylandurkların da As-A-
lan, başka deyişle Hun olduklarını belirtmiştik.

Tarihçiler kıral Vahtang’ın 466 yılında, yani 27 yaşında İran ordusuyla 
savaşa tutuştuğunu, savaş esnasında kıralın ön tarafında kurt, arka tar-
afında arslan (aynen böyle) resmi olan bir miğfer giydiğini yazarlar. Bun-
dan dolayı kendisine Gurg-arslan lakabı verilmiştir. Gurg Farsça “kurt”, 
arslan Türkçe “arslan”dır. Gürcüler genellikle Gug-arslan, Gug-aslan, 
Gorgaslan, Gurgasal, Gorgasal söylerler.

Ermeni tarihleri de böyle kaydeder. Nitekim Ermeni asıllı Türk tari-
hçisi Hrand D. Andreasyan, Kafkasya’da Türk unsurlarına miladi 450’li 
yıllarda raslandığını, Ermeni tarihçisi Vahram’ın Kurtasar isimli Gürcü 
kıralından bahsettiğini, kıralın miğferinin önünde kurt, arkasında aslan 
resmi bulunduğunu yazar.91

89 Muhaddere N. Özerdim, “MS IV-V. Yüzyıllarda Çin’in Kuzeyinde Hanedan Kuran Türklerin 
Şiirleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: 3, Ankara, 
Eylül 1955, s. 57 vd.
90 M. Fuad Köprülü, İA, Bahadır, Cilt: 2, s. 216. Bu yazıda Ağaçeri ve Biçer adında Türk 
kabilelerinden bahsedilir.
91 Hrand D. Andreasyan, “Müverrih Vardan - Türk Fütuhatı Tarihi”, Tarih Semineri Dergisi, 
İstanbul Ünv. Ed. Fak. Y., Sayı: 1-2, İstanbul, 1937, s. 166.
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Bu Türkçe kelime bir çok bilim insanında hayret uyandırmışsa da ünlü 
Fıransız tarihçisi Marie-Félicité Brosset (1802-1880), İranlıların doğuda 
Türk kabileleriyle alakada olduğunu, arslan kelimesini onlardan öğren-
melerinin çok doğal olduğunu söyler ve aynı lakabın kıralın biyografisinin 
metninde ve metin kadar eski olan fermanlarında da görüldüğünü belirtip 
tartışmayı noktalar.92

Brosset’nin fikri sonuç olarak doğrudur. Fakat sebebi konusunda kuş-
kuluyuz. Bize göre unvanın Kuzey Kafkasya Hunlarından alınmış olması 
daha yüksek ihtimaldir. Yukarıda 455 yılına ait Tarkan ve Bakatar un-
vanlarını inceledik. Bu tarihlerde Kuzey Kafkasya’da Hunlar (Haylandurk-
lar, Aslar veya Osetler)’in bulunduğunu kesinlikle biliyoruz. Hatta Ono-
gurların 466’da Kafkaslarda olduğu malumdur. Gerçi arslanın Orta Asya 
Türklerinden, özellikle Akhunlar (Eftalitler)’dan İran vasıtasıyla alınması 
mümkündür, ancak Kuzey Kafkasya Hunlarından veya Onogurlardan 
alınması daha mümkün, daha yüksek ihtimaldir.

3.1. Türk Tarihinde Arslan

Türkçe arslanın 466’da tespitinin önemli olduğunu belirtmiştik. Gerçi 
Güney Hun devletinin 94-98 arasında başta bulunan yabgusunun Çince 
adı Shih-tse, yani “arslan”dı.93 Tabi ki, yabgunun asıl adı Türkçe *ars-
landı, lakin Türkçe ad transkripte edilmemiş, Çinceye çevrilmiştir.

Göktürklerce 571-581 arasında diktirilen Bugut yazıtında Taspar 
Kağan’a arslan unvanı verildiği, kağanın ködüş denilen külliyeler yaptırdığı, 
ediz eb denilen pagodalar inşa ettirdiği yazılır.94 Ediz eb “yüksek ev”dir.

576 civarında Menandros tarafından Göktürklerin sekiz büyük reisin-
den biri olarak kayda alınan Arsilas (Αρσίλας), yani Arslan; kelimenin batı 
tarihlerinde ilk anılışıdır.95

Tang-şu’ya göre Karategin (Hududül Alemde Raşt)’in 642’deki pirensi 
Türk Tarduş, 755’teyse İ-si-lan se-kin (Arslan Sekin?) idi.96 (Se-kin bizce 
sagun unvanıdır, sengün unvanı değildir; öyle olsaydı -ng-’li yazılmalıydı. 
Daha sonra sagun olarak görülmüştür).

726’da Buhara hükümdarı Tuġ-şad’ın kardeşi Arslan (A-si-lan ta-fu 
tan-fa-li), Çine elçi gitmişti (ta-fu, *tabar olabilir). 739’da Fergana hüküm-
darı Arslan Tarkan (A-si-lan ta-kan)’dı.97

92 Gürcistan Tarihi, s. 146.
93 Shen Wei-hsien, “Muahhar Han Devrinde (M.S. 25-M.S. 220) Hun Tarihine Kronolojik Bir 
Bakış”, Çeviren: W. Eberhard, Belleten, Ankara, Birinci Teşrin, Cilt: 4, Sayı: 16, [Ekim] 1940, 
s. 361, 379.
94 Ünver Günay - Harun Güngör, Başlangıcından Günümüze Türklerin Dini Tarihi, Rağbet Y., 
İstanbul, 2003, s. 167.
95 Gyula Moravcsik, Byzantinoturcica II, Sprachreste der Türkvölker quellen, Akademie Ver-
lag, Berlin, 1958, s. 72; Laszlό Rásonyi, Doğu Avrupada Türklük, s. 168; M. Fuad Köprülü, 
“Arslan”, İA, Cilt: 1, s. 600.
96 Edouard Chavannes, Documents sur les Tou-kiue (Turcs) Occidentaux. Spbg., 1903, s. 
164’ten Akt. L. Rásonyi, “Selçük Adının Menşeine Dair”, Doğu Avrupada Türklük, 2006, s. 364.
97 M. Fuad Köprülü, “Arslan”, İA, Cilt: 1, s. 600.
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Leon Kahun (1841-1900), Doğu Romalıların arslanı Arsilas, Türgiş 
(Türkeş)’i Turzas, Tarduş’u Tardu yazdıklarını söyler.98

Arslan, Türklerde kadın adı olarak da kullanılmıştır. Selçük pirens-
eslerinden birisi Arslan Hatundu.99 Osmanlı şehzade ve sultanlarına ar-
slanım diye hitap edilirdi.

Türkçe arslan bir  çok dile geçmiş, Araplarda Arslan, Reslan, Erme-
nilerde Aslan, Arslan, Ulahlarda Aslan, Bulgar ve Sırplarda Arslan, Res-
lan, Macarlarda Oroszlán, Sulovenlerde Oroslan, Arnavutlarda Arslan,100 
Ruslarda Ruslan biçiminde kişi adı olmuştur.101

Dede Korkutta geçen kağan arslan “serazat arslan; kağan olan arslan, 
baş olan arslan, en büyük arslan, arslanların en büyüğü, arslanların en 
saygı değeri, arslanların kıralı, şahı, padişahı” manasındadır. Kağan ar-
slan meselesini incelediğimiz ve arslan hakkında geniş bilgi içeren yazımız, 
Atilla Jorma Armağanında yayımlanmıştır.102

6. Güney Kafkasya Hunları (Akhunlar)

Güney Kafkasya hatta Kuzeybatı İran’daki Türk kavimlerinden biri-
si de Akhunlardır. Fakat en başta şunu açıklığa kavuşturmak gerekir: 
Bu çağlarda, V-VI. yüzyıllarda Güney Kafkasya’daki Hunların önemli bir 
kısmı, Akhunlardır. Yani Kuzeydeki soydaşlarıyla doğrudan değil, dolay-
lı olarak ilgilidirler. Çünkü Akhunlar, Güney Kafkasya’ya Kuzey Kafka-
sya’dan değil, Doğu İran ve Afganistan’dan gelmişlerdir.

Akhunların Güney Kafkasya’da varlığını bir kaç tarih kaynağından bel-
geliyoruz. Şöyle ki:

1. 480’de ölen Ermeni tarihçisi Yegişe, Kafkas Albanlarının Sasani kis-
rası Peroz’a karşı isyan ettikleri vakit “yardım için [Ak] Hunları getirdiklerini” 
söyler.103 Peroz veya Firuz 459-484 arasında arasında tahtta bulunmuştur.

2. Prokopyus 550 yılındaki İran-Roma savaşına katılan ve İberya’yı 
yağma eden Beyaz Hunlardan bahseder.104 İran kisrası I. Hüsrev Nuşi-
revan (531-579) Sabarları, Ak Hunlarla birlikte İran kumandanı Merme-
rous’un yardımına gönderdi ki bu Ak Hunlarda bir çok fil bulunuyordu.105

3. 555 yılına ait Süryani kaynağı Zaharya Retor, Demirkapı-Derbend 
önünde oturan 13 halk arasında hem Abdel, hem Eftalitleri sayar.106 Ab-
del ve Eftalit aynı kavmin iki ayrı öbeğidir. Farklılık özge tarihlerde gelme-

98 Leon Cahun, Introduction a l’histoire de L’Asie, Turcs et Mongols, s. 115’ten Akt.lar Ünver 
Günay - Harun Güngör, Başlangıcından Günümüze Türklerin Dinî Tarihi, Rağbet Y., İstanbul, 
2003, s. 220.
99 M. Fuad Köprülü, “Arslan”, İA, Cilt: 1, s. 599-601.
100 M. Fuad Köprülü, “a.g.m.”, s. 601.
101 Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, “arslan”, Ankara, 1999, s. 22. 
102 Yusuf Gedikli, “Dede Korkuttaki Kağan Arslan Meselesi”, Atilla Jorma Armağanı, Haz. Erol 
Cihangir - Sevil İrevanlı Abbasova, Doğu Kütüphanesi Y., İstanbul, 2012, s. 173-184.
103 Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, s. 66.
104 Şerif Baştav, “Sabir Türkleri”, Belleten, İkinci Kânun, Sayı: 17-18, [Ocak] - Nisan, 1941, s. 63.
105 Şerif Baştav, “a.g.m.”, s. 65. 
106 M. İ. Artamonov, Hazar Tarihi, s. 113; Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, s. 78. 
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leri veya yaşam tarzlarından kaynaklanır (yerleşiklik ve göçebelik). Abdel 
ve Eftalit de aynı adın iki ayrı biçimidir. Türkler arasında sonradan hatta 
bugün dahi görülen bir çok Abdal boyu, Abdele’den gelir.

4. VI. asrın sonlarında Kalankatlı Moses tarafından kaleme alınan Al-
ban Tarihi’nde Kamiçik Eftalitlerin Büyük Kafkas dağlarının yakınına göç 
ettirildiğinden bahsedilir.107 Burası Kuzey Azerbaycan’ın kuzeyidir. Krş. 
Üçüncü maddede Demirkapı-Derbend önünde oturan 13 kavimden ikisi 
olan Abdel ve Eftalit kavim adlarıyla.

Söylediğimiz üzere Akhunlar Güney Kafkasya’da ancak V-VI. asırlarda 
bulunabilir. Zira Eftalit devleti VI. asırda Göktürkler ve Sasanilerin ortak 
askerî harekâtıyla ortadan kaldırılmıştır.

Güney Kafkasya Hunlarından yahut Akhunlardan kalan en önemli 
kültür öğesi Balasâgân şehir adıdır.

1. Güney Kafkasya Hun (Akhun)’larının Balasâgân Şehir Adı
Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi “Balasakan” maddesinde özetle şu 

bilgileri verir:
“Balasakan, erken orta çağda Azerbaycan’ın Mil düzlüğünde şehird-
ir. Bazı kaynaklar Paytakaran ve Kaspiana vilayetleriyle aynılaştırır. 
Ermeni yazarlarından Koryun (V. yüzyıl), Horenli Moses (V-VI. yüzyılın 
başları), Buzand (V. yüzyıl) ve Yegişenin (V. yüzyıl) eserlerinde Hun-
larla bağlantılı olarak anılır. Buzand’a göre ahalisi Balasaçi adlanırdı. 
Erken orta çağ kaynaklarında Atropatena’nın içinde olduğu belirtilir.”108

1.1. Görüşler
Ziya Bünyadov, Balasakan’ın öteki adının Paytakaran olduğunu yazar 

ve şehri bugünkü Azerbaycan’ın orta-güneyindeki Beylegan ve yöresine 
yerleştirir.109

Gukasyan, Muğan ve Mil düzlüklerinde Balasaçi, Ağhun, Ağhazar, Ba-
lasagun şehirlerinin kurulduğunu110, V. asırda Akhunların burada bulun-
duğunu, Balasagun’un Arap varyantı olduğunu yazar.111

N. Adons; Balasağun ~ Balasakon yer adının Balasaçi adlı bir kabile-
nin adından geldiğini, V. asır Ermeni tarihçisi Buzand’ın bunlar hakkında 
bilgi verdiğini, Balasaçilerin Kür ırmağının kuzeyinde yaşadıklarını ya-
zar.112 Balasaçi sözündeki -ç-, g’den gelmelidir.

Z. V. Togan, Güney Muğan’daki Balasâgân şehrinin Akhunların şehri 
olarak zikredildiğini, bunun Türkçe Balasagun ismiyle aynı olması gerek-
tiğini beyan eder.113

107 Moisey Kalankatuklu, Albaniya Tarihi, Çev. Ziya Bünyadov, Bakü, 1993, 1. Kitap, 15. §, 
s. 22; Alban Tarihi, 1. Kitap, 15. §, s. 56.
108 “Balasakan”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 1, s. 582.
109 Alban Tarihi, 1. Kitap, 20. §, s. 68, 183. dipnot (Z. Bünyadovun dipnotu).
110 V. L. Gukasyan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 116, 117.
111 V. L. Gukasyan, “a.g.m.”, s. 122 vd.
112 V. L. Gukasyan, “a.g.m.”, s. 116.
113 Z. V. Togan, “Azerbaycan”, İA, Cilt: 2, s. 97.
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Togan’ın söylediği gibi kelime Kırgızistan’daki Türk şehri Balasagun’la 
hemen aynı sesletimde ve aynı manadadır. Sadece Balasagun’daki -sâgân 
elemanı düzdür. 1069-70’te Kutadgu Bilig’i yazan Yusuf Has Hacib, Kırgı-
zistan’daki Balasagun kentindendi.

1.2. Balasâgân Nedir?

Sagun gerçekte bir Türk unvanıdır. Kaşgarlı’da sagun “Karluk şeflerine 
verilen, saygı belirten bir unvan. Türk hekimlerine de ata sagun denir” biçi-
minde açıklanmıştır.114

VIII. yüzyılda Batı Göktürklerin, IX-X. yüzyıllarda Karlukların, XI-XII. 
yüzyıllarda Karahanlıların başkenti olan Balasagun şehri, adını Türkçe 
bala ve sagun unvan birleşiğinden almıştır. Krş. Kaşgarlı’daki ata sagun 
ile. Balasagun bugün Kırgızistan’daki Ak-Peşin ören yerindeydi. Öteki ad-
ları Kuz-ordu, Kuz-uluş, Kuz-balıktır. Bu adların anlamı “kuzeydeki şe-
hir”dir.

Karahanlılarda kül sagun unvanı vardı.115 Sagun unvanına kök sagun 
olarak raslamak da olanaklıdır. Sagun unvanının bala, ata, kül, kök ni-
telemeleriyle kullanılması dikkati çekiyor.

O. F. Sertkaya sagunu Çince sengüne bağlar, Japonca şôgun “gene-
ral”in de Çince sengünden çıktığını belirtir.116

Talat Tekin Göktürk yazıtlarında geçen sengün “general”i Çince ts’i-
ang-kün’den getirir.117 Fakat sanıldığı gibi sagun Çince sengün kelimesinin 
kalınlaşmış ve -n- sesini kaybetmiş biçimi değildir. Çinceden Göktürkçeye 
geçen sengün ile Türkçe sagun farklı sözlerdir, birbirleriyle birleştirilemez.

Bunların farklı sözler olduklarını hem sagunun kalın olması, hem 
de bala, ata, kül, kök sözcükleriyle nitelenmesi gösteriyor. Özetle sagun 
unvanının Çinceden gelen sengün ve bunun Japonlarda görülen şogun 
biçimiyle bir ilişiği yoktur.

Tabi bala- unsuru da açıklama bekler. Bu da kolaydır. Bala, Divânu 
Lügati‘t-Türk’te “kuş ve hayvan yavrusu”, “bir adamın işlerinde yardımcısı, 
çırağı”dır.118 Bugünkü Yeni Uygur, Tatar, Kırgız, Kazak, Başkurt Türkçe-
lerinde bala, Özbek Türkçesinde bàlä “çocuk”tur.119 Anadolu, Azerbaycan 
Türkçelerinde “yavru, çocuk” manasındadır. Kısaca bala “yavru, çocuk; 
küçük, ufak; yardımcı, çırak” demektir. Balasagun ise “küçük sagun” 
yahut “yardımcı sagun”dur. Bunu karşıtı olan atasagun, yani “baba sa-
gun, büyük sagun”dan da anlıyoruz. Atasagun Kaşgarlıda “hekim, dok-

114 Mahmûd el-Kâşgarî, Divânu Lügati’t-Türk, Robert Dankoff - James Kelly yayınından çevi-
renler Seçkin Erdi - Serap Tuğba Yurteser, 2. Baskı, Kabalcı Y., İstanbul, 2007, s. 464.
115 Omelyan Pritsak, “Karahanlılar”, İA, Cilt: 6, s. 253.
116 Osman Fikri Sertkaya, “Sağın ‘Doktor / Hekim’, Hemşire ‘Bacı”, Türk Dili, Sayı: 665, Mayıs 
2007, s. 397.
117 Talat Tekin, Orhon Yazıtları, 3. Baskı, Yıldız Y., İstanbul, 2003, s. 109; Talat Tekin, “Kuzey 
Moğolistanda Yeni Bir Uygur Anıtı: Tarhat (Terhin) Kitabesi”, Belleten, Ekim 1982, s. 830.
118 Divânu Lügati’t-Türk Dizini, s. 16.
119 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, s. 136-7.
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tor”dur.120 Hekimlik, doktorluk hizmetinin yaşlı başlı, deneyimli kişilerden 
beklendiği aşikârdır. Balalar galiba bunların yardımcıları, çıraklarıdır.

Tabi şöyle bir sav ileri sürülebilir: -sâgân unsuru Sakalarla ilintili ola-
maz mı? Bu soruya vereceğimiz yanıt “hayır”dır: Diyelim ki -sâgân unsu-
runu Sakalarla ilintilendirdik, bala- öğesiyle Balasâgâna “Küçük Sakalar” 
dedik. Peki Kırgızistan’daki Balasagun kentini ve ata sagun, kül sagun, 
kök sagun unvan öbeklerini nasıl açıklayacağız? Biz de evvela Balasâgânı 
“küçük Sakalar” olarak açıklamıştık. Sonra Balasagun şehri ve atasagun 
unvanını dikkate alarak fikrimizi değiştirdik. Atasagun unvanının varlığı 
Balasagun ve Balasâgân şehir adlarının açıklanmasına gayet yardımcı ol-
maktadır. Dolayısıyla şehir Togan’ın dediği gibi Akhunlar tarafından ku-
rulmuştur; anlamı da yazdığımız gibidir.

2. Talış Kavim ve Yer Adı

Akhunların Güney Kafkasya ve Kuzeydoğu İran’da bıraktığı kavim ve 
yer adlarından birisi de Talış kavim adıdır.

Yukarıda Akhunların Güney Kafkasya’ya göçürüldüğünden bahsetmiş-
tik. Akhunların öbür adları Abdal veya Eftalit’tir. İkincisi çoğul eklidir. Ab-
dal “su samuru”, Eftalit “su samurları” manasındadır. Ab Farsça “su”dur; 
tele ise yalnız başına “samur” demektir ve Türkçedir. Abdal ve Eftalit sözle-
rinin yarı Türkçe, yarı Farsça birer tamlama olduğunu, fakat tamlamaların 
Türkçe kurala göre yapıldığını daha önce bir kaç yazımızda ortaya koy-
muştuk.121 Kısaca Kafkasya ve İran’a gelen Eftalit boylarının bakiyeleri Talış 
kavmini oluşturmuştur; Talış “teleler”, yani “samurlar” demektir. Eftalitler, 
yani “su samurları” kavmi değişik bir adla bugüne kadar gelmiştir.

Talış adının ve kavminin Teles sözcüğüyle alakasını ilk kuran kişi, 
bildiğimize göre Dr. Rıza Nurdur.122 Rıza Nur; Teles ~ Talış kelimesinin 
manasını açıklamamıştır. Fakat onun uyarısından yola çıkarak Talış’ın 
“samurlar” olduğu tarafımızdan ortaya konmuştur.

7. Sonuç

Böylece IV. asrın sonu ve V. asrın ortalarında Kuzey Kafkasya’daki 
gerçek Hunlardan zaptedilen Basık, Kursık kişi adları ve onlardan kalan 
Hunan, Halhal, Kenger, Hun dağı yer adlarını inceledik (6 kelime).

Kuzey Kafkasyada V. yüzyıl ortalarında Haylandurk (Hun-As ~ Os ~ 
Oset-Alan)’lardan kalan Haylandurk kavim adı ve Eran, Bel kişi adlarını 
da inceledik (3 kelime). Yine Onogurlardan kalan tarkan, bakatar, ar-
slan unvanlarını da mercek altına aldık (3 kelime; arslan gerçek Hun-
lardan yahut Haylandurklardan da kalabilir). Ayrıca V-VI. yüzyıllarda 
Afganistan’dan Kafkasya’ya göçürülen Akhunların kurduğu Balasagan 

120 Divânu Lügati’t-Türk Dizini, s. 12.
121 Yusuf Gedikli, “Ting-ling, Tiele, Teleüt, Töles, Telengit, Telenggit, Kil, Kiş, Kemek, Heftalit, 
Talış, As, Az, Aors, Wu-sun (Usun), Ti ve sair Türk kavimlerinin etimolojileri yahut kürk hay-
vanlarının adlarıyla anılan Türk etnonimleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, s. 27-60.
122 Dr. Rıza Nur, Türk Tarihi, Haz. Erol Kılıç, 2. Baskı, Toker Y., Cilt: 1, İstanbul, 1982, s. 90.
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kent adıyla yine Eftalitlerin -tele öğesinden gelişen Talış kavim adını da 
açıklamış bulunuyoruz (2 kelime). Böylece toplam 14 kelimeyi incelemiş 
ve süregelen birçok sorunsalı bitirmiş oluyoruz.

Açıklayıcı Notlar
* Paytakaran Albanya (Azerbaycan)’da şehir ve vilayettir. III-IV. yüzyıl-

larla ilgili olaylarda anılır. Bugünkü Azerbaycan’ın Mil-düzü bölgesinde, 
Tazekent veya Beylegan’da olduğu sanılır. Adının Farsça paytaht Aran 
“Aran’ın başkenti” tamlamasından geldiği söylenir (“Paytakaran”, Azer-
baycan Sovyet Ansiklopedisi, c. 7, s. 430). Biz kökenle ilişik açıklamaya 
katılmıyoruz.

** Aziz Efraim (Sent Efraim, Ephrem the Syrian) 306 yılında Gazian-
tep’in Nizip ilçesinde doğmuştur. Nizip’te kurduğu okul daha sonraki asır-
larda Süryani ortodoks kilisesinin merkezi olmuştur. Efraim 363’e kadar 
Nizip’te yaşamış, bu tarihte önce Diyarbakır’a sonra Urfa’ya gitmiş, orada 
yerleşmiştir. Hunların akını esnasında Urfa’da olmalıdır. 9 Haziran 373’te 
ölmüştür.
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Öz

Nevruz Bayramı binlerce yıllık geçmişi olan ve Türk Dünyası’nda kut-
lanan bir bayramdır. Mevsim değişikliğinin asli belirleyiciliğiyle kutlanan 
bu bayram değişerek devam eden bir gelenektir. Bu geleneğin geçmişinin 
derinlerde, yaygınlığının da geniş bir coğrafyada yaşanıyor ve yaşatılıyor 
olması, mana zenginliği ile kutlanıyor olmasını ortaya çıkarmıştır. Adri-
yatik’ten Çin Seddi’ne Türk Dünyası’nda bu bayramın, kısmen farklı, bü-
yük çoğunlukla da ortak törenlerle kutlandığı görülmektedir. Bu yönüyle 
Nevruz Bayramı, Türklerin, mânâ etrafında bütünleşmelerinin hem sebebi 
hem de tecellisidir.

Anahtar kelimeler: Nevruz, Bayram, Bütünleşme, Birlik, Gelenek.

Abstract
Festival Of Turkic World: Nauruz

Nauruz is a festival celebrated in the whole Turkish world and has a 
long history of many a thousand years. This festival celebrated mainly in 
accordance with seasonal change is a tradition which continues to chan-
ge.The fact that this tradition has its roots in depth and is lived and kept 
alive in an extensive geographical area caused it to be celebrated with its 
spiritual richness. From the Adriatic to the Great Wall of China, it is wit-
nessed that this festival is celebrated in Turkic world partly different but 
mainly with common ceremonies. Within this respect, Nauruz Festival is 
both the reason and manifestation (reflection) of the integration of the all 
Turks around the spirit.

Key words: Nauruz, Festival, Integration, Union, Tradition.

Kaşgarlı Mahmut, “Bayram” kelimesinin anlamını Divan-ı Lügat-it 
Türk’te “halk arasında gülme ve sevinme. Bir yer ışıklarla ve çiçeklerle be-

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 215           Nisan 2015
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zendiği zaman “bedhrem yer” denir ki “gönül açan yer” demektir. Oğuzlar 
bayram gününe “beyrem” derler. Bu sevinç ve eğlence günüdür.”1 şeklinde 
açıklar. Bu tanımda geçen “gönül açan” ifadesi, bayramların gönüle hitap 
etmesi, gönülün ise güzelliklerle ilişkili olmasıyla alakalıdır. Hayata dair 
güzellikler bayramlarda sergilenir. Dünya görüşü ve kâinat tasavvuru 
bayramlarda ritüel ve davranışlarla aşikâr olur ve gelenekselleşir.

Bayramlar, gittikçe mekanikleşen ve değerin işlevle ölçülerek nicel 
hale geldiği dünyada, mânâ etrafında bütünleşmenin en önemli kaynağı 
ve ahenkli tecellisidir. Mânâ etrafındaki bütünleşme tipinde bütünleşme 
maddî olduğu kadar manevî bakımdan da birlik durumu olarak göze 
çarpmaktadır. Mânâlı bütünleşme durumunda, çeşitli unsurlar sadece 
bir işlev icabı değil, daha ziyade ihtiva ettikleri öz karakter itibariyle bir-
birlerini tamamlamaktadırlar.2

Bayramları genel olarak ferdî, dinî ve millî olmak üzere üç ana ka-
tegoride toplayabiliriz. Ferdî bayramlar arasında çocuğun doğması, sün-
net düğünü ve evlenme sayılabilir. Dinî bayramlar özünü dinden alan, 
cemiyetin tamamına mâl olmuş bayramlardır. Bunların dışında, milletin 
hayatından, hayat felsefesinden, vicdanından doğmuş bayramlarla tabia-
tın değişmesinden kaynaklanan, cemiyete mal olmuş millî bayramlar var-
dır.3 Bahsi geçen çerçevede Nevruz, sonuncu sınıflandırmanın içerisine 
koyabileceğimiz bir bayramdır. Ancak bu bayramı bazı düşünürlerin ifade 
ettiği gibi sadece tabiatla olan ilişkileri ifade etmesi açısından ele almak, 
binlerce yıllık geleneği anlamada ve anlatmada eksik olur. Çünkü Nevruz, 
bazıları birbirinden farklı, bazıları da ilişkili olmak üzere birçok sebeple 
kutlanmaktadır.

En Eski Yeni

Nevruz başlangıcının tespitindeki zorluk sebebiyle kadim, geçmişi ol-
dukça eskiye dayanmakla birlikte eskimeyen bir gelenektir. Nevruzun “yeni 
gün” anlamına gelmesi onun eskide kalmamış olmasının adeta tescilidir. 
Tıpkı kutlanmasının esasını oluşturan mevsim değişikliğinde, baharın 
yüzünü yenilenerek göstermesi gibi, Nevruzda da yenilenme ve tazelik, 
tabiattaki rengârenk çiçeklenmede olduğu gibi kendisini oldukça fark-
lı renklerde ve desenlerde göstermektedir. Bu tasvirleri en eskilerinden 
en yenilerine kadar, kaynaklarımızda görmekteyiz. Bunlardan Yusuf Has 
Hacib, Büyük Tavgaç Buğra Han’ın dünyaya hâkim oluşunu baharın gü-
zellikleriyle eşleştirerek anlatmaktadır:

“Şarktan bahar rüzgârı eserek geldi; dünyayı süslemek için, cennet 
yolunu açtı. Kâfûr gitti, kara toprak misk ile doldu; dünya kendisini 
süsleyerek bezenmek istiyor.

1 Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, Çev. B. Atalay, Türk Dil Kurumu Yayın-
ları, Ankara, 1998, s. 484.
2 Âmiran Kurtkan Bilgiseven, Genel Sosyoloji, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1986, s. 293.
3 Bahaeddin Ögel, Türk Millî Bütünlüğü İçinde Doğu Anadolu, Ankara, 1992, s. 119-120.
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Bahar rüzgârı eziyetli kışı sürüp götürdü; parlak yaz tekrar saadet 
yayını kurdu.
Güneş balık-kuyruğundan (hût), kuzu-burnuna (hamel) kadar olan ye-
rine tekrar döndü.
Kurumuş ağaçlar yeşiller giyindi; tabiat mor, al, yeşil ve kızıl renkler 
ile süslendi.
Kara yeryüzüne yeşil ipek bağladı; hıtay kervanı da bunun üstüne çin 
kumaşı yaydı.
Düzlükler, dağlar, sahralar ve ovalar bunu yapıp, döşendiler; vadiler 
ve yamaçlar al ve yeşil giyerek süslendi.
Binlerce çiçekler gülerek açıldılar; dünya misk ve kâfur kokusu ile doldu.
Karanfil kokulu bahar rüzgârı esti; dünyanın her tarafı misk ve anber 
kokusu ile doldu.
Kaz, ördek, kuğu ve kıl-kuyruk fezayı doldurdu; bağırışarak, bir yu-
karı-bir aşağı, kaynaşıyorlar.
…
Bu esnada dünya kendi-kendine baktı; sevinip övünerek, hazinesini 
gözden geçirdi.”4

Kaşgarlı Mahmut, “Divanü Lûgatit Türk”te baharın gelişini çiçeklerle be-
zenmiş ipekten kumaşla yerin sarmalandığı, adeta cennetin bu dünyada 
görünür olduğu bir manzara ile tasvir etmektedir. Bahar geldiğinde türlü 
çiçekler açılır, ipek kumaştan yaygı serilir, cennetin yeri görülür, öyle ki 
kış gene gelecek değildir:

Türlüg çeçek yarıldı
Barçın yadhım kerildi

Uçmak yeri körüldi
Tumluğ yana kelgüsüz5

Bahar gelince sular çoğalır, çukur yerlere dolar; dağ başları hayal me-
yâl görünmeye başlar; dünyanın nefesi ısınır; ağaçlar açılır, canlı varlıklar 
çiftleşirler:

Kaklar kamug kölerdi
Tağlar başı ilerdi
Ajun tını yılırdı

Tütü çeçek çerkeşür6

Eski ile yeninin beraberliğinin en belirgin örneği olarak gördüğümüz 
Nevruzda, eskiye tazelik kazandırılmakta, cemrenin düşüşü ile yeniden 
can bulan tabiatın aslî unsurlarına insan da dâhil olmaktadır. Bir bayram 
olarak kutlanan bu yenilenme-tazelenme gününün merasime konu olan 
sebeplerinin bolluğu, tarihî süreç içerisindeki eklenen yeni anlamlarla 
ilişkilendirilebilir. Öyle ki bu kutlu gün:

4 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s. 16-17.
5 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., s. 119.
6 Kaşgarlı Mahmut, a.g.e., s. 179.
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w Türkler’in Ergenekon’dan çıktıkları gündür. Bu bakımda beş bin yıl-
dan beri Türk Dünyası’nda kutlanır.
w Hz. Ali’nin doğum günüdür.
w Hz. Muhammed’in Peygamberlik hil’atını giydiği gündür.
w Hz. Ali’nin hilafete çıktığı gündür.
w Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu gündür.
w Baharın girdiği ilk gündür.
w Hz. Âdem’in yaratıldığı gündür.
w Türklerin kışlaklardan yaylaklara göç ettikleri gündür.7

Buradaki çeşitliliğe bakarak, bunun bir kültür mozaiğinin ürünü ol-
duğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü bu, geçmişi bilinebilen ka-
darıyla beş bin yıla dayanan bir gelenektir. Dolayısıyla da farklı zaman ve 
mekânlardaki Türk kültürünün müşterek kalıbıdır. Bütün bu özellikleriyle 
de kültür mozaiği değil, kültür zenginliğinin ifadesidir. Zaman içerisinde 
farklı mânâlar yüklenerek kutlanan Nevruz, kutlamada böyle zengin bir 
sebepler silsilesine sahiptir.

Geleneğin mânâsının kuvvet kazanarak devam etmesinin en güzel ör-
neğini Nevruz bayramlarındaki yemek ikramlarında görmek mümkün-
dür. Kadim zamanların şükran törenlerinden beri gelen yemek ikramı, 
‘açları doyuran, çıplakları giydiren, yoksulu varlıklı kılan’ millet ve devlet 
geleneğinden süzülerek ve ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ ha-
dis-i şerifi ile dinî bir anlam yüklenerek, kutsallığını devam ettirmiştir.8 Bu 
bayramın dinle bir alakasının olmadığını söyleyenler, mânânın dinî öze ve 
hatta düsturlarına göre güncellenmiş olmasını gözden kaçırmakta, söz 
konusu bayramın İslâm’dan sonra doğmamış olmasına odaklanarak dinî 
içerik ve mânâ kazanmasını ihmal etmektedirler. Nevruz bayramının dinî 
mânâya bürünmesi, onun basit bir kutlama ‘an’ı olmadığını, mevsim de-
ğişikliğinin vesile kılınarak bütün bir hayat anlayışı, felsefesi ve mânâlar 
bütünü olduğunu göstermektedir.

Nevruz Bayramı bir bahar meltemi gibi geçmişten bugüne akıp gel-
miştir. Geçmiş olduğu bu uzun yolculukta, her andan ve her candan bir 
demet Nevruz getirmiştir. Bize bir çiçek bahçesi sunmuştur. Bu bahçeye 
gönlümüzden yeni renkler katarak gelecek nesillere hediye etmek de 
bugünkü neslin hürriyet alanı içerisindedir. Bu bakımdan bayramın gün 
geçtikçe Türk Dünyası’nın müşterek ruhunu daha çok yansıtması bekle-
nebilir.

Gelenekten Geleceğe Bayramlar ve Nevruz

Bir milletin teşekkülünde ortak bir tarihi geçmişe sahip olmanın önemi 
büyüktür. Tarihteki müştereklik sevinçte ve tasada birlikteliği ifade eder. 
Burada söz konusu birlikteliğin alışılagelmiş tutum ve davranış kalıplarını 

7 Zekeriya Makas, Türk Millî Kültüründe Nevruz, İstanbul, 1957, s. 82-86.
8 Ayşe Yücel Çetin, “Yemek Kültüründe Nevruz”, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, Ed.: 
M.Ö. Oğuz), Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2004, s. 153.
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gelenek olarak nitelendirmek mümkündür. Fert gelenek sayesinde karşı-
laştığı farklı durumlar karşısında nasıl davranması gerektiğini uzun uzun 
düşünmez. Geleneğin kendisine sunmuş olduğu hazır kalıpları kullanır. 
Bu kalıplar değişimi kendi içerisinde barındırmaktadır. Bu tabii bir süreç 
olarak gerçekleşir.

Geçmişe yöneliş, insanı geleceğe götürür. İnsanı yüreklendirir, bilinç-
lendirir, hayata bağlar, umuda yönlendirir. İnsanın bedeni ile geçmişe 
gitmesi imkânsızdır. Geleceğe ise ancak zamanın ilerlemesine paralel, öm-
rü nispetinde gidebilmektedir. Ancak insanoğlu herhangi bir varlık gibi 
“hal”e mahkûm değildir. “Hal”den bir eliyle maziye diğer eliyle de istikbâle 
uzanabilir. Geçmişteki insanların fikrî ve maddî dünyalarına ulaşabilip 
onlarla konuşabileceği gibi, geleceğe de seslenip, şu anda yanında olma-
yan tanımadığı insanlara seslenebilir. Bunu başarabilmenin yolu ise ge-
leneğe vâkıf olabilmek ve geleceği inşa etmekten geçer. Yani bir taraftan 
asırların birikimini, ona değen her elin şuuruna vararak alabilirken, diğer 
taraftan bu ellerden biri de kendi olup, geleneği ihyâ ya da eskiye ilave 
edilen yeni geleneklerle geleceğe seslenebilir. Bu cihanda bakî kalan hoş 
sadâları dinleyip, yine bakî kalacak hoş sadaları gök kubbeye hediye 
edebilir. Kâh Süleymaniye’de cedlerin mağfiret iklimine girebilir, kâh Ka-
racaoğlan’la pınar başına gider, kâh Yunus Emre ile secdeye varır ya da 
Viyana kapılarında ağlaşır. O halde ölümsüzlük, hayalî bir iksirde değil, 
geleneği yaşamada ve yaşatmadadır.9

Mazi-hal-istikbal çizgisinde menkıbe ve destanlar hayli önemli işleve 
sahiptir. Fert için hâfıza ve şuuraltı ne ise, toplum için tarih ile menkıbe 
ve destan odur. İnsanın şuuraltı ve hafızası, yaşı ile doğru orantılıdır. Top-
lumun şuuraltını ifade eden menkıbe ve destan ile hâfızası demek olan 
tarih de, yine yaşın verdiği bir hak ve zenginliktir. Mazisi eski olmayan 
bir toplumun, tarih, menkıbe ve bilhassa destan varlığı, çocuğun hafıza 
ve hatırasındaki zenginlik kadardır. Beri taraftan hafızasını kaybeden 
fert, muhakeme düzeni bozulacağından, insan olma hususiyetlerinden 
birini kaybetmiş olacaktır. Tarihini tahrif veya inkâr eden toplumlar da 
bu çılgınlığının faturasını ödemek zorunda kalacaklardır. Mâzi ile hal ara-
sındaki ilişki ne kadar açık ise tarih şuuruna sahip, tarih ilmine vâkıf bir 
insan için de mâzi ile istikbâl arasındaki ilgi o kadar açıktır. Mâzi, ana 
cevher kendi kalmak şartıyla, zaman içinde gelişir.10

Menkıbe ve destanlar törenler aracılığıyla yeniden sahnelenir. Tören, 
onu yapanların dikkatini özel bir önem taşıdığını düşündükleri düşünce ve 
duyguyla ilgili şeylere çeken, simgesel nitelik taşıyan türden ‘kurallarca yö-
netilen’ etkinliklerdir.11 Tüm törenler, tekrarlama ve canlandırma işlevini 
içerir. Tören disiplini ne kadar sıkı ise, tekrarlama o kadar ağır basar. Uy-

9 Yaşar Kaya - Taner Tatar, Gelenekten Modernliğe Kalıplaşan Yenilik, İstanbul, 2008, s. 54-55.
10 Sadık Tural, Zamânın Elinden Tutmak, Ankara, 1991, s. 192-193.
11 Paul Connerton, Toplumlar Nasıl Anımsar?, Çev. A. Şenel, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999, 
s. 70.
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gulamalara özgürlük tanınan yerlerde ise canlandırma işlevi öne çıkar. 
Yazıya geçişle birlikte tekrarlamanın üstünlüğünden canlandırmanın üs-
tünlüğüne geçilir, başka bir ifadeyle “ritüel bağdaşıklığın” yerini “metinsel 
bağdaşıklık” alır. Böylece yeni bir bağlayıcı yapı ortaya çıkar. Bu yeni 
yapının gücü taklit etme ve saklama eyleminde değil, yorumlama ve ha-
tırlama eylemindedir. Ayinin yerini yorumlayıcı okuma alır.12

Ancak bazı dönemlerde geleneklere yönelik olarak yoğun ihmal veya 
inkâr etme çabasının sergilendiği görülür. Bu durum cemiyeti oluşturan 
bağların zayıflamasına yol açmaktadır. Bu gerçeği bilen bölücü ve yıkıcı 
ideolojiler evvela bir milleti oluşturan gelenekleri ortadan kaldırmaya ça-
lışmış ve halen de çalışmaktadırlar. Bazen bu aydınlar tarafından iyi niyetli 
olmakla birlikte bir hata olarak da uygulanmaktadır. Hâlbuki gelenekler 
millet dediğimiz binayı meydana getiren tuğlalardır. Erol Güngör’ün de 
belirttiği gibi, binanın herhangi bir yerinden gereksiz görülerek sökülen 
bir taşın, binanın neresinde ve nasıl yıkıntıya sebep olacağını kestirmek 
güçtür. Hele binayı yıkıp yeniden inşasını düşünmek büyük hatadır. Bu 
sebeple geleneklere iradî müdahalelerde bulunmak istenen neticeyi elde 
etmemizde bir çözüm değildir. Zira müdahaleler karşısında gelenek karşı 
koyma gücüne sahiptir ve bunu her sağlıklı gelenekte görmek mümkündür. 
Esasında cemiyet hayatında keskin değişimleri ifade eden devrimlerden 
söz etmek mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, cemiyette öyle sinema 
perdesinde görülen sahne değişimleri gibi ani ve keskin değişimler görmek 
mümkün değildir.

Bu çerçevede geleneklerde bayramlar müstesna bir yere sahiptir. Çün-
kü bayramlar milleti birbirine bağlayan, sosyal bütünleşmeyi temin eden 
en önemli günlerdir. Bir taraftan kökleri mazide, diğer taraftan yaşanıyor 
olması hasebiyle de kendisi bu gündedir. Millet hayatının sürekliliğini te-
min etmesinde güç ile de geleceğe hitap etmektedir.

Bir milleti millet yapan özellik, fertlerin sevinçte ve tasada hep birlikte 
hareket etmeleridir. Hep birlikte ağlamak ve hep birlikte gülmek milliyet 
bağlarının oluşması ve güçlenmesinde en önemli faktörlerdendir. Bu bir 
kader birliğidir. İşte bayramlar bunun, sevinçte birlik boyutunun ifadesi-
dir. Birlikte olmak kederi dağıtmakta iken, sevinci arttırmaktadır.

Başka bir ifadeyle keder paylaştıkça azalırken, sevinç paylaştıkça çağ-
layanlar gibi coşmakta ve artmaktadır. Bu sebeple millî birlik ve bütünlüğü 
bozmaya yönelik faaliyetlerde en çok müracaat edilen yöntemlerden biri, 
tamamen birlik ve beraberliğe yönelik olan bayram gibi geleneklerin içeri-
sine tefrika sokmaktır. Hâlbuki Akif’in çok güzel ifade ettiği gibi:

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.

Yine Akif’in Nevruz ismiyle hitap ederek verdiği nasihat dikkate değerdir:

12 Jan Assmann, Kültürel Bellek, Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik,  
(Çev. A. Tekin), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001, s. 22.
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İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz?
Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işde gerek.
Lafı bol, karnı geniş soyları taklid etme;
Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, ırkına çek.

O halde bayram bir bütünleşme, sevgi ve dayanışma vesilesidir. Öyle 
ki bayram, halayların bir başka çekildiği gündür, insanların birbirlerini 
yüreklerine sardıkları gündür. Bu günde muhabbet yüreklerden taşar; 
ses olur, nefes olur, bedende hareket olur. Kırgınlık, husumet, acı ve göz 
yaşı elbiseleri bedenden çıkarılır, muhabbetin ateşine atılır. Pir Sultan 
Abdal bu hakikati şu mısralarla dile getirmektedir:

Âşık olan canlar bu gün gelürler
Sultan Nevruz günü birlik olurlar
Hallâk-ı cihanda ziya olurlar
Himmeti erince Nevruz Sultan’ın.

Nevruz, gelenekle yeninin buluşmasıdır. “Yeni” olan gelenekle kut-
lanmaktadır. Çünkü Nevruz “yeni gün”dür. Bu özelliği ile kendisini eski-
lerden ayırmakta, gelenekten aldığı güçle de, toprağa atılan tohumlar gibi, 
geleceğe yeni umutlar atılmaktadır. Tabiatın yeşermesi gibi, umutlarda da 
çiçeklenmeler gözlenmektedir. Dağlardaki karın erimesi gibi, sevgi güneşi 
ile gönüllerdeki buz erimekte, yüzlerde, yüzlerce gül açmaktadır. Tabiattaki 
ısınma ile birlikte, Nevruz bayramı toplanan insanların birbirlerine olan 
muhabbetleri de ateşlenmekte, böylece sosyal bütünleşmenin sevgi 
temelleri bir kere daha, aynı mana dairesindeki havayı soluyarak atıl-
maktadır.

Nevruz, Türklerin İslâmı içlerine sindirmiş olduklarının da bir ifade-
sidir. İslâm’la müşerref olmaya müteakip, Nevruz bayramına verilen İs-
lâmî manâlar bunun bir ifadesidir. Onun içinde dine saygıyı bulmak 
mümkün olduğu gibi, Türk’ün geleneklerinin zaman içindeki gelişimine 
bağlı olarak, her bir geleneğine mana zenginliği katmadaki maharetini de 
görmek mümkündür.

Nevruz, Türklerin hürriyet ve istiklâl aşkının bayramıdır. Asla esareti 
kabul etmemiş olan Türkleri, Ergenekon’da demirden dağları eritmeye 
sevk eden güç budur. İşte 21 Marta tekabül eden, Ergenekon’dan çıkış 
günü cihan hâkimiyeti mefkûresinin tekrar hayata tatbik edilmesinin baş-
langıcını ifade etmektedir. Asla devletsiz yaşanmayacağının bir ifadesidir. 
Bununla da kalmayıp, küçük devleti asla kendisine yakıştırmayan büyük 
Türk gücünün, kutlu devletinin inşasının günüdür.

Nevruz bayramının tabiatla birleşmesi, siyasî hürriyette olduğu gibi, 
sosyal hürriyete de gösterilen ihtimamdır. Tabiatın kara kışla faaliyet 
sahasını kısıtladığı Türk’ün, bu esaretten kurtulmasının bir ifadesidir. Ka-
racaoğlan’da şiirleştiği gibi, o gün gelince artık durmak mümkün değildir:

Erisin dağların karı erisin
İniş seli düz ovayı bürüsün
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Türkmen ili yaylasına yürüsün
Ak kuzular melesin de gidelim.

Bu hürriyeti sağlayan bir mevsim olan bahara Sultan denilmesinin se-
bebi burada açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla Nevruz “sultan”dır. Baharın bu 
şekilde sultanlığı edebiyatımızda sıklıkla işlenmiştir. Bilhassa kış ile ba-
harı savaştırmak, edebiyatımızda adeta bir gelenek halini almıştır. Buna 
göre kış zalimdir, tabiattaki bütün bitkiler ve çiçekler onun zulmü altında 
ezilmektedir. İşte Bahar Sultan bu zâlime savaş açar ve yapmış olduğu 
mücadelesinde haklı olarak şanını korur. O, başına taktığı çiçeklerden 
tacıyla, savaşın galibi olarak, makamında sultanlığına devam eder. İşte 
bu hikâyelerden biri Bursalı Lamii Çelebi tarafından kaleme alınmıştır:

“...Bahar Sultanın kış şehriyarıyla savaşmaya niyetli olduğu duyulur 
duyulmaz herkes saklandığı köşeden çıkarak onun bayrağı altında 
toplanır. Meydan ağzına kadar çiçeklerden ve çeşitli bitkilerden as-
kerlerle dolmuştur...
Bahar Sultanın görkemli ordusu ilerlemeye başlar. Çemen, piyadelerini 
yeşil bir deniz gibi öne sürmüş ve kol kol lâlelerle, şakayıklarla, yap-
raklarla takviye etmiştir. Nergis, nesteren ve yasemin, yeniçerilerini gö-
rülmedik silahlarla donatmıştır. Parlaklığını güneşten alan nilüfer, altın 
tolgalar giyerek alaylar bağlar, cihan sanki altına boğulur. Gök renkli 
menekşe dizi dizi saflar çeker, sanki yer göğe boyanır... Gül bahçeleri 
goncelerden la’l renkli miğferler giyerler, yıldızlar gibi süsler gösterip 
bayraklarını kaldırırlar. Ve zorlu bir savaş... Bahar sultan görkemli bir 
zafer kazanarak kış şehriyarını ülkesinden sürüp çıkarır.”13

Tabiatla olan ilişkideki zayıflamaya paralel olarak, Nevruz bayramı 
da mana kaybına uğramaktadır. İnsanların tabiata sahip olma hırsları, 
tabiatı insana küstürmektedir. İnsanoğlu her geçen gün artmakta olan 
bir ivmeyle, tabiatla arasına kalın duvarlar örmekte, beton üstüne beton 
dökmektedir. Hâlbuki tabiatla iç içe yaşayan ecdadımız, onun sıcağını da 
soğuğunu da ellerinde ve yüreğinde hissetmiştir. Bülbülün nağmelerini, 
gülün nazını duymuş ve görmüştür. Acılarını ve kederini dağlarla dağlamış, 
bülbül ile ağlamış, gül ile gülmüştür. Bozkurdu kendisine yoldaş eylemiş, 
ak kuzularla gönlünü yumuşatmıştır.

Tabiatın insanın gaddarlığına terk edildiği bugünün dünyasında, tabi-
attaki değişimleri esas alarak yapılan kutlama, insana tabiat karşısındaki 
sorumluluğunu ve gelecek nesillerin de hakkının korunması gerektiğini 
hatırlatacaktır.

Tabiatın, Allah’ın emriyle insana bahşettiklerine bir şükran ve vefa 
borcunun da ifadesi olacaktır. Bir emanet olarak gelecek nesillere, geliş-
tirmek bir yana hiç olmazsa muhafaza etmek suretiyle devretme lüzumu 
hissettirecektir.

13 Beşir Ayvazoğlu, Güller Kitabı, Türk Çiçek Kültürü Üzerine Bir Deneme, İstanbul, 1992, s. 
30-32.
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Çoklukta Birlik: Türk Dünyası’nda Nevruz Bayramı Kutlamaları

Türk Dünyası’nda Nevruz bayramının kutlanıyor olması yeni bir hadise 
değilse de bazı yorumcular Hobsbawm’ın “icat edilmiş gelenekler” izahına 
uygun görerek söz konusu kutlamaları Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra icat edilmiş görmektedirler. Hobsbawm’a göre icat edilmiş gelenekler, 
otomatik olarak geçmişle sürekliliği sağlamak için tekrarlama yoluyla norm 
ve değerleri alışılmış davranışlar haline getiren, açık ya da gizli olarak yö-
netilen ritüel veya sembolik içerikli birtakım prâtiklerdir.14 Eğer ifadeyi 
hiçbir ölçü ve sınırlama getirmeksizin kabul edecek olursak bu durumda 
Giddens’ın belirttiği şekliyle bütün geleneklerin icat edilmiş olduğunu ka-
bul etmemiz gerekir.15 Ancak geniş halk kitlelerinin hayat tecrübeleri ve 
kâinat tasavvurlarından binlerce yıllık bir süreçte damıtılarak devam eden, 
ritüellerde değişiklikler ve zenginliklerle günümüze kadar gelen, adeta 
kadim bir geleneği belirli bir grubun iradesiyle gerçekleşen “icada” bağ-
lamak da doğru değildir. Nitekim günümüzde yapılan kutlamalarda sivil 
toplum örgütlerinin ve bizatihi vatandaşların resmî kutlamalardan daha 
zengin içerikli ve coşkulu kutlamalar yapmaları, Nevruz geleneğinin köklü 
oluşuyla ilgilidir. En son yapılan 2012 yılı kutlamaları buna örnek teşkil 
etmektedir. Bu kutlamalarda Ergenekon’dan çıkışımızın 4649. Yılı Şöleni 
sivil toplum örgütlerinin de etkin katılımlarıyla gerçekleşmiştir.16 Kaldı 
ki 1988 yılından önceki kutlamalar resmî nitelik taşımayan ama yine de 
Türk Dünyası’nda -Rus baskısı dolayısıyla bazen gizli- geleneklere uygun 
olarak kutlanmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla da kutlamalar res-
mî nitelik kazanmaya başlamıştır. Özellikle 1995 yılından sonra Türk 
Dünyası bayramı “birlik”te kutlamaya başlamıştır.17 Bu kutlamalar, Ata-
türk’ün de Türklerin birliğine yönelik düşünce ve politikalarının18 bir 
tecellisi olarak görmek mümkündür. Çoklukta birliğin gerçekleştiği bu 
bayramlarda zengin bir kutlama adet ve geleneği ile karşılaşırız. Bunları 
şu şekilde gruplara ayırmak mümkündür:19

1- Kırlara Çıkma, Eğlence, Şenlik ve Oyunlar Düzenleme
2- Yiyecek Hazırlama
3- Temizlik Yapma ve Giyim Kuşamdaki Değişiklikler
4- Hediyeleşme, Akraba Ziyareti ve Sosyal Dayanışma

14 Eric Hobsbawm, “Introduction: Inventing Traditions”, The Invention Of Tradition, (Eric 
Hobsbawm, Terence Ranger), Cambridge, 1993, s. 1.
15 Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Çev. O. Akınhan, İstanbul, 2000, s. 54.
16 TDAV, “Faaliyetlerimiz”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 304, Nisan, 2012, s. 13-
14.
17 Abdulvahap Kara, “Türk Dünyasında İşbirliği Sürecinde Ortak Dil ve Alfabe”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 193, Ağustos, 2011, s. 12-13.
18 Eray Bayramol, “Atatürk’ün Sovyet Coğrafyasındaki Türkler İle İlgili Politikaları”, Türk Dün-
yası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 197, Nisan, 2012, s. 39-52.
19 Alaattin Uca, “Türk Toplumunda Nevruz 1”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 
Sayı: 32, Ankara, 2007, s. 139.
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5- Ad Verme
6- Ateş Yakma ve Üzerinden Atlama
7- Hızır Baba İnancı
8- Kabir Ziyareti, Kurban, Dua ve Diğer Dini Motifler
9- Bolluk ve Bereket Gelmesi İçin Yapılanlar
10- Sağlık, Mutluluk, Baht Açıklığı İçin Yapılanlar ve Tutulan Dilekler

Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk Dünyası’nın anlam birlikteli-
ğinin, uygulamada çeşitlilikle açığa çıkması birçok örnekle gösterilebilir:

Uluğ Türkistan’da Uygur Türkleri arasında Nevruz, eskiden beri geçen 
yıla veda edip yeni yılı karşılamak, yeni yılın ve baharın Tanrı’dan bolluk ve 
bereket getirmesini dilemek; ailenin, milletin, ülkenin yeni bir umutla var 
olmasını ve gülüp oynamasını dilemek amacıyla kutlanan millî bayramdır. 
Uygurların hayatında çok önem taşıyan “yangi kün (yeni gün)”, onların bir 
yıl boyunca yaptığı bayram hazırlığının nedeni, bir sene boyunca ihtiyaç 
fazlasından biriktirdiklerinin paylaşılacağı gündür.20

Bu mutlu günde fakirlere, bedenen zayıf insanlara, yaşlılara, öksüz ve 
yetimlere, kaza geçirenlere, geçim sıkıntısı çekenlere aynî ve nakdî yar-
dımlarda bulunulur. Bu şekilde yapılan yardımlara Hun döneminde de 
rastlanırdı. Söz konusu bu yardımlar sadaka olarak veriliyordu. Bunu 
Hun döneminde özellikle hanlar ve beyler kendi halkına veriyorlardı. Söz 
konusu bu dönemde hanlar, sahipsiz olanlara yedi gün yemek veriyor,  
konaklama yerleri oluşturuyorlardı. Uygurlarda bu gün, derdi olanların 
derdine derman arandığı; küslerin barıştırıldığı gündür. Yine bu gün 
evlenme yaşına gelenler için teşebbüslerde bulunulur, halkın ortak kul-
lanımına açık olan köprü, geçit gibi yerler el birliği ile onarılırdı.21

Özbekistan’da yaygın olarak bilinen “bayçiçek” (kardelen) koşukları ve 
merasimleri özel bir yere sahiptir. Özbekistan’ın Namangan vilayetinde kay-
dedilen bazı bilgilere göre, bayçiçek baharda çıktığında, çocuklar kırlara ve 
ovalara bu çiçeği toplamaya çıkarlar. Sonra çörebaşının (çocukların başı) 
liderliğinde topladıkları bayçiçeklerle evden eve giderek, çocukların başı 
geldikleri her evin kapısında bayçiçek koşuğu söyler. Ev sahibi çocukların 
getirdiği bayçiçekleri görünce, bahara çıktığına şükrederek, çiçekleri alır 
ve gözlerine sürer. Bayçiçek getiren çocuklara da gönlünden ne koparsa 
verir. Eğer ev sahibi çocukları boş çevirirse, çocuklar ona çeşitli şeyler 
söyleyerek onunla alay ederler. Çocuklar bayçiçek koşuğu söyleyerek ev-
den eve dolaştıktan sonra, çörebaşı (çocukların başı) toplanan hediyeleri 
çocuklar arasında paylaştırır.22

Nevruz, diğer Türk boylarında olduğu gibi Kazaklarda da Mart ayında, 
21 Mart’ı 22 Mart’a bağlayan gecenin bitiminde saat 03.00 civarında baş-

20 Veli S. Yelok, “Uygur Türklerinde Nevruz”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 
2, Ankara, 2005, s. 189.
21 Veli S. Yelok, “a.g.m.”, s. 190.
22 Cabbar İşankul, “Nevruzda Bayçiçek Merasimi”, Türkoloji Araştırmaları, Sayı: 2, Ankara, 
2007, s. 384-385.
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lamaktadır. Bunun sebebi, söz konusu saatte Hızır’ın ihtiyar bir aksakallı 
kılığında bozkırı dolaşması imiş. Bu vakitte Hızır’ın nazarı, buza düşse 
buzu, taşa düşse taşı eriteceğine inanılmaktadır. Resmî tatil ise, 22 Mart 
günüdür. Kazak Türklerinin bu bayramı çok eski tarihlerden beri kutla-
dığı bilinmektedir. Kazakların “Jer betine jaksılık uyalağan kun” dediği 
Nevruz, 1926 yılında merkezî Sovyet hükümetine karşı isyanlara sahne 
olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştır. Uzun yıllar dinî bayramlar olarak 
halk arasında gizli kutlanan Nevruz, 1988 yılında -yani yasaklanışından 
62 yıl geçtikten sonra- serbest bırakılmıştır.23

Azerbaycan’da Nevruz, yaşlıların ziyaret edildiği, ellerin öpüldüğü saygı 
günü; ruhların yâd edildiği, mezarlığın ziyaret edildiği gün; babaların anıl-
ması, duaların okunması, soy-kökünün hatırlanma günü; nihayetinde 
zamanı birbirine bağlayan köprüdür. Nevruzda, inanç felsefesi, mitolojik 
rengarenklilik, doğuş, artış, canlanma, ferah, ümit, coşku, kutlu hayat 
psikolojisi, bolluk ve bereket, birlik-beraberlik kavramları iç içedir.24

Başkurtlar navruz bayramı hazırlıklarına çok önceden başlar ve köylü-
ler bir araya gelerek, bayramda hangi oyunları hazırlayacaklarını, nerede 
hangisinin yerleşeceğini kararlaştırır. Nevruz günü her evde ziyafetler 
hazırlanır. Bütün çocuklar ve gençler, Nevruz bayramı sabahı, erkenden 
köyün yaşlılarını ziyaret edip onların hayır dualarını alırlar.25

Kırgızlarda Nevruz bayramının kutlanmasının başlangıcı 581-618 
tarihlerine kadar geri götürülebilmektedir. O devirlerde Kırgızların bu 
bayramı ihtişamlı bir şekilde gelenekselleşmiş olarak kutladıkları tespit 
edilmektedir. Kutlamaların gelenekselleşmiş olması, gelenekselleşme 
süreci de dikkate alındığında bayramın başlangıcının çok daha eski 
zamanlara dayandığı sonucuna varabiliriz. Bin beş yüzyılı aşkın bir sü-
redir kutlanan bu bayram, yenilenme, bolluk, eşitlik, misafirperverlik, 
merhamet ve dostluk bayramıdır.26

Sonuç

Nevruz, zamanda derinlik ve mekânda genişlikle ifade edilebilir. Kadim 
bir bayram olan Nevruz, geçmişten günümüze değişerek devam eden ge-
leneklerle kutlanmıştır. Takvime bağlı olarak tabiatta meydana gelen 
değişmeler, bayramın kutlanmasının önemli bir vesilesi ise de, Nevruz 
bayramını sadece bununla ilişkilendirerek açıklamak mümkün değildir. 
Çünkü Nevruz bayramı Türk milletinin kâinat tasavvuru, hayat felsefesi, 
inançları, değerleri ve ülküleri ile şekillenmiştir. Tarihi süreçte kazanmış 
olduğu yeni anlamlar da eski ile çelişmediği gibi onları güçlendiren hu-

23 İsa Özkan, “Türk Boylarının Edebiyat ve Folklorlarında Nevruz Bayramı”, Bilge Yenigün, 
Sayı: 4, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1995, s. 183.
24 Kâmil Veli Nerimanoğlu, “Azerbaycan’da Nevruz”, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, (Ed.: 
M.Ö. Oğuz), Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2004, s. 242.
25 Habibe Yazıcı Ersoy, “Başkurtlarda Nevruz”, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, (Ed.: M.Ö. 
Oğuz), Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2004, s. 262-263.
26 Naciye Yıldız, “Kırgızistan’da Nevruz”, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, s. 297-303.
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suslar olduğu dikkatleri çekmektedir. Bunun gibi geniş bir coğrafyada 
kutlanıyor olması özdeki birliğin, farklı usullerle tecelli etmesine sebep 
olmuştur.

Nevruz, siyasî hudutlarımızın dışına taşan, Ana Yurttan Ata Yurda 
bütün Türk Dünyası’nın müşterek bayramıdır. Azerbaycan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve diğer Türk vatanlarında Nevruz, 
aşkla kutlanmaktadır. Dolayısıyla Nevruz’un bir bayram olarak tarihte 
ve bugün bütün Türk Dünyası’nda kutlanması, kutlamaların zengin bir 
muhtevaya sahip olmasını ve kültürel köprülerin sağlam tutulmasını 
sağlamıştır. Bu büyük âlemde zengin bir Nevruz edebiyatı gelişmiştir. 
Kutlamalar sanatın her dalında sergilenmiştir. Yine sporda Nevruz’a has 
oyunlar tertip edilmiştir. O güne has şiirler söylenmiş, türküler yakılmıştır. 
Bütün bu faaliyetlerde güç, zerâfet, sanat ve eğlence aynı anda selviler gi-
bi göğe doğru boy vermiştir.

Nevruz bir yeniden uyanış bayramıdır. Bu bir diriliş değildir. Çünkü di-
riliş ölüm sonrası iken bu geçici bir uykunun sonucudur. Öyle ki uykuda 
dahi bahara hazırlık vardır. Kendi içinde, içten içe bir çalışma gizlidir. 
O anda, uyandığında gerçekleştirmek üzere rüyalar görülür, uyanışta 
rüyalar hayâle, faaliyete geçince hedefe ve en nihayet kutlu hakikate dö-
nüşür.
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TÜRK MİTOLOJİSİ, TÜRK FELSEFESİNİN
ÖNCÜLÜ OLABİLİR Mİ?

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih DOĞRUCAN*

Öz

Batı felsefesi temelinde öncül olarak yer tutan ve mantık biçimi olarak 
düşünceyi şekillendiren Batı Mitolojisi gibi, Türk felsefesi için Türk mitolo-
jisinin kaynak olup olamayacağı, temeline yerleşip yerleşemeyeceği, ele 
alınsa dahi üstünde yapılan çalışmaların boyutu ve bu durumun meto-
dolojik açıdan nasıl bir fayda sağlayacağı önemlidir. Türk felsefesi için 
mitoloji sahasını belirlememek, Türk düşüncesini İslam sonrası bir sahaya 
etkileşim olarak hapsedip kendine özgü bir ontoloji ve epistemoloji iddiası 
olmaması anlamına gelecektir. İşte bu makalede bu sorunlar üzerinde dü-
şünme gerekliliği ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Türk Felsefesi, Türk Mitolojisi, Batı Felsefesi, Me-
todoloji, Zaman-Mekan Algısı, Bilimsel Tavır.

Abstract
Can The Turkish Mythology be the Premise of the Turkish 

Philosophy?

Western Mythology establishes the premises of Western Philosophy 
and shapes its thought forms. From that perspective, it can be thought 
that Turkish Mythology can constitute the sources and premises of Turkish 
philosophy. If so, whether it holds importance and relevance in terms of its 
methodology and quality is of particular importance. Any attempt to draw 
boundaries of Turkish Philosophy means to limit it into a place where not-
hing happened before Islam and it means to assert that there is, therefore, 
no unique ontological and epistemological traits of Turkish Philosophy.

Key words: Turkish Philosophy, Turkish Mythology, Western Philosophy, 
Methodology, Perception of Time and Space, Scientific Attitude.
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1. Sosyal Bilimler ve Mitoloji

Sosyal bilimler denildiği zaman insanlık kavramının kendisiyle alakalı 
bütün disiplinleri ve bunların birbiri ile ilişkisi zemininde bir bilme faa-
liyeti akla gelmektedir. Modernite kültürünün merkeze aldığı akıl ve bil-
ginin birbiriyle ilişkisi sonucunda, madde ve dış dünya karşısında duyu 
verileri ile işlenmiş bir akılın önem kazanması, bilimsel manada salt-sezgi-
sel veya kabul önermelerine dayalı inanç faaliyetlerini güvenilmez olarak 
değerlendirmeye başlamıştır. Bu durum insan faaliyetleri ve bilme eyle-
minde önemli bir kısmı işgal eden, din, mitoloji gibi kavramların referans 
alınmalarını engeller hale gelmiş veya referans alınsalar bile çok ciddiye 
alınmaksızın bir nebze dikkate değer görülmeye başlanmışlardır. Özellikle 
18. yüzyıl ve 20. yüzyıl arası gerçekleşen süreç için, bunu ağırlıklı olarak 
iddia edebiliriz. Fakat insanın bütün faaliyetlerini kuşatan mantık siste-
matiği dahi, kanaatler veya kabuller olmaksızın işlevsiz kalabilmektedir. 
Bu sebeple inanç ekseni olmaksızın, insana ait herhangi bir bilme faa-
liyeti yani sosyal bilimler, çorak ve önermesiz kalacaktır.1 Bunu yüksek 
lisansta, çalıştığım 18. yüzyıl içerisindeki Baron D’Hollbach’ın umutsuz 
bir çekincemesi olarak fark ettim. Çünkü bilme faaliyetine ilişkin olarak 
inanç sistemlerinin en büyük düşman olduğunu iddia eden bu düşünür2, 
ironik bir biçimde insanların inanç sistemlerine mahkûmmuş gibi düşün-
meye kesinlikle devam edeceğini ve bu sebeple onlara Tanrısızlık düşün-
cesini dahi, yeni bir din görüşüymüş gibi, inanç metodolojisine uygun bir 
retorik ile anlatmak gerektiğinden3 bahseder.

Açıkçası inanç kavramının bu kadar baskın olduğu insanlık olgusu için 
inancın kökenlerinde başlayan devinim, fiili bir epistemoloji araştırması 
olacaktır. Psikolojiden sosyolojiye hatta iktisattan tarihe kadar beşeri her 
alan, gerek etken, gerekse ürün olarak inanç kuşatmasından bağımsız 
olmayacak ve mantık sistematiğine nüfuz eden önemini koruyacaktır. 
Sosyal bilimler, inanç ile ilişkisini onu konu almak bakımından daha faz-
la olarak, ondan, teslim olmamak koşuluyla, epistemolojik kanıtlarını da 
imkân dâhilinde süzme zorunluluğu ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu 
sebeple salt-akılsal modernite ardından gerçekleşen post-modern kritik 
değer alanı ve inanç kavramının olgusallığına imkân tanıma oranında mi-
tolojiden dinlere kadar bütün bu alanlarla sosyal bilimler münasebetini 
tesis eden veya buna olanak tanıyan bir anlayışa doğru evrilmeye başla-
mıştır. Buradaki en temel zorluk inanç ile olgu kavramı arasında tezahür 
eden yadsıma evrenini, inancın kendi ortaya çıktığı döneme ait koşulları 
ve arkasından gelen dönemlerle birlikte gelişimidir. İşte bu durum sosyal 
bilimlerin tarihi perspektifi olarak açık bir yol haritasıdır. Ancak bireyler-
den gruplara, toplumlardan mezheplere çok farklı kategoriler ve tanımla-

1 Paul Henry Thiry D’Holbach, The System Of Nature Or Laws Of The Moral And Physical World, 
Trans. H.D. Robinson, 1868, Batoche Books, Vol. 1, s. 5.
2 Paul Henry Thiry D’Holbach, a.g.e., s. 4-7.
3 Paul Henry Thiry D’Holbach, a.g.e., s. 5-10.

215_Mehmet_Fatih_Dogrucan.indd   2 10.04.2015   17:34:43

208



3M. FATİH DOĞRUCAN / TÜRK MİTOLOJİSİ, TÜRK FELSEFESİNİN ÖNCÜLÜ OLABİLİR Mİ?

malar zincirine sahip olmasından dolayı permütasyon temelli olasılıklar 
zincirinin hesaplanamayacak boyutlara ulaşma sorunu, bu haritayı, la-
birentlere çevirmektedir. En azından bu sebeple, bir başlangıç dâhilinde 
mitoloji, metot olarak sosyal bilimlerin kültür ve beşeri merkezinde ince-
lenmelidir.

2. Metod-Mitoloji İlişkisi
Mitoloji, çoğu zaman müsbet ilimlerin metodolojik tavrı ve buna da-

yanan kesinlik arayışı sebebiyle ciddiye alınmayan bir perspektife ya 
atılmıştır ya da temel bilimlerden daha çok uzmanlık gerektiren spesifik 
ilimler için, sadece kendi konuları ekseninde ele alınmıştır. Hatta sosyal 
bilimler dahi, bilim olmak iddiasına sahip olduğu andan bu yana, bilimin 
en temel etkisinin geleneksel inançları def etmek misyonu olduğunu ta-
nımlayan bir yargıya ulaşarak4 bu inançların kökeninde bulunan mito-
lojiyi algılamak yerine, toptan reddine ulaşmıştır. Hâlbuki Batı felsefesi 
her ne kadar ortaçağ inancı ile hesaplaşma düzleminde inançları sorguya 
çekmiş olsa da bunu aşmak için daha eski inanç yapılarını, antropos mer-
kezinde incelemeye almıştır. Böylece genel manada Batı, kendi gelişimini, 
mitolojik kökleriyle giriştiği neden sonuç dizgesi üzerinde algıladıkça so-
nuca varmaya başlamıştır. Çünkü inanca karşı kesinlik arayışı sonucu, 
katı bir belgecilik anlayışı ile şekillendirilen tarih anlayışı yerine kavrama 
ve düşünme açısından işlev kazanan tarih anlayışı için, mitoloji ve buna 
ait konular, katı belgeci anlayışın karşısında bir tavır olarak betimleyecek 
olursak, net bir biçimde yumuşak dokulara can veren yapılardır.5 Yani, 
mitolojik ürünler tarih biliminin kendisini olaylar ve olgular bağlamında 
besleyebilecek öncüllerdir.

Mitolojinin başına gelen bu durum, sadece katı belgecilik anlayışı ola-
rak betimlenmekle sınırlandırılamaz. Çünkü katı belgecilik anlayışı, sos-
yal bilimleri tanzim eden matematiksel kesinlik arayan anlayışın temeli 
olarak mantık önermelerini tasnifleme yoluyla algılayan ve bunun için 
parçalara ayırarak tahlil etme temelinde oluşan bir mantık metodoloji-
sidir. Çünkü mantık metodolojisi, modernist manada, “…analitik öner-
melerden sentetik bir çıkarım yapma imkânı yoktur.”6 yargısı sebebiyle 
mitolojinin, analitik deneyimlerden sentetik sonuca ulaşma çabasında ol-
duğunu algılama eğilimindedir ve bu alanı, materyalize edilmiş metodolo-
jileri sebebiyle, tutarsızlık ile aynı manada algılamak istedikleri, metafizik 
alanına ait sınırlarda tutmak istemektedir. Aslında uygun soru, “Felsefe, 
gerçekliğin bir arayışı olarak aklın araç ve amaçlarından bağımsız mıdır?” 
sorusudur veya “Metafizik ise aklın araç ve amaçları dışında bir oluşum 

4 Bertrand Russell, Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri, Çev. Erol Esençay, İlya Yayınları, İzmir, 
2001, s. 7.
5 Ali Fuat Bilkan, Hayriname’ye Göre XVII. Yüzyılda Osmanlı Düşünce Hayatı, Akçağ Yayınla-
rı, Ankara, 2002, s. 10.
6 Hans Reichenbach, Bilimsel Felsefenin Doğuşu, Çev. Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi, Anka-
ra, 1979, s. 35.
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skalasının dışında mıdır?” Bu sorunlar da başka bir inceleme konusu ol-
duğu için şimdilik şüphe uyandırmakla yetinelim.

Açıkçası, analitik önermelerin, ereksel olarak, sentetik sonuca dönüş-
mesini reddetme meselesinin, gerçeklik kavramından kopuk olma duru-
mu nedir veya teoride olduğu gibi pratikte de imkânı var mıdır? İşte bu 
metodik tavır, mitolojinin sağlayacağı büyük bir veri yığınını hep göz ardı 
etmenin gerekçesi gibi dursa da, mitoloji üzerinde düşünülmemiş veya 
eksik kalmış bağıntılama çabası, bahsettiğimiz katı belgeci anlayışı ötele-
yecek gibi durmaktadır. Bu bağıntılama çabasına ise ilk olarak, Mitoloji, 
düşünce ve dil arasındaki çözümleme yerleşmelidir. Çünkü mitoloji-dü-
şünce ve dil arasındaki geçişkenlik açıklanmaksızın, Türk felsefesi hak-
kında da literatür taraması birkaç Türk-İslam filozofundan öteye götürü-
lemeyecek gibidir. Açıkçası katı bilimci tavır, kesinlik arayışı ile analitik 
tavrı yüceltip mitoloji gibi konuları sentetik ve apriori kavramlarıyla ta-
nımlarken, felsefenin işaret ettiği noktayı gözden kaçırmaktadır. Sentetik 
yapılar, bilgi imkânını genişletme ve bu bilgilerin birbiri ile ilişkili olma 
anahtarını sağlar.7 Bu sebeple mitoloji, en azından sosyal bilimler için bir 
bağıntılama aracı olarak iş görebiliyorsa, Türk mitolojisi de Türk felsefesi 
için de aynı işlevi görebilecek öncül ve önermelere sahip olmalıdır. Esas 
problem, mitoloji kavramına karşı gerçekleşen önyargı düzlemidir.

Çünkü günümüzün siyasal kaygıları ve muhafazakar tavrı, çoğu za-
man eski çağ kalıbındaki bu ilk öncüllerin reddi ile sonuçlanmış veya 
önemsiz olarak ele alınmıştır. Mesela Hıristiyan Batı için antik dinlerin, 
Ortaçağ içinde pagan olarak nitelenmesi veya Müslüman Doğu için İslam 
öncesi dönemlerin câhiliye olarak açıklanması gibi… Açıkçası mitoloji, 
mevcut semavi dinlerin hakimiyeti veya bu hakimiyeti, dünyevi iktidarını 
tesis eden egemenlerin dayatmasından dolayı devamlı saçmaya indirgen-
me (reductio at absurdum) neticesi ile karşı karşıya kalmıştır. Çünkü mi-
toloji, ardından gelen algılar tarafından, hali hazırda yaygın olan dinden, 
bir önceki din olarak görülmesi sonucu, daimi, ilkel kavramı atfedilerek 
reddedilmiştir. Hâlbuki bilgi, gelenek yolu ile aktarılan ve bir o kadar da 
geleneğin aktarımını yeniden tecrübe etme meselesiyle gelişen hadisedir. 
Buna kanı ve yorumlarda dâhildir diyebiliriz. Kendinden önceki sosyal, 
siyasal ve dinsel dünyaya da kayıtsız kalmayan algılar ve yorumlar, iler-
leme-gelişme idesi ile taçlanan bir sonuca vesile olmuştur. Mesela Hıristi-
yan ortaçağın kendinden önceki mit anlayışını paganist saymasına karşı 
modernitenin refleks geliştirmesi Batı aydınlanması ile sonuçlanmıştır. 
Böylece dönemler arası köprü kurulmasından daha fazla olarak her çağın 
kendi standardı içerisinde ürettiği bilgi, bakış açısı, kanı, inanç gibi konu-
lar derinlik kazanmıştır. Böylelikle epistemolojinin kümülatif olma özelliği 
anlam kazanarak özellikle beşeri bilimlere daha geniş bir projeksiyon sağ-
lamıştır. Çünkü kendi epistemolojik köklerine geri dönüş sergileme söz 

7 Yücel Dursun, Felsefe ve Matematikte Analitik/Sentetik Ayrımı, Elips Kitabevi, Ankara, 
2004, s. 67-70.
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konusu olmuştur. Aynı şekilde İslam toplumlarının da İslam’dan önceki 
dönemi câhiliye kabul etmek yerine bu döneme yönelmesi8 kendi episte-
molojik köklerini sağlamlaştıracak ve böylece tarihi süreç içerisinde algı-
lanması gereken ontoloji açık hale gelecektir. Kaldı ki, bu manada kendi 
epistemolojik köklerine geri dönüş sağlayan Avrupalı uluslar, milli felsefe-
lerini yaratmış ve bunu Ulus-Devlet anlayışının temeline oturtmuşlardır. 
Bizim Ulus-Devlet anlayışımızdaki aksaklıkların nedenlerinden birisi de 
bu eksik kalmış çalışma sahası gibi durmaktadır.

Bu metodik yaklaşım, Türk felsefesine giriş için düşünülmesi gereken 
sahanın ilk köklerinde, mitolojinin başlangıç olmasının önemini işaret 
edecektir. Çünkü Türk mitolojisinin üzerinde düşünmeyen felsefe, Türk 
düşüncesinin tüm ürünlerini özgün olarak algılamak yerine bir etkileşim 
olarak yorumlayacak ve böylelikle bu alanın köklerini dışarıda arayacak-
tır. Bu sebeple Türk mitolojisi, Türk felsefesi için, metod olarak bir baş-
langıç alanı gibi durmaktadır.

3. Felsefe Mitoloji İlişkisi

Felsefi açıdan mitoloji, çok basite indirgeyecek olursak, insanın bilme-
diği evreni anlamlandırma çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkan inanç 
dizgesi biçiminde anlaşılagelmiştir. Genel manada insanların bilgi etkinli-
ği veya nesnel duyumları dışında kalan ve yine de anlamlandırma çabası 
güttüğü determine olaylar dizisi, sezgisel mantığın çıkarımlar vasıtası ile 
ortaya koyduğu kanaatler tutarlılığının bir bütünü olarak vücuda gelmiş-
tir. Böylece bu bütünün kendisi, inanç sistemi olarak birbirine bağıntıla-
narak mitolojik bir sistem haline dönüşmüştür. Şüphesiz ki, her mitolojik 
önerme, özellikle ontolojiye ve öncülleri ispatlanamaz biçimde karşımıza 
çıkan çoğunlukla sezgisel veya bazen anolojik basit bir epistemolojiye ih-
tiyaç duyar. Mitolojik önermeyi kavramak için hangi varlık yapısı veya 
yapılarının üzerinde şekillendiğini algılamak ve bu varlık yapılarının bir-
biri ile ilişkisini takip etmek mitolojik düşüncenin ontolojik arka planını 
şekillendirecek ve birbirleri ile bağıntıları ise epistemolojik bağlamı orta-
ya çıkaracaktır. Mitolojik sistemleri, mantıkî olarak anlamlı kılan, doğru-
luğundan önce tutarlılığı ve bütünlük içerisinde kendi iç bağlantılarında 
uyumluluk ilişkisidir. Felsefenin yönelim ilkeleri ile bu noktada benzeşim 
göstermektedir. Felsefe, yeni şüphelere açıkken, mitoloji bu noktada daha 
ürkek sınırlar ve dahi sınırlayıcılık içerisindedir. Ancak yine de yönelim 
olarak bir tutarlılık faaliyetinde olma çabası, mitolojik sistemin beslendiği 
varlıkların, varlık olmak bakımından imkanı, kaynağı, sınırları meselesi-
ni açığa çıkarır ki, bu perspektifte incelenen veya yanıtlanmaya çalışılan 
mitolojinin hangi felsefi sistem ve düşünüş biçimlerine yakın olduğu, ras-
yonalist veya empirist düzlemde olup olmadığı veya buna benzer kategori-
lere yakınlığı, yatkınlığı ya da tasnifi anlam kazanmış olur.

8 İbrahim M. Ebu Rabi, İslami Hareket’in Entelektüel Kökenleri, Çev. M. Ali Demirci, Yöneliş 
Yayınları, İstanbul, 2001, s. 1-7.
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Bir önceki başlıkta metod açısından incelediğimiz mitolojinin kabulleri 
veya anlam üreten öncülleri, bilimden önce felsefenin başlangıç sahasın-
dadır. Çünkü salt analitik bir yaklaşım sergileyen katı bilimcilik veya bir 
parça farklı olarak mantıkçı pozitivizm, mit alanını oluşturan önermeler 
sahasını red etmekle işe başlamaktadır. Çünkü analitik doğaları gereği 
temel iddiaları, anlam sorununun önermeler düzeyi ile açıklanabileceği9 
savıdır ki bu durum bütüncü-birci veya birleşimci (sentetik) yaklaşımla-
rı yadsımakla başlangıcını oluşturmaktadır. Halbuki öncülleri red edilen 
mitolojik düşünce, mantık biçimi ve dönemsel düşünüş açısından meto-
dolojik bir öncül olarak görülmelidir.

Mitolojik düşünce, felsefi açıdan, evrenin, anlamlandırılma sürecinin 
ilk tutarlılık örneği ve öncülü olarak değer kazanır. Mithos dönemi, logos 
döneminin hemen öncesinde ve logos dönemini mümkün kılan bir öncül 
olarak yer alır.10 Yani bilme etkinliğinin temeli olarak sekülerleşen mantık 
süreci öncesi, inanç mantığının denetlenmesi ve refleksif olarak, inancın 
ele alınması sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu durum söz veya kavram ma-
nasında bilme etkinliğine genişleme imkanı tanımıştır. Logos kavramını 
söz anlamının ötesinde mantık kökeni biçiminde kullanmak istiyorum. 
Çünkü söz kavramının kullanımsal ve zamanlar arası esnemeye yatkın 
doğası, mantık bükümü olarak, mantığın kendisine dönüşebildiği bir or-
tam oluşturmuş böylece mitolojik dönemlerin ifade tarzı ile hayat bulan 
bazı kavramlar, modern dönemlerde de birtakım esnemeler veya izlediği 
yoldaki bazı değişimler ile yeni ifade tarzına kavuşmuştur. Esas mesele 
mit kavramının köken zenginliği ve söz hanesini de anlam olarak zengin-
leştirmesidir. Çünkü çağlardan bu yana anlam veya anlatış tarzları değişse 
de hatta buna bağlı olarak sosyo-ekonomik gelişimler veya değişimler apa-
çık hale gelse de, dilin gösterge bağlamında imlenmesi ve vücuda gelmiş 
bir sözün ortadan kalkmaksızın yakın ya da ilintili başka bir şeye dönüş-
mesi, düşüncenin yol haritası hakkında da önemli ipuçlarını gözler önüne 
sermektedir. Bu açıdan aklıma çoğu zaman, “Gelişmiş bir Batı felsefesi 
gerçekten var mı ve mitik çalışmalarını tamamlamış Batı düşüncesi için üre-
tilmiş her literatür, felsefî bir argümana mı dönüşüyor?” sorusu gelmiştir.

4. Türk Felsefi Düşüncesinde Türk Mitolojisinin Yerinin Belirlenmesi

Genelde Batı mitolojisi üzerine devasa bir literatür ve sorgulama pers-
pektifi gelişmiş, inter-disipliner manada bilimlerin her alanı açısından, 
Batı mitolojisi, bir inceleme sahasına dönüşmüştür. Antropolojiden sos-
yolojiye, psikolojiden filolojiye her saha, Batı mitolojisi üzerinde kaynakla-
rını oluşturmuş ve hali hazırda da oluşturmaya devam etmektedir. Çünkü 
düşünce ve algının gelişiminde ilk öncülleri incelemek, bilgi kavramını ve 
onun köklerini oluşturan ilk hipotetik başlangıçlarını elde etmek ile eşde-

9 Jean-Gérard Rossi, Analitik Felsefe, Çev. Atakan Altınörs, Paradigma Yayınları, İstanbul, 
2001, s. 37.
10 Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi - I, Ege Üni. Basımevi, İzmir, 1995, s. 29-33.
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ğerdir ki, ilk öncülleri yok saymak ise ya dogma ya da safsataya yol aç-
maktadır. Bu manada Türk mitolojisini, Türk kavramını inceleyecek her-
hangi bir beşeri bilimler sahasının dışında tutmak, gerçekleşecek olan her 
türlü bilme faaliyetinin ya eksikliği ya da köksüzlüğü ile ilişkilenerek bu 
açıdan bazı yapı taşları her daim eksik kalacaktır. Bu sıkıntıyı yaratan te-
mel sebepler, her kültürün birbiriyle etkileşim içine girerek veya bağımsız 
olarak ortaya koyduğu mitoloji sahasını, Avrupa merkezci (euro-centric) 
manada ele alma çabasıdır. Çünkü milletlerin kendi kültürel köklerinin 
bir ipucu olarak değerlendirilmesi gereken mitolojileri dahi bir kenarı bı-
rakarak, Doğu ve Batı olarak kategorize edilmiş ikili mitoloji algısı dahi, 
Batı perspektifini daha çok önemser niteliktedir.

Doğu mitolojisinden anlaşılan ise genel manada Çin, Japon, Hint mito-
lojileri olmuştur ki11, Türk mitolojisi, üzerinde çok fazla çalışılmamış, in-
ter-disipliner tahlillere başvurulmamış, bu sebeple sır perdesini korumuş 
olmasından dolayı ilkel veya basit olarak algılanmıştır. Bakir bir alandır. 
Belki de bu alanın bakir kalmasının sebeplerinden birisi Türk mitolojisi 
için öncül olacak eser ve ürünlerin, Türk kimliği ile ilişkilendirilmesini 
sağlayacak sahiplenmenin olmayışıdır. Mesela Orhun Kitabeleri’ni in-
celeyen Radloff veya Thomsen dahi, bu kitabelerin peşine, Hint-Avrupa 
kökenli Ari ırkların kalıntısı olabileceği şüphesi ile düşmüş, son tahlilde 
linguistik çalışmaları sonuç vermeyince bölgenin yerli halkından olanların 
lehçesini yani Türkçe dil yapısını uyarlayarak çözüme ulaşmışlardı. Aslın-
da bu durum Avrupalı ilim adamlarının dönemsel olarak Avrupa merkezci 
düşünme refleksi biçiminde kültür ve medeniyeti aynı imiş gibi ele alması 
ve üstünlüğü ise Batı kültürüne atfetmesinden başka bir eğilim değildi.12

Türk mitolojisi üzerine sıklıkla Çin ve Rus tarihçiler ile Fransız ve Al-
man Türkologlar çalışma yapmış, çalışmalarının esas odağı, kendi kültü-
rel arka planlarını araştırmak veya kültürler arası meselelerde tarihi veya 
filolojik çalışmalar yapmak iken, Türk mitolojisi de ilgi alanlarına girmiş 
ve böylece üzerinde ifade etmeye değer bulgularını ve sonuçlarını pay-
laşmışlardır. Ancak bu konuya özel önem göstermesi gereken Türk ilim 
adamlarının, daha çok edebiyat ilminin alt bilim dalı olarak görünüşe ge-
len kısmı veya Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı merkezindekiler bu konu-
ya eğilmeye çalışmıştır. Batı mitolojisinden çıkarsanan devasa psikolojik 
tahliller veya sosyolojik kuramlar, ne yazık ki, Türk mitolojisi mevzubahis 
olduğunda söz konusu değildir. Sebebi ise üzerinde çalışılmayacak kadar 
sığ olması değildir. Asıl sebep, ya ilgisizlikten bakir kalmış olması veya bu 
konuda yetkinleşmek için gerçekleştirilmesi gereken filolojik çalışmaların 
göz yıldırıcı derecede henüz daha yolun başında olmasıdır. Hele ki bu 
çalışmaların Türk felsefe disiplini açısından daha neredeyse hiç incelen-
mediğini de düşünecek olursak manzara netleşmektedir.

11 Kapsamlı mitoloji yazarı Joseph Campbell dahi araştırmalarında Doğu kavramına bahse-
dilen coğrafyaları ekler, Türk mitolojisi hakkında incelemeye girmez. Bkz. Joseph Campbell, 
İlkel Mitoloji (Tanrının Maskeleri), Çev. Kudret Emiroğlu, İmge Kitabevi, Ankara, 1995, s. 15.
12 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınları, Ankara, 1997, s. 16.
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Bizim burada derin bir çalışma yapmamız söz konusu değildir. Ancak 
Türk mitolojisinin yapısı gereği diğer mitolojilerden bariz bir şekilde ay-
rılıyor olması, üzerinde çok çalışma yapılmamış olmasından dolayı göze 
çarpmamaktadır. Bu ise Türk mitolojisinin bir inanç sistemi olarak farklı 
bir mantık yürütme tarzına sahip olduğunun göstergesi olarak düşünül-
melidir. Çünkü mitolojilerin genel mantık düzlemi ile açıklanabilecek ar-
gümanları, inceleme sahasını kolaylaştırmakta olup, Türk mitolojisinin 
farklı mantık düzlemleriyle bağıntılanması, onun incelenmesini zorlaştır-
maktadır. Belki de bunun sebeplerinden birisi, çok geniş coğrafyalara ve 
çok parçalı alt kültürlere yayılmış Türk kavramının tezahürüdür.13 Farklı 
mantık gelişiminin sebebi ise epistemolojiden önce ontolojide aranmalıdır. 
Çünkü ontolojik olarak varlığı ele alış tarzı açısından detaylarda diğer mi-
toloji türlerinden çok farklı iddialara sahiptir. Şüphesiz ki felsefi disiplin 
açısından Türk mitolojisi ele alındığında halk-bilim disiplini çerçevesin-
de sıklıkla ifade edilen, İslam öncesi düşüncenin İslam sonrasına etkisi, 
Türk filozoflar bağlamında da görünüşe gelecektir. Ancak bu misalde ele 
alınacak mitoloji için felsefenin temel prensipleri açısından bir tahlil ça-
lışması elzemdir. Yani mitolojiyi epistemoloji ve ontoloji açısından tahlil et-
mek en az kozmoloji veya teoloji kadar elzemdir. Zaten bir noktadan sonra 
kozmolojik veya teolojik yaklaşımların ontolojik açıdan ele alınmasının 
imkânı da açık seçik belirecektir.

5. Türk Mitolojisinde Ontoloji Mümkün mü?

Türk mitolojisinin genel karakteristiği hakkında tasnifleyici hüküm 
vermek veya tarihin uzun bir döneminde diğer coğrafyalarında da bir ve 
aynıymış gibi ele almak, sosyal bilimsel açıdan karmaşık olan bu mese-
leye, genelleyici yaklaşımın bir hatasını atfetmek olur. Çünkü Türk tari-
hinin dahi henüz daha birçok noktası ve deşifre edilmemiş boyutları veya 
coğrafyaları arasındaki ilişki net olarak görünüşe gelmemiş, bütün bunlar 
devasa tarihi meseleler olmasına rağmen, yüzeysel olaylar örgüsüymüş 
gibi bir vakanüvist yaklaşımı ile çalışılmıştır. Elbette ontoloji açısından 
somut bir şeylerden bahsedebilmek için, büyük oranda didiklenmiş ta-
rih çalışmalarına ve kesinliğe yaklaşmış tasniflere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ancak henüz Türk tarihi bu alanda çalışılmayı bekleyen bakir bir saha 
niteliğini korumaktadır.

Çoğunlukla göçer çobanlar olarak Türk toplumunu, sadece bu açıdan, 
ele almak onları mitolojik açıdan düz ovaların veya bozkırın göbeğinde sığ 
bir pastoralizm ile düşünmek anlamına gelir ki, bu durumda orman veya 
dağ kültürü ile ilişkilendirilmiş önemli düşünüş biçimlerini yok saymak 
anlamına da gelebilir.14 Bu sebeple tarihin çeşitli evrelerinde konar-gö-
çer bir yapı içerisinde zaman kavramını mekânlar arasında kat eden bir 

13 İsmail Taş, Türk Düşüncesinde Kozmogoni-Kozmoloji, Kömen Yay., Konya, 2002, s. 1-3.
14 Jean-Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Çev. Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Kabalcı 
Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 20.
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topluluğun birbiri ile devir daimli ve her çağda farklı nitelikte ortaya çı-
kan mitolojileri olması şaşırtıcı değildir. Ancak bu mitolojinin zamansal ve 
mekânsal farklılıklarına rağmen temel niteliklerinin veya mantık yürütme 
biçimlerinin benzer olması, ontolojik temellerin aynı olmasından ziyade 
ele alınış biçimlerinin ve üzerinde düşünülmüş olan biçimlerin birbiri ile 
benzeşmesi durumudur. Mesela Türk mitolojisinde keskin bir paganizm 
söz konusu değildir. Herhangi Batı kültüründeki ilim adamı tarafından, 
paganist olarak ele alınmaya çalışılsa dahi tek bir gövdenin kolları gibi 
taksimlenmiş farklı uhrevi varlıklar, çoğunluklu olarak bütünlülük mer-
kezine doğru bizi göndermektedir. Bu sebeple ontolojik açıdan varlığı tarif 
etmek yerine veya varlığın kaynağına inmek yerine imkanı bizim daha 
çok ilgilendiğimiz husustur şimdilik. Eğer ontolojik manada bir örnek ver-
mek gerekirse pluralist bir yaklaşım pek de söz konusu değildir. Çünkü 
çokluk kavramına tekabül edebilecek birbirinden farklı varlıklar dahi, bir 
olandan veya bütün olandan bağımsız değildir. Osmanlının kuruluş aşa-
masında devlet miti olarak kullanılan ağaç figürü buna örnek olarak veri-
lebilir. Ağaç tüm kamuyu açılayan bir bütünlük iken yapraklar ise bireyi 
simgeler ve düşen her yaprak ise hayatın bitimi olarak anlam kazanır.15

Çünkü varlık açısından ele alınan mitolojik tanımlar veya düşünüm-
lerin az önce de ifade ettiğimiz üzere kaynağının zaman ve mekan algısı 
içerisinde değişim göstermiş olması değişimsiz bir varlık yapısı ya da bir-
birine yakın varlık tasvirleri ortaya koymamıza mani olmakla beraber bu-
nun sebebi bir bütün olarak tanımlanan asli varlık kavramının ne olduğu 
sorunudur ki, bu durum bizi ontolojik olarak tarif edilen tek bir varlık 
yerine bütün varlıkların birbiri ile var olduğu sistem anlayışına götürmek-
tedir. Ancak sıkıntı şudur ki, tek bir sistem algısını apaçık sonuçlardan 
takip etme meselesi Türk mitolojisi için pek de kolay değildir. Çünkü çok 
geniş coğrafyaya ve pek çeşitli alt kültürlere yayıldığı gibi16 her bir alt 
kültür penceresiyle de farklı coğrafyaların farklı kültürleri ile girdiği et-
kileşim, Türk düşünce biçiminin bu ilk örneklerini anlamamız için daha 
yoğun bir çaba göstermemizi zorunlu kılmaktadır. Bu manada Batı mito-
lojisinin derli-toplu gibi duran meseleleri, Türk mitolojisi için pek müm-
kün değildir. Mesela Zeus gibi Anadolu, Trakya ve Mora Yarımadası’nda 
tanımlanan birbirine yakın manada çok farklılık taşımaksızın betimlenen 
motifler, Türk mitolojisi için pek de söz konusu değildir.

Örneğin kimi yerde veya zamanda Gök-Tengri tanımının eril öğeler bü-
tünüyle tanımlanması gayet açık iken kimi yerde Ülgen olarak isimlendi-
rilebilen Erlik kavramının karşısında dişil öğe haline dönüşebilen bir gök 
Tanrısı da mevcut olabilmektedir ve bu zaman zaman da cinssiz olarak da 
anlaşılabilmektedir. Bunlar elbet başka bir makalenin konusunu teşkil 
edecektir.

15 Nevill Drury, Şamanizm, Çev. Erkan Şimşek, Okyanus Yayınları, İstanbul, 1996, s. 55.
16 İsmail Taş, Türk Düşüncesinde Kozmogoni-Kozmoloji, Kömen Yayınları, Konya, 2002, s. 2.
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Açıkçası bu kavramlara girmek burada varmak istediğim konuya açık-
lık sağlamayacağı için, daha çok varlığın kaynağı probleminden ziyade 
imkanı sorunu ve sınırları bizi daha çok alakadar etmektedir.

İmkan açısından Türk mitolojisinin kökenlerinde ontolojiye karşılık 
gelen her yetkin varlık, hareket açısından tanımlanabilir. Çünkü Türk mi-
tolojisinin dönemsel açıdan diğer mitolojilerden ayrıldığı en bariz nokta-
lardan birisidir. Mesela fizik ötesi alan veya dünya dışı olarak kabul edilen 
bütün tasarımlar, hemen hemen bütün mitoloji türlerinde hareketsiz ola-
rak tasavvur edilmiş hatta mitoloji arkasından gelen dönemde dahi yani 
felsefi düşünüş biçimlerinde dahi metafizik olan hareketsiz olan ile özdeş-
leşmiştir. Mesela Aristoteles’in hareketsiz hareket ettiricisinin mükem-
melliği, her değişenin altında bir değişmeyen mantığı veya tutarlılığının 
arayışı olarak ilk maddeye, prensibe yani arkheye varma çabasıydı. Hatta 
Antik Yunan mitlerine bakacak olursak mekânsal açıdan hareketsizlik 
veya yerleşiklik, değişimsiz bir tasvirle Olympos dağı ile simgeleşmiş, Tan-
rıların değişmeyen bir mekanda olduğu algısı işlenmiştir. Diğer yandan 
Antik Yunan düşüncesinde evreni tasvir etme çabası çoğu zaman bir du-
rağanlık perspektifi ile mümkündür. Mesela yıldızlar bu düşünce sistemi-
ne göre ya gökyüzüne çakılmış kristal küreler veya gökyüzünden yeryü-
züne açılmış birer pencerelerdir. Bu tasvir biçimi bile onların sabit olarak 
ele alındığı gerçeğini ortaya koymakta olup, göksel öğelere hareketsizlik 
yerleştirildiğini açıklar mahiyettedir. Sonuç itibarı ile aşkın bir noktada 
bulunan varlığa hareketsizlik yükleyen Yunan felsefesinin bu geleneksel 
köklerinin kendi mitolojisinden kaynaklanabilmiş olacağını söylersek pek 
de haksızlık etmiş olmayız.

Ancak Türk mitolojisi önemli bir varyant olarak aşkın varlıklara dai-
mi bir hareket metaforu yükler ve bu hareketin göksel olmak dışında ne 
mekanı, ne yönü ne de zamanı bellidir. Ancak devamlı surette hareket 
mevcuttur. Mesela Küçük Ayı Burcu iki atın çektiği bir araba iken, Büyük 
Ayı Burcu ise bunları kovalayan yedi bozkurttan oluşmaktaydı.17 Elbette 
yıldızlara bu şekilde tasvir yüklenmesi ilkel bir yorum olarak görülebi-
lir. Ancak burada önemli olan husus Türklerin yıldız hareketlerini göz-
lemleyebilmiş olmasıdır. Çünkü eğer, bozkurtların atlı arabayı yakalama 
durumu söz konusu olabilseydi, göğün ve yerin dengesinin bozulacağına 
alamet ederdi.18 Yani göksel cisimleri durağan algılamak yerine, onların 
devinimini gözlemlemek ve bu dünyanın dengesini göksel uyum ile bera-
ber düşünmek söz konusu idi.

Bu durumda ister ay tutulmasına örnek olarak kurtların aya saldır-
ması hadisesi olsun19, isterse yıldızların hareketlerini zoomorfik biçim-
de tanımlamış olmaları olsun, Türkler duyusal alemin veya fizik ötesinin 

17 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi-1. Cilt, Selçuklu Tarih ve Medeniyetleri Enstitüsü Yayınla-
rı, No: 1, TTK Basımevi, Ankara, 1971, s. 50.
18 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s. 50.
19 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s. 51.
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hareketsiz olmasından değil, hareketli olmasından tevellüt düşüncelerini 
ontolojik bir varlık tasvirine yerleştirmişlerdir. Bu sebeple hareket daimi 
olarak sonlanmayacak bir hadise olarak, kutsal olanı tanzim etmeye baş-
lamış ve Türk mitolojisi ontolojik açıdan hareketsizlik yerine hareketliliği 
kutsamıştır. Bu açıdan ontolojinin en önemli imkanlarından birisi olarak 
hareketli olmak Türk düşünce biçiminin belirleyicisi olmuştur.

Hangi mitolojik veya dinsel düşünce biçimi olursa olsun, atfedilen kut-
sal varlıklara bakıp hayat biçimini ona uydurma veya onların hareket 
tarzını taklit etme, her kültür için karşımıza ritüel olarak çıkar. Dolayısı 
ile Türklerin de yaşam biçimini bu göksel varlıklara uygun olarak yeryü-
zünde idame ettirdiğine şehadet edebiliriz. Mesela başıboş ve hedefsiz bir 
göçerlik yerine yaylak-kışlak olarak tabir edilen belirli mekanlar arasın-
daki hareketlilik ve bitmeyen devir daim yıldız hareketlerinin de belirli za-
manlarda belli yere tekrar geri gelmesinin gözlemlenmesi ve bitmeyen bu 
hareketlilik ile aynı yere dönmenin bir işaret kabul edilmesi söz konusu 
olabilir.

6. Zaman-Mekan Algısı

Türk mitolojisinde zaman ve mekan kavramları açısından yine diğer 
mitoslardan veya dinsel düşünce biçimlerinden bir fark daha göze çarp-
maktadır. Dünyanın birçok bölgesinde hareket kavramı ile zaman iç içe 
düşünülmüş ve mekanın hareket ile kat edilirliği zamana tekabül etmiş-
tir. Hatta modern fizik kuramında bile hız ya da bizim ilgilendiğimiz ma-
nada hareketin niteliği, yolun zamana, yani mekanın zamana bölünmesi 
ile elde edilmektedir. Ancak Türk mitolojisinde zaman ve mekan kavram-
ları bu açıdan fizik ötesi alemde bile ele alınırken bu dünyadan bağımsız 
noktalara da atfedilmektedir. Mesela semavi dinlerde zamandan aşkın 
bir Tanrı anlayışı veya paganist birçok dinde zamanı yaratan Tanrı an-
layışı mevcut iken, Orhun Kitabelerinde “Zamanı Tanrı yaşar, insanlar 
hep ölmek için türemiş”20 ifadesi bitimli bir zamanı, zaman olarak kabul 
etmeyip, en az Tanrı kadar ezeli ve ebedi bir başka varlık olan zaman 
kavramını karşımıza çıkarmaktadır. O halde ontolojik olarak zaman kav-
ramı başlı başına bir izdir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere dengenin 
bozulmaması adına süreklilik ve bitimsizlik, Türk mitolojisinin ontolojik 
temel temasıdır. Bitimli insan hayatı ise geçici olduğu oranda ontolojik bir 
değer taşımamaktadır. Bu da zaman ve mekanı insani kılan diğer mitlerin 
tersine, insanın içinde bulunduğu zaman yerine, insana aşkın ve insana 
ait olmayan bir zaman kavramını meydana getirmiştir. Böylece zamandan 
ve mekandan münezzeh semavi dinler yerine, zaman ve mekanı doğrudan 
semavi olarak niteleyen Türk mitolojisi örneği karşımıza çıkmıştır. Ancak 
bu tanımladığım mesele sadece şahsi bir kanaat olarak üzerinde henüz 
çalıştığım bir meseledir. Çünkü diğer yandan Tanrı kavramının ezeli ve 
ebedi olduğunun vurgulanma çabası olarak da anlaşılabilecek bu tümce, 

20 Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziçi Bas. ve Yay., 8. Baskı, İstanbul, 1980, s. 30.
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sonsuzluk veya sınırsızlık kavramını zaman vurgusu olarak da betimle-
miş olabilir. Netice itibarı ile temel amacımız, herhangi düşünülmüş bir 
konuyu ispat etmek değil, henüz daha üstünde düşünülmemiş bakir bir 
alan hakkında şüphe uyandırmaktır.

Bunlar şimdilik üzerinde, henüz çalıştığımız, tefekkür ettiğimiz hadise-
lerdir. Türk mitolojisinin genel karakteristiği bu manada Doğu-Batı, Yer-
Gök, Zaman-Mekan gibi bir karşıtlık algısı yerine bir ötekini kapsayan hi-
yerarşik düalizm üstünde yükseldiğini söylememiz anlamsız olmaz. Ancak 
ontolojik manada soyut gibi yorumlanan bu kavramlar somut bir tasvir 
ile işlenmiştir. Esas soyut olan ise yanıltıcı bir dünya eksenidir. Özellikle 
zaman kavramını ele alış biçimi ve zamanın bitimsizliğine denk gelen bir 
mekan sürekliliği olmayışı, ontolojik manada mekan üzerinden algılanan, 
hesaplanan bir zaman kavramı yerine, mekanı belirleyen kuşatan bir za-
man kavramını gözler önüne sermektedir. Genelde diğer mitolojilerde veya 
genel felsefi teorilerde süreç kavramı ile düşünülen epistemolojik gelişi-
min boyutlarıyla alakalı gibi dursa da, Türk mitolojisi açısından, zaman 
kavramı ontolojik bir arkhe olarak göze çarpmaktadır. Bu konu “Türk Mi-
tolojisinde ve Düşüncesinde Ontoloji” çalışmasında daha geniş bir biçimde 
hayat bularak ardından gelen dönemlerde epistemoloji arayışlarını düzen-
li hale getirecek, böylece Türk Dünyası’nın kültürel ve siyasi kökleri bir 
aydınlanma refleksi ile anlaşılacaktır.

Çünkü Batı dünyası için zaman kavramı ve bu kavramın determine 
ettiği olaylar dizisini algılamak, mitolojik dönemlerinden logic dönemlerine 
uzanan olaylar silsilesini ve aralarındaki bağıntıyı da anlamak manası-
na gelmektedir. Böylece ilk sebepler ve onlardan hareketle neden-sonuç 
dizgesine oturan olaylar zinciri karşımızda tarih perspektifi olarak bulun-
maktadır. O halde Türk kültür havzası için de bu perspektifin üzerinde 
metot geliştirmek, bu perspektifin bizzat kendisini kavram çerçevesinde 
analiz etmek, elbette tarih felsefesi ilmine katkıda bulunmak veya bu di-
siplin içerisinde farklı kırılma noktaları inşa etmek ile eşdeğer manaya bü-
rünebilir. Çünkü hakim medeniyet teorilerinin, ya Batılılık, ya yerleşiklik 
gibi kavramlar üzerinden inşa etmiş olduğu kategorik ayrımlar, karşımıza 
yorumlanmış bir sosyoloji, antropoloji ve tarih disiplini çıkarmaktadır. Bu 
sebeple zaman ve mekan algısındaki kültürel farklılığımızdan kaynakla-
nan detayları izah etme çabası, Türk kültür ve medeniyet sahasının kendi 
ayakları üzerinde anlaşılması olduğu kadar, kendi felsefesi ve etki-tepki 
sahasını da açıklayabilecek notaya taşınması anlamına gelecektir. 

İşte bu sebeple, mitolojik dönemlerin deviniminden günümüze uzanan, 
zaman-mekan algısı, Türk kültürünün meselelere bakış açısını belirleyen 
ilk felsefi başvuru noktası olarak düşünülebilir.

7. Sonuç

Sonuç itibarıyla Türk mitolojisi çalışmalarının Türk felsefe disiplini 
için zaruret olduğu anlaşılmıştır. Çünkü felsefe temel olarak arkhe sor-
gulamasıyla başlar ve bunun üzerine bir ontoloji tesis etme eğiliminde-
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dir. Türk-İslam felsefesi başlığı içerisinde incelenen Türk felsefesinin bu 
yönde, bugüne kadar, refleks geliştirmemiş olması, kendi çalışmalarını 
da çoğu zaman ya öncülsüz veya iddiasız bıraktığı görünmektedir. Bu da 
kendine özgü doğasını anlamamız yerine başka kültürler veya felsefeler-
le alakalıymış gibi ele almamızı zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple sosyal 
bilimlerin her sahası ve özellikle felsefe disiplini, Türk mitolojisi alanıyla 
ilgili olarak metodolojik ilişkisinin kurulması ve mercek altına alınması 
elzemdir. Bu işe ise özel manada felsefe disiplininin ve onun metodoloji 
algısının, belirli bir yaklaşım sergilemesine, diğer sosyal bilimler sahasına 
da temel ipuçlarını sağlayabilecek mahiyette tahlillere ihtiyaç duymakta-
dır. Bu durum Türk estetiği fikrinden Türk antropolojisi fikrine kadar he-
men hemen her alanda özgün bir medeniyet keşfine dönüşebilecek yepye-
ni başlangıç sahası gibi durmaktadır.

Bu çalışma standardı, Türk kimliğinin yayıldığı coğrafyalardan baş-
layarak ilişkiye girdiği her türlü coğrafyayı anlamlandırma konusunda 
yardımcı olabilecektir. Çoğu zaman Türk kültürü dışında kalan toplumla-
rın tanıdık göstergeler barındıran düşünüş biçimlerinin, Türk kimliği ile 
ilişkisi anlaşılabilecek ve Türk kavramı üzerinde sağlıklı düşünme biçimi 
gerçekleşebilecektir.

Mitolojik düşünce biçimi açısından günümüze kadar etkileşimin ta-
kip edilmesi, Türk kimliğindeki sosyal bilimsel yansımaları açık hale ge-
tirebilecektir. En önemli yansıma alanları ise şüphesiz felsefe, sosyoloji, 
edebiyat, sanat tarihi gibi alanlardır. Bu konuda dünyada ikonografi, gös-
tergebilim gibi yan araştırma alanları oluşmuş ve kaynağını çoğunlukla 
mitolojilerden süzmektedir. Bir bakıma Türk kimliğine ait ürünlerin gös-
tergeleri de anlam kazanacak ve böylece daimi olarak Türk kimliği dışında 
oluşan bir merkezden etkilenme aramak yerine, bu kültürün sabit ayağı-
nın neresi olduğu ve dış dünyadan kazanımları veya dış dünyaya verdik-
leri daha rahat tespit edilecektir.

Diğer yandan Türk kültür havzası, birbirinden farklı boyların birbi-
rinden farklı coğrafyalara yayılımı olduğu oranda, bu coğrafyaların tarih 
içerisindeki kesişim noktaları veya birbirleri ile birlikte hareket ettikleri 
tarihsel dönemler daha açık-seçik hale gelecektir. 

Kaynaklar

ARSLAN, Ahmet: İlkçağ Felsefe Tarihi- I, Ege Üniversitesi Basımevi, İz-
mir, 1995.

BİLKAN, Ali Fuat: Hayriname’ye Göre XVII. Yüzyılda Osmanlı Düşünce 
Hayatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002.

CAMPBELL, Joseph: İlkel Mitoloji (Tanrının Maskeleri), Çev. Kudret 
Emiroğlu, İmge Kitabevi, Ankara, 1995.

DRURY, Nevill: Şamanizm, Çev. Erkan Şimşek, Okyanus Yayınları, İs-
tanbul, 1996.

DURSUN, Yücel: Felsefe ve Matematikte Analitik/Sentetik Ayrımı, Elips 
Kitabevi, Ankara, 2004.

215_Mehmet_Fatih_Dogrucan.indd   13 10.04.2015   17:34:43

219



14 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

D’HOLBACH, Paul Henry Thiry: The System Of Nature Or Laws Of The 
Moral And Physical World, Trans. H.D. Robinson, Batoche Books, Vol. 1, 
1868.

ERGİN, Muharrem: Orhun Abideleri, Boğaziçi Bas. ve Yay., 8. Baskı, 
İstanbul, 1980.

KAFESOĞLU, İbrahim: Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınları, Ankara, 
1997.

ÖGEL, Bahaeddin: Türk Mitolojisi-1. Cilt, Selçuklu Tarih ve Medeniyet-
leri Enstitüsü Yayınları, No: 1, TTK Basımevi, Ankara, 1971.

RABİ, İbrahim M. Ebu: İslami Hareket’in Entelektüel Kökenleri, Çev. M. 
Ali Demirci, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2001.

REİCHENBACH, Hans: Bilimsel Felsefenin Doğuşu, Çev. Cemal Yıldı-
rım, Remzi Kitabevi, Ankara, 1979.

ROSSİ, Jean-Gérard: Analitik Felsefe, Çev. Atakan Altınörs, Paradigma 
Yayınları, İstanbul, 2001.

ROUX, Jean-Paul: Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Çev. Prof. Dr. Ay-
kut Kazancıgil, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002.

RUSSELL, Bertrand: Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri, Çev. Erol Esen-
çay, İlya Yayınları, İzmir, 2001.

TAŞ, İsmail: Türk Düşüncesinde Kozmogoni-Kozmoloji, Kömen Yayınla-
rı, Konya, 2002.

215_Mehmet_Fatih_Dogrucan.indd   14 10.04.2015   17:34:43

220



1NAMIK ASLAN / “ŞAHMARAN” MASALININ METİN ÇÖZÜMLENMESİ

KÜLTÜREL İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA
MASALLAR VE BU BAĞLAMDA

“ŞAHMARAN” MASALININ METİN 
ÇÖZÜMLENMESİ

Yrd. Doç. Dr. Namık ASLAN*

Öz

Kültürel öğretisi olmayan hiçbir halk anlatısı yoktur. Kültürler, değerleri-
ni muhafaza için kimi nesir, kimi nazım, kimi de nazım nesir karışık estetik 
yapılar vücuda getirmişlerdir. Özellikle masallar, kültürel değerlerin muha-
fazası için hayati derecede öneme sahiptir. Zira masallar, kültürel kimliğin 
şekillenmesinde ve kültürel bağışıklığın pekişmesinde sihirli bir iksir vazi-
fesi görürler. Masallar, kültürel asimilasyonun panzehiridirler. Masallarla 
beslenmeyen dimağlar, başka kültürlerin kabullerine boyun eğerler.

Anahtar kelimeler: Masallar, Kültürel Öğreti, Toplumsal Şuur, Kültü-
rel Bağışıklık, Asimilasyon.

Abstract
Tales in Context of Cultural Intent and Textual Analysis of the 

Şahmaran Tale
All traditional folk tales are based on some cultural doctrine. Cultures 

usually generate some aesthetic values seen as in the form of a prose, 
poetr or a composition of prose and poetr to protect their individual proper-
ties. Especially, folk tales have crucial importance for the preservation of 
these cultural values. Because tales act as an magic potion for shaping the 
cultural identity and consolidating the cultural immunity of the folks. When 
considering these aspects of them, they can be evaluated as an antidote 
of the cultural assimilation. The minds without the effect of the tales allow 
entrance to the acceptance of other cultures.

Key words: Tales, Cultural Teaching, Social Consciousness, Cultural 
Immune, Assimilation.
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2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Kültürün estetik yapılarından biri olan bu anlatı türünün (masalın), 
biçim tanımlamasıyla ilgili olarak, alanın uzmanları arasında bir itilafın 
olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum.

Masal: Bütünüyle hayal ürünü, yeri, zamanı ve kişileri bilinmeyen, 
anlattıklarına inandırma iddiası olmamakla birlikte, dinleyeni pek çok 
şeye inandıran anlatmalık bir türdür. Hiçbir yerde, hiçbir zaman, hiçbir 
kimsenin yaşamadığı, ancak her yerde, her zaman, herkesin, içerisinde 
kendini ya da tanıdıklarını bulduğu bir olaylar bütünüdür. Masal; konuş-
ma dilinin sadeliğinde, ayrıntıya girmeyen, temel değerleri zıtlık kuralı 
ilkesinde ve motiflerin çağrışımlı büyüsüyle öğreten oldukça basit bir ya-
pıdır.1 Karmaşık olduğu izlenimini vermekle birlikte kesinlikle karmaşık 
değillerdir. Onları karmaşıkmış gibi gösteren, motiflerin çağrışımlı renk 
cümbüşüdür. Masal, iğneden korkan çocukların yedikleri zaman, hiç far-
kına bile varamadan felce, kızamığa, çiçeğe ve envai tür hastalığa karşı 
aşılandıkları sihirli bir elma hükmündedir. Bu büyülü yapı, insan aklının 
en ilkel çağlarda keşfettiği en mükemmel kültür aşısı yani asimilasyonun 
panzehiridir.

Masal denilince ilk akla gelen; perilerin, cinlerin, devlerin, ejderhaların, 
her şeyi yapmaya gücü yeten kahramanların; bilinmeyen zamanlarda, 
bilinmeyen yerlerde, yedi kat yer altında yedi kat gök üstünde, cansızı 
canlandıran, dilsizi dillendiren maceraları gelse de, aslında her şey masal ko-
nusu, herkes masal kişisi olabilir. Masallarda, bütün korkularla yüzleşme, 
tüm arzuları gerçekleştirme vardır. Herkes olmak istediği her şey olabilir ma-
salda. Olağanüstü kişilerin olağanüstü maceraları da olsa, yaşanmış izlenimi 
veren hikâyelere de benzese, masalı diğer türlerden ayıran en belirgin özellik, 
hayal yaratması olduğunu dinleyiciye sürekli telkin etmesidir.2

Şahsi kanaatimiz odur ki, kültürel öğretisi olmayan hiçbir halk anlatısı 
yoktur. Kültürler, töre adını verdiğimiz kabulleri muhafaza için, belirli tip-
ler ve bu tipler etrafında bir öbek teşkil edecek çoklukta masallar dahi kur-
gulama yoluna gitmişlerdir. Büyük bir ekseriyetle evrensel müştereklik de 
arz eden bu tecrübenin kültürümüzdeki en güzel örneği, Keloğlan tipi ve 
bu tipin etrafında kurguladığı masallardır. “Töre Masalları” adı altında de-
ğerlendirilmesini önerdiğimiz bu türden masalların, medeniyetlerin ileri 
merhalelerinde yaratılmış olmaları daha akla yatkındır.

İlk dönem masallarının “asıl masallar” olduğu, evrensel müştereklerin 
sınırlılığı içerisinde daha kısa ve yalın olabilecekleri, arzular ve korkular 
etrafında şekillendikleri ve kültürel inkişafa paralel olarak çeşitlendikleri 
düşünülebilir. Mesajları ima yoluyla olan ve zor sezilebilen, kişileştirilmiş 
hayvan karakterler etrafında kurgulanmış ve oldukça yoğunluk arz eden 
masallar, yerleşik ve gelişmiş çağların mirasları olsalar gerektir.

1 Saim Sakaoğlu, Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, s. 2; Bilge Seyitoğlu, 
“Masal”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Cilt: 6, İstanbul, 1985, s. 149; Şükrü Elçin, Halk 
Edebiyatına Giriş, Ankara, 1993, s. 368; Ali Berat Alptekin, Taşeli Platosu Masalları, Ankara, 
2002, s. XI.
2 Pertev Nail Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1995, s.75.
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İnsanlığın yarattığı ilk edebî türlerden olan bu yapılar, içinde bulun-
duğumuz modern çağın temel eğitimi organize yapıların eline verdiği ve 
yazının söze hükmettiği yerlerde toplumsal ihtiyaç olmaktan çıkmış, kül-
türler değer ve normlarını muhafaza için artık bu yapılara ihtiyaç duymaz 
olmuştur. Ancak onların, bizi biz yapan değerlerle ilgili olarak, daha yazıya 
geçmemiş çok şeyleri sakladıkları muhakkaktır. Küresellik kıskacında 
yok olma tehlikesiyle burun buruna gelecek kültürler, onlara mutlaka 
yeniden ihtiyaç duyacaklardır. O günün kaygısını duyarak, bütünüyle 
yok olup gitmeden kültürlerin bu “kök hücre” hükmündeki değerlerini, 
en azından kataloglamak bilincinde olmanın zorunluluğuna inanıyoruz.

Giriş cümlesinde de belirttiğimiz üzere, masallarla ilgili itilaf, onun ne 
olduğu değil de, kaynağının neresi olduğu merkezinde yoğunlaşmakta, 
hangi zamanın mahsulü olduğu, motif yapısı ve işlevi etrafında küme-
lenmektedir. Mitolojik devirlere götürenler, Hindistan’a, Mısır’a, Eski 
Yunan’a bağlayanlar olduğu gibi, çok eski zamanlarda meydana gelmiş 
olmakla birlikte, medeni hayatın bir tezahürü olarak doğup geliştiğini ve 
bir kaynağa bağlanmaması gerektiğini söyleyenler de vardır.3

Bu farklı görüşlerin mantıklı kimi yönleri bulunmakla birlikte, bizce de 
bu son söylediğimiz, “Etnografik Görüş” veya “Antropoloji Okulu” diye de 
bilinen ve masalların farklı yerlerde, birbirine benzer olarak bağımsız bir 
şekilde meydana gelmiş olabileceğini savunan görüş, diğerlerine göre daha 
akla yatkındır. Bununla birlikte, bütün insanlığın, içinde bulunduğumuz 
zamana kadar geçen tarihinde, müşterek idrak düzleminde “masal çağı” 
diye adlandırabileceğimiz, bir çağı yaşamış olabileceğini de ihtimal da-
hilinde görüyoruz. İnsanlık tarihi içerisinde, topluluk şuuru idrakiyle, 
birlikteliğin paylaşılması gereken normlarının, işte bu müşterek çağda ne-
sillerin ruhuna “masal” tabir ettiğimiz estetik yapılar aracılığı ile üflendiği 
kanaatindeyiz.

Yazının toplum düzenine hâkim olmadığı, muhtemelen de daha keşfe-
dilmemiş olduğu çağlarda, müştereklerin muhafazası için tasarlandığını 
zannettiğimiz kimi nazım, kimi nesir, kimi de nazım nesir karışık şekillerde 
düzenlenmiş söz yapıları (mitoslar, efsaneler, masallar, destanlar, ağıtlar, 
türküler, alkışlar, kargışlar ve medenileşme süreci içerisinde maniler, 
hikâyeler, fıkralar, bilmeceler, deyimler, atasözleri vb.) kültürlerce kul-
lanılagelmişlerdir. Bu yapılar içerisinde “masal” tabir edilen türün, in-
sanlığın müşterek idrak derecesinde aynileştiği bir kültür çağının mirası 
olarak, örtünme benzerliğindeki algılamalar şeklinde görülmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. İleri toplumlarla, münasebetleri noktasında hiçbir işaret 
bulunmayan ilkel toplumlar arasında, araştırmacıları şaşkına çeviren bu 
yapısal müşterekliğin, ortak idrak edilmiş bir masal çağının varlığı ile izah 
edilebileceği görüşündeyiz.

3 Özkul Çobanoğlu, Halkbilim Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yayın-
ları, Ankara, 1999, s. 85.
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“Mitoloji Okulu” ve “Hindoloji Okulu”4 diye bilinen görüşleri savunularının 
delillerini de yabana atılacak türden görmediğimizi burada belirtmek is-
teriz. Bu iki görüşün de masalların kaynağı olarak “Hint Mitoloji”sini 
göstermelerini ve başka kimi araştırmacıların Mısır’ı, Eski Yunan’ı kay-
naklık derecesinde buna ortak etmelerini, bütünüyle reddedilir de bulmu-
yoruz. Bizce bu kaynak merkezleri, evrensel kültüre katkı koyan başka 
alanların eklenmesiyle artırılmalıdır da. Özellikle Anadolu ve Mezopotamya 
medeniyetlerini, kaynaklık noktasında çok önemsediğimizi belirtmek isteriz.

Bize göre söz konusu medeniyetlerin masallara kaynaklığı, masalların 
edebi form kazanarak yeniden yapılanışlarıyla (ikinci doğuşlarıyla) ala-
kalıdır. Masalların doğuşu, idrak edilmiş bir “masal çağı”nı takiben ilkel 
şuur düzlemi üzerinde olsa gerektir. İkinci doğuş (edebi form kazanarak 
yeniden yapılanış); bu ilkel kültür düzleminin, birbirinden farklı alanlarda 
ve bağımsız yarattığı yapıların, yerleşik kültürlerce sanat fonksiyonu ka-
zanmaları sürecinde gerçekleştiği kanaatindeyiz. Bunu bir doğuş olarak 
değil de, bir “estetik yapılanış” olarak görürsek masalların doğuş ve yayılışı 
konusunda ileri sürülen teoriler, birbirlerine katkı sağlayacaklardır.

İnsan aklının tabiatı algılamaya ve karşılaştığı güçlüklere ilkel çö-
zümler üretmeye başladığı tarih öncesi çağların yaratmaları olan bu 
yapıların, binlerce yıl sonra pek çok medeniyete beşiklik eden Hindis-
tan’da, Eski Mısır’da Mezopotamya’da Anadolu’da, nesiller için ilave iş-
levler yüklenip ve estetik bir form kazanarak gelişimini ve yayılımını sür-
dürmeleri, reddedilecek bir iddia değildir. Yukarıda “töre masalları” diye ad-
landırılabileceğini önerdiğimiz masallar, bu paragrafta bahsettiğimiz türden, 
yani kültürlerin sanat fonksiyonu kazandırarak kendileriyle özdeşleştirdiği 
ürünler grubunda olup, sözünü ettiğimiz ikinci yapılanmanın tezahürleri 
olsalar gerektir.

Her ne kadar yazımızın başlığı masalların kültürel işlevi üzerine olsa 
da konuyu anlaşılır kılma gayretimiz bizi “masalların doğuş ve yayılış 
meselesi” gibi başlı başına makale mevzu olabilecek bir konu üzerine bir-
kaç satır yazmaya mecbur etti. Zira iddialarımızın temel dayanakları için 
düşüncelerimizi paylaşmayı gerekli gördük.

Diğer sözlü edebiyat yaratılarının bütününün olduğu gibi, masalların 
da asli işlevi; en ilkel çağlarda evrensel insanî müşterekleri, ilerleyen çağ-
larda da bununla birlikte kültürel değerleri muhafazadır. Bu bağlamdan 
hareketle ilk dönem masallarının daha kısa olduğu, kültürel birikimlere 
paralel olarak gelişip, hacimlendiği düşünülebilir.

Masalın görevi, diğer söz yaratılarıyla mukayese edildiğinde çok daha 
hayati ve önemlidir. Zira masallar, daha çocukluk çağında adeta şuuraltı 
düzenleyici bir işleve sahiptirler. Bunlar, olağanüstü, göz kamaştırıcı, bü-
yüleyici renklerle, daha şekillenmemiş dimağları, hipnoz derecesinde ku-
şatarak, evrensel düzlemdeki kabuller başta olmak üzere, kültürün temel 
kabulleriyle şekillendirme vazifesi görürler. Genç dimağları büyülercesine 

4 Saim Sakoğlu, Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, s. 5-8.
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hipnoz eden masal unsurları ise “motifler” ve “tipler”dir.5 Sözlü edebiyat 
türlerinin bütününün ihtiyaç duyduğu bu sihirli ve sembolik unsurları en 
çarpıcı, en göz alıcı kullanan tür, hiç kuşku yok ki masallardır.

Masallar, umumiyetle açık mesajı veya temi diyebileceğimiz şekilde 
ön plana çıkarttıkları bir değer üzerine kurgulanırlar. Ancak estetik 
kültür yaratılarının tüm eksen kişileri ve özellikle masal kahramanları 
tepkileri, davranışları, tavır ve duruşlarıyla model kişilerdir. Kültürel 
değerler için muhafaza işlevi gördüğünü söylediğimiz söz yaratılarında 
bu değerler, model kişilerin tercihleri olarak anlatıya yansırlar. Kültürel 
değerlerin öğrenimi çoklukla bu yansımalardan gıdalanma şeklinde olur. 
Bu durum çocuğun bir parça şeker yediğini zannederken kızamık aşısı 
olması gibidir. Masallarla kültür ve nesiller arasındaki ilişki de tıpkı aşı 
ve kızamık örneğinde olduğu üzeredir. Açık bir ifadeyle ve hiç abartısız 
belirtmek isteriz ki; Masallar, kültürel kimliğin şekillenmesinde kültürel 
bağışıklığı pekiştirici bir iksir vazifesi görürler. Masallarla beslenmeyen di-
mağlar bağışıklık sistemi gelişmemiş vücutlar gibidir. Başka kültürlerin 
kabullerine maruz kaldıklarında direnme güçleri yoktur.

Bir kültürün en değerli varlığı hiç kuşku yok ki, sözdür. Kültür, yine 
söz vasıtasıyla kurduğu ve bir tür hafıza işlevi de gören bu estetik yapılar 
sayesinde kabullerini muhafaza ettiği gibi, bu yapılar aracılığı ile dili 
de geliştirmiş olmaktadır. Dilin gücü, akıcılığı ve etkileyiciliği bu estetik 
yapılar sayesinde gelişmektedir. Malzemesi dil olan bu sözlü estetik 
yapılar, deyimden destana, kültürün farklı vazifeler yüklediği, farklı 
biçimlerde ve farklı hacimlerde tasarladığı yapılardır. Sihirli, simgesel 
unsurlar tabir ettiğimiz motifler ve tipler ise bu yapıların temel taşları 
hükmündedirler.

Diğer tüm estetik söz yapılarının olduğu gibi masalların da asıl önemi, 
kuşkusuz kültür taşıyıcısı olmalarından ileri gelmektedir. Ancak kültürel 
inkişafa bağlı olarak başka işlevler de görürler. Daha pek çok edebî türe 
malzeme veren ve kaynaklık eden masallar, icra edildiği ortam ve zaman 
itibariyle hiç kuşku yoktur ki, eğlendirme vazifesi de yaparlar. Ayrıca bun-
ların bütünüyle çocuklara hitap ettiği de düşünülmemelidir. Mesajları ima 
yoluyla olan ve zor sezilebilen, kişileştirilmiş hayvan karakterler etrafında 
kurgulanmış, oldukça yoğunluk arz eden masallar, muhtemelen büyüklere 
yönelik olup, yerleşik ve gelişmiş çağların mirasları olsalar gerektir. Bu 
türden alegorik üsluplu olanların bizde, Uygur, Selçuklu ve daha çok da 
Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinin mirası olabilecekleri söylenebilir.

İlk dönem masallarının “asıl masallar” olduğu, evrensel müştereklerin 
sınırlılığı içerisinde daha kısa ve yalın olabilecekleri, arzular ve korkular 
etrafında şekillendikleri ve kültürel inkişafa paralel olarak edebi bir form 
kazanarak çeşitlendikleri daha akla yatkın görünmektedir.

5 Namık Aslan, “Yozgat’tan Derlenen Masallar Üzerine Bir Değerlendirme”, I. Uluslararası Bo-
zok Sempozyumu, Yozgat 13-14 Mayıs 2006.
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Aşağıda insanlığın ortak ilkel şuur düzleminin hatıralarını da muhafaza 
eden, bununla beraber kültürel değer öğretileriyle yüklenmiş ve edebi bir 
form kazanarak zamanımıza kadar ulaşmış bir masalın çözümlemesini 
yapmağa çalışacağız.

İncelemeye esas aldığımız masalın, ilkelliğin müşterekliğinden yansıyan 
motifi, yılanlar âlemi ve onları simgeleyen yılanlar şahı (Şahmaran) mo-
tifidir. İnsanlığın ilk günden bugüne yaşamak için korunma güdüsüyle 
her şeyin adalet üzre olduğu bir gizli âlem düşlemesi, gayet anlaşılır bir 
olgudur. Masallarda çoklukla yeraltında olduğu düşünülen bu gizli âlem 
diğer söz yaratılarında da görüldüğü üzere yedi veya dokuz kat şeklinde 
tasarlanmıştır. İnsanlığın ortak ilkel şuur düzleminin tasarımları olan bu 
motiflerin her düzeyden kültürün söz yaratılarında tespit edilebileceği 
aşikârdır. Bu bağlamdaki motiflerin insanlığın ortak malı olduğunun ve 
evrenselliğinin ispatı, S. Thompson’un Motif Index of Folk Literature’sidir.

Masala, bir annenin tembel olduğunu düşündüğü oğlu için, arzu dolu 
bir duasıyla giriyoruz. Dua, komşu çocuğunun güzelliği ve akıllılığına 
gönlü düşen bir anne serzenişi şeklinde yankılanıyor girişte. Annenin; 
“Vah, kurban olduğum Allah’ım, benim oğlum da oduna gider mi ola?” 
şeklindeki içten dileği masalın açılımını sağlayan yönlendirici bir motif 
olmaktan başka mesaj değeri de taşıyor. Böylece çocuklara temiz, akıllı ve 
becerikli olmalarının annelerini ne kadar mutlu edeceği fısıldanmış olu-
yor. Bununla beraber, masalın aynı cümlesinin içerisinde, “ormandan 
odun taşımak” da olsa, kişinin çocuk yaşta dahi ailesine bir şekilde katkı 
sağlaması gerektiği duygusu veriliyor.

Olaylar sihirli bir sürüklenişle akarken, bu sihrin illüzyonunda, boş 
dimağlar nakış nakış işlenmeye devam ediliyor. Gelişen olayların ölüme 
sebebiyet verdiği bir durumda, cezayı belirleyen en önemli faktörün, kasıt 
unsuru olması gerektiği vurgulanıyor. Beşeri münasebetler bağlamında 
bir evrensel ilke (isteyerek, planlayarak yapmama eylemi), masalın önemli 
bir öğretisi olarak beliriyor. Yılanlar, insanoğlunun yaşadıkları yeri öğ-
renmesinin sonlarını getireceğini biliyorlar, ancak “Tembel Oğlan”ın bir ka-
sıtla gelmemesi sebebiyle bu suçun aynıyla cezalandırılamayacağını, yedi 
yıllık bir mahrumiyetin bu suç için yeterli bir ceza olacağını söylüyorlar ve 
olaylar yılanlar şahının önceden tahmin ettiği şekilde devam ediyor.

Tembel Oğlan’ın yedi yıllık cezası sürecinde dikkate alınan bir husus da, 
iyi hali ve güven telkin etmiş olmasıdır. Onun serbest bırakılmasındaki en 
büyük etmen, nerden gelip nereye gittiği ile ilgili ser verip sır vermemesidir. 
Masalda telkin edilen değer yargılarından biri de bu sır tutma meselesidir. 
İnsanlar arasındaki ilişkinin derecesi, güven duygusuyla doğru orantılıdır. 
Kültürümüzden sırdaşlığın kardeşliğe yeğ tutulduğu ile ilgili binlerce örnek 
vermek mümkündür. Masalın bu motif çerçevesindeki temel öğretileri; 
kastetmemek (kasıt unsuru taşımamak), iyi hal ve sır tutma hasletleridir. 
Bu evrensel değerler kültürümüzün de temel kabulleri olarak, hemen her 
masalda fırsat düştükçe tekrar tekrar işlenir. Bir sırrı ifşa etmenin, o sır 
sayesinde yaşayanların hayatına mal olabileceği düşüncesi, bu masalda; 
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çocukların hayal dünyalarında yüceltilerek saygınlaştırılan bir harika 
varlığın (Şahmaran’ın) acıklı sonu ile simgelenmiştir.

“Kör ile yatan şaşı kalkar” atasözünün öğretisi paralelliğinde, şartların 
fiziki yapıyı etkileyip değiştirebileceği öğretisi de; “yedi yıl yılanlarla ya-
şayan oğlanın sırtının pullanmaya başladığı” şekliyle verilmek istenmiş 
bir başka kültür tecrübesidir. Bu bağlamda dilimizde pek çok atasözü 
ve deyim olduğunu hatırlatmak isteriz. Masalda Şahmaran’ın yerini bi-
len kişiyi bulmak için tüm halk zorla hamama götürülür. Masaldaki bu 
“hamam” sahnesi de üzerinde durulması gereken önemli motiflerden bi-
ridir. Kimi masallarda aranan kayıplar, dört yol kavşağına inşa edilen 
hamamlara gelip gidenleri dinleyerek, onların yardımlarıyla bulunur. 
Hamamlar, gezginlerin uğrak yerleri olarak düşünülmüş olsa gerektir. 
Bu seyyahların görüp duydukları çerçevesinde anlattıkları, aranılan şeye 
ulaşmada ipucu olarak değerlendirilmektedir.

Masalların sürekli telkin ettiği bir diğer olgu da ümitsizliğe düşmemek 
gerektiği inancıdır. Hayata insanın karşılaşabileceği çok çetin zorluklar 
elbette olacaktır. Ama özellikle kahramanlar açısından, çaresizlik diye 
bir kavram masalların lügatinde yer almaz. İnsanoğlunun en ilkel za-
manlardan beri inanmak istediği şeylerden biri, ölümünde çaresinin ola-
bileceği duygusudur. Bu çareler kimi masallarda Kaf Dağı’nda yaşayan 
yılanın ödü, kuşun sütü, kısrak görmemiş aygır ciğeri, Şahmeran’ın 
yüreği, derman otu olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bu duyguya ekli bir 
hatırlatma da var ki (bunun kültürel olduğu söylenebilir), o da dertlerin 
dermanının tabiplerde olduğudur. Masalda, padişahın derdinin derma-
nının Şahmaran’ın eti olduğu bilgisini verenlerin tabipler olduğu açıkça 
vurgulanıyor. Böylece hastalık ve tabip yan yana getirilmek suretiyle, 
tabipliğin şifa verici, can kurtarıcı saygın bir meslek olduğu düşüncesi 
aşılanıyor.

Asıl halk masalları çoklukla arzuları gerçekleştiren ve korkularla yüz-
leştiren bir özelliğe sahiptirler. Bu masalın son bölümünde de baştaki 
arzunun gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Sihirli yollardan da olsa masalın 
sonunda annenin dileği gerçekleşiyor ve Tembel Oğlan tüm bilgileri yut-
muşçasına âlim oluveriyor. Hatta bununla da kalmayıp ülkeye padişah 
oluyor. Zehri taşıyanın, panzehirin de kendinde bulunduracağı bilgisinin 
verildiği son bölümde, halkı yönetenlerin her şeye vakıf bir akla sahip ol-
maları gerektiği de hissenin şeffaf örtüsüyle dinleyiciye sunuluyor.

Bilinen ilk yazılı örneği İran edebiyatında olan ve tercüme yoluyla ilki 
Ahmed-i Dâî ve ikincisi daha kapsamlı olarak XV. yüzyıl şairlerinden Abdî 
tarafından Türk edebiyatına da kazandırılan “Camasbname” ile büyük öl-
çüde paralellik arz eden “Şahmaran” anlatısı Anadolu’da özellikle Tarsus 
ile özdeşleştirilmiş bir efsanedir. Anadolu’da pek çok yerden derlenmiş 
masal formatlı onlarca eş metini mevcuttur. Bahse konu masalın Me-
zopotamya mitolojisi, Hint ve Yunan mitolojileriyle ilişkisi de ayrıca de-
ğerlendirilebilir.
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Bu anlatının İran ve Türk edebiyatındaki yazılı örnekleri, ilkel şuur 
düzleminde yaratılan bir masalın kültür çevrelerinde nasıl bir edebi form 
kazandığını göstermesi bakımından da manidardır. Bu durum yazımızın 
ilk kısımlarında söylediğimiz “masalların doğuş ve yayılması” konusundaki 
düşüncelerimizi de destekler mahiyettedir.

Camasbnamede çok daha detaylı ve içi içe girmiş masallar şeklinde 
olmakla beraber, yeraltında gizli bir âlemde yaşadığına inanılan insan 
(Anadolu işlemelerinde kadın) başlı yılan vücutlu bir kahraman olarak ta-
savvur edilen ve masala da adını veren (Şahmaran) bu varlığın macerası 
hülasa olarak şöyledir:

1- Tembel bir çocuk, fakir bir delikanlı arkadaşlarıyla birlikte ormana 
odun kesmeye giderler.

2- Tembel oğlan bir kayanın dibini eşelerken açılan bir delikten derin 
bir kuyuya düşüverir. Fakir delikanlı arkadaşlarıyla birlikte sığındığı 
mağarada bal dolu bir kuyu bulurlar ve balı kuyudan çıkaran delikanlı 
arkadaşlarının ihanetine uğrayarak kuyuda bırakılır.

3- Tembel oğlan kuyudan sızan bir ışığı takip ederek Şahmaran’ın ül-
kesine ulaşır.

4- Burada yedi yıl alıkonan oğlan, Şahmaran’ı ikna ederek ülkesine döner.
5- Ülkenin padişahı oğlandan zorla Şahmaran’ın yaşadığı yeri öğrenir.
6- Şahmaran’ı öldüren padişah ölür ve oğlan ülkeye padişah olur.6
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ANADOLU’DA DOĞAL MALZEMEYLE OYNANAN 
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI

Öğr. Gör. Dr. Gülay TEMİZ*

Öz

Oyun çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini olum-
lu yönde etkileyen ve onların boş zamanlarını üretken ve eğlendirici kılan 
etkinliklerdendir. Çocuk oyunları toplumun geleneksel kültür birikiminden 
etkilenerek gelecek nesillere aktarması bakımından önemli bir yere sahiptir. 
Ülkemizde çok hızlı bir şekilde ilerleyen teknolojik gelişme, sanayileşmenin 
varlığı, çocuk oyunlarında kullanılan malzemelerin değişimi, doğal malze-
meyle oynanan geleneksel çocuk oyunlarının her geçen gün daha fazla 
kaybolmasına ve unutulmasına neden olmuştur. Özellikle eğitimsel yön-
den kendi kültürümüze özgü unutulmaya yüz tutan bu geleneksel çocuk 
oyunlarının etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Böylece nesilden 
nesile aktarılarak somut olmayan kültürel miras korunmuş olacaktır. Bu 
çalışmada geçmişten günümüze kadar Anadolu’da doğal malzemeyle (top-
rak, taş, değnek, ağaç dalı, sopa, kemik, ceviz, fındık, meyve çekirdeği, 
kozalak, yumurta) çocukların oynamış olduğu geleneksel oyunlar literatür 
taraması yapılarak ve kaynak kişilere ulaşılıp derlenerek 25 adet çocuk 
oyunu örneği verilmeye çalışılmıştır. Anadolu’nun farklı bölgelerinden kişi-
lerle bireysel olarak yapılan görüşmeler sonucunda derlenen bu oyunların 
genelde ormanlık, taşlık ve toprak alanlarda ya da bahçe, sokak, boş tar-
lada oynanan oyunlar oldukları görülmüştür.

Bu oyunlar, yetişkin yönlendirmesinin olmadığı, çocukların tek başlarına 
ya da akran gruplarıyla özgürce oynadıkları aynı zamanda eğitimcilerin, 
ebeveynlerin yönlendirmesi ile kurallı, planlı şekilde oynanan oyunlardır. 
Kültürümüzün bir parçası olan bu geleneksel çocuk oyunlarının, çocuğun ya-
şamında etkin bir şekilde yeniden yer verilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Anadolu, Doğal Malzeme, Oyun, Çocuk Oyunları, 
Gelenek.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 215           Nisan 2015

* Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü.
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Abstract
Traditional Children’s Games of Anatolia Played With Natural 

Materials

Game is one of the activities that positively affect children’s physical, 
mental, social and emotional development and renders their free time pro-
ductive and fun. Children’s games are influenced by the traditional culture 
of society and play an important part in transferring it to future generations. 
Rapidly developing technology in our country, industrialization and changes 
in materials used in children’s games have led traditional children’s games 
played with natural materials to be lost and forgotten with each passing 
day. These traditional children’s games, which are unique to our culture 
especially in terms of education but are fading into oblivion, need to be 
used effectively. Thus, they will be passed on from one generation to anot-
her and accordingly intangible cultural heritage of our country will be pre-
served. In this study, we attempted to present, from past to present, the 
traditional games played by children in Anatolia with natural materials 
(soil, stones, sticks, tree branches, canes, bones, walnuts, hazel nuts, fruit 
seeds, pine cones, eggs etc.). We did this through a review of literature and 
by contact with source people and as a result we compiled a sample of 
25 children’s games. It was seen that these games, which were compiled 
through individual interviews with people from different parts of Anatolia, 
are games that are usually played in forested, stony and earth grounds or 
in gardens, streets, or empty fields.

These games are ones that are not guided by adults; instead, children 
play these games freely by themselves or with their peers. At the same 
time, they are games that are played requiring specific planning and ac-
cording to certain rules under the supervision of parents and educators. It 
is important that these traditional children’s games, which are a part of our 
culture, be incorporated effectively into children’s lives once again.

Key words: Anatolia, Natural Materials, Games, Children’s Games, 
Tradition.

1. Giriş

Oyun, özgürce ve kendiliğinden yapılan, haz veren, mutluluk kaynağı 
olan, çocuğun gelişimini destekleyen, eğlendiren, yorgunluk ve sıkıntılardan 
kurtarabilen etkinlikler şeklinde tanımlanır. Oyun çocuğun duyduklarını, 
gördüklerini sınayıp denediği ve pekiştirdiği bir deney alanıdır. Oyun 
geçmiş ile bağlantı kurar, gelecek için de bir kaynak oluşturur. Oyun 
yaratma, deneyim kazanma, iletişim kurma ve yetişkinliğe hazırlanma 
aracıdır. Çocuğun eğitiminin ve kişiliğinin gelişimine katkı veren oyun, 
çocuklar için vazgeçilmez bir öğrenim alanıdır.1-2

1 Neriman Aral ve diğerleri, Okulöncesi Eğitiminde Oyun, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2000, s. 8.
2 Lale A. Erkal, Küçüklere Büyüklere Oyunlar Unutturduğumuz Çocuk Oyunları, Özyürek Ya-
yınları, İstanbul, 2008, s. 13.
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Çocuğun sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en doğal öğrenme ortamı 
olan oyun, yetişkinler tarafından boş zamanı geçirmeleri için yapılan bir 
uğraş gibi görünse de çocuk için en önemli iştir.3 Aynı zamanda, çocuk 
oyunları toplumun geleneksel kültürü, kültür yaşamı ve birikiminden et-
kilenmekte ve toplumsal kültürün gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır.4

Çocukların birçoğu oyun materyallerini hazırlamaktan hoşlanırlar. 
Hatta bir çocuk için, pahalı oyuncaklarla oynamak, evdeki sıradan bir 
tencere kapağı ya da bir kutu ile oynamanın zevkini veremez. Bu nedenle 
çocuklara sadece oyuncaklarla değil, doğada ve çevremizde bulunabilecek 
farklı malzemelerle de oynama fırsatlarını sunmak gerekmektedir.5

Doğal malzemeyle oynanan çocuk oyun örnekleri incelendiğinde ço-
cuklara oyun malzemeleri hazır sunulmamaktadır. Bu nedenle oyun oy-
namak isteyen çocuk öncelikle hangi oyun malzemesi ile oynayabileceğini 
öğrenmek zorundadır. Oyun içinde öğrenme süreci gerçekleşmektedir. 
Çocuklar doğanın kendilerine sunduklarını, bizzat onlara dokunarak öğ-
renmekte ve keşfetmektedirler. Doğal malzemelerin oyunda bir oyun aracı 
olarak kullanılması, çocukların yaratıcılık yeteneklerini geliştirir, hayal 
güçlerini daha fazla kullanmalarını sağlar. Bu oyunlarla yaşanılan çevrede, 
çocukların kullanmasına uygun tüm doğal malzemeler değerlendirilebilir. 
Oyun araç ve gereçlerinin tamamı doğal olduğundan (toprak, taş, ceviz ve 
yumurta vd.) bugün zararlı oldukları bilinen plastik, kimyasal boya gibi 
oyuncaklardan daha sağlıklı oyun malzemeleridir.6-7

2. Toprakla Oynanan Oyunlar

2.1. Harmanbiş (Konya)

Bir grup oyunu olan Harmanbiş’te öncelikle çocuklar gruplara ayrılır. 
Her grubun kendine ait kuru topraktan kubbe şeklinde meydana getirdiği 
bir yığıntısı olur. Bu kubbenin üzerine yavaş yavaş su dökülür ve katı bir 
çamur haline getirilir. Ardından, bu ıslatılan yerler üzerine hafifçe kuru 
toprak koyularak kurutulur. Bu işi yapmak epey bir süre aldığından, bu 
süre içerisinde oyunun tekerlemesi olan “Harmanbiş, Harmanbiş, Keloğ-
lan’ın başı şiş” söylenir. Harmanbiş kuruduktan sonra toprak yığınının 
yanlarına pencereler, üstüne de delik (baca) açılır. Bundan sonra oyun iki 
şekilde oynanabilir. İlk şekli şudur, açılan pencere yerlerine ve bacaya çalı 
çırpı doldurulur ve ateş yakılır. Bunun sonrasında “hangi grup daha önce 
yaktı?” gibi yarışmaya bağlı konuşmalar gelişir.

3 İbrahim Akış, “Yörük Çocukların Oyuncağı Cıngırlak”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 329, Mayıs 2014, s. 34.
4 Mehibe Akandere, Eğitici Okul Oyunları, Nobel Yayınları, Ankara, 2003, s. 2.
5 Elif Çelebi Öncü ve Esra Özbay, Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklar İçin Oyun, Kök Ya-
yıncılık, Ankara, 2009, s. 24.
6 İbrahim Özbakır, “Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Doğal Oyuncaklar ve Oyuncak Ol-
muş Hayvanlar”, Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, l. 1 (1), 2009, 
s. 162.
7 Necate Baykoç Dönmez, Oyun Kitabı, Esin Yayınevi, İstanbul, 1992, s. 68.
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Oyunun ikinci oynanış şekli ise açılan pencere yerleri çalı çırpı ye-
rine taş, tuğla ya da kiremit parçalarıyla kapatılır. Yukarıya açılan de-
likten (bacadan) su dökülür. Eğer delikler iyi bir şekilde kapatılmışsa, 
buralardan hiçbir şekilde su çıkmaz. Kimin Harmanbiş’inden su sızarsa, 
oyunu kaybetmiş olur. Yenilene, önceden anlaşıldığı üzere ya ceza verilir 
ya da bir şey ikram ettirilir.8

2.2. Tak Oyunu

Oyun iki kişiyle oynanır. Oyunun oynanabilmesi için topraktan ya-
pışkan bir çamur hazırlanır. Çamurun ortası çukurlaştırılır ve tersine 
yere çarpılarak patlatılmaya çalışılır. Patlatılmış ise açılan deliği, diğer 
oyuncu elindeki çamurdan bir parça alarak kapatmaya çalışır. Oyun sı-
rası diğerine geçer. Oyun, oyunculardan birinin çamuru kalmayıncaya 
kadar devam eder.9

3. Taşla Oynanan Oyunlar

3.1. Beş Taş

Genelde kız çocukları tarafından 2-3 kişiyle oynanan bu oyunda, beş 
tane yaklaşık 1-2 cm çapında, küçük yuvarlak taşlar bulunur. Taşlar el-
de sallanır ve yere atılır. İçinden bir taş alınır, havaya atılır. O taş yere 
düşmeden başka bir taş yerden alınır. Taşların hepsi yerden alındıktan 
sonra sırasıyla önce birer, sonra ikişer, daha sonra üçü bir ve dördü bir-
den yerden alınır. En son aşamada taşlar yine rastgele atılır. Sol elin baş-
parmağı ve işaret parmağıyla yerde köprü vaziyetine getirilir. Yine aynı şe-
kilde havaya atılan taş yere düşmeden, diğer taşlar teker teker köprünün 
altından geçirilir. Taşların herhangi birinde yanan sırayı rakibine verir. 
Sonuca önce varan oyunu kazanır.10

3.2. Sıcak Taş (İzmir/Torbalı)

Oyun gece karanlığında oynanır. Yumruk büyüklüğündeki taşlar sön-
mek üzere olan ateşte ısıtılır. Oyun alanı olarak belirlenen tarlaya sıcak 
taşlar atılır. Oyuncular sıcak taşları, tarlada aramaya başlar. En fazla sı-
cak taşı bulan oyuncu oyunun galibi olur. Oyun bu şekilde devam eder.

Derleme tarihi: 24.03.2014
Kaynak kişi: Atilla Kahraman (59 yaşında)
Kaynak kişinin oyunu kimlerden öğrendiği: Mustafa Kahraman (59 ya-

şında)
Oyunun mekânı: Taşlık alan, tarla
Oyun malzemesi: Sıcak taş

8 Öcal M. Oğuz ve Petek Ersoy, Türkiye’de 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları, 
Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 4, Ankara, 
2007, s. 173.
9 Faruk Çolak, Geleneksel Kayseri Çocuk Oyunları ve Halk Bilimsel İncelemesi, Kömen Yayın-
ları, Konya, 2009, s. 301.
10 Hasan Güneş, Çocuk Oyunları, Anı Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 52.
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3.3. Taş Toplama (Manisa/ Turgutlu)

Oyun en az iki kişiyle küçük çakıl taşları ile oynanır. Oyuncuların orta-
sına bir daire çizilir. Dairenin ortasına oyuncular birer avuç taş bırakır ve 
bırakılan taşlar tümsek haline getirilir. Oyuncular oyunu başlatacak ola-
nı kendi aralarında belirlerler. İlk oyuncu tümsek haline getirilmiş taşın 
ortasına yumruk vurur ve taşlar dağılır; ancak yumruğunu vuran oyuncu 
taşların, çizginin dışına çıkmamasına dikkat eder. Taşlar dairenin dışına 
çıkarsa oyuncu değişir ve taşlar tekrar tümsek haline getirilir. Bu kez di-
ğer oyuncu yumruğuyla taşlara vurur. Taşlar dairenin dışına çıkmazsa 
oyun başlar. Taşlar dağıldıktan sonra ilk oyuncu taşları kıpırdatmadan 
toplamaya başlar. Amaç, taşları kıpırdatmadan toplamak ve dairede taş 
bırakmamaktır. Taşı toplayan oyuncu taşları kıpırdatırsa oyuna diğer 
oyuncu devam eder ve taşları toplamaya başlar. Oyun bu şekilde devam 
eder. Dairedeki taşları kim bitirirse oyunun birincisi olur.

Derleme tarihi: 22.04.2014
Kaynak kişi: Fadik Lafçı (67 yaşında)
Kaynak kişinin oyunu kimlerden öğrendiği: Bilinmiyor.
Oyunun mekânı: Bahçe, sokak
Oyun malzemesi: Taş

4. Değnek, Ağaç Dalı, Sopa ile Oynanan Oyunlar

4.1. Çelik Çomak (Bolu)

Çelik çomak, iki çocuk ile geniş bir alanda oynanan bir oyundur. Çelik, 
kalem boyunda bir dal parçası, çomak ise 50 cm uzunluğunda bir sopa 
olmaktadır. Oyunda büyük bir taş, kale olarak kullanılmaktadır. Oyunda 
kaleyi koruyanın amacı, çeliği çomakla vurarak uzağa göndermek, diğer 
oyuncunun amacı ise çeliği kaleye atmaktır. Kaleyi koruyan oyuncu çeliği 
havaya atıp sert bir şekilde vurarak mümkün olduğu kadar uzağa gönderir. 
Diğer oyuncu çelik yere düşmeden çomak ile karşılayıp kaleye yani taşa 
doğru atar. Eğer çelik havadayken vuramazsa, düştüğü yerden çomakla 
vurarak kaleye gönderir. Çeliğin kaleden ne kadar uzakta olduğu adım 
sayılarak hesaplanır ve bu mesafe diğer oyuncunun hanesine sayı olarak 
yazılmaktadır. Daha sonra oyuncular yer değiştirerek oyuna devam edilir.11

4.2. Ağaç Oyunu (Tunceli) 

Genelde düğünlerde halay müziği eşliğinde oynanır. Elinde uzun ağaç 
dalı bulunan çocuk en önde durur. Arkasında ellerinde kısa değnekler bu-
lunan çocuklar birbirlerinin arkasına sıralanırlar. Oyun başladığı zaman 
en öndeki çocuk harekete geçip elindeki ağaç dalını arkasındaki çocuklara 
dokundurmaya çalışır. Yana doğru eğilir, sağa sola savurma hareketi 
yapar. Arkadaki çocuklar ise kendilerini ellerindeki kısa değneklerle en 
öndeki çocuğun uzun değneğinden korumaya çalışırlar. En öndeki değ-

11 Handan Asude Başal, Geçmişten Günümüze Türkiye’de Geleneksel Çocuk Oyunları, Morpa 
Yayınları, İstanbul, 2010, s. 25.
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6 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

neği sallayan çocuk, arkadaki çocukları şaşırtmak için ara ara çalan ha-
lay müziği eşliğinde halay çeker. Arkadaki çocuklarda bu oyuna katılır. 
Hatta öndeki çocuğu taklit bile edebilirler. Öndeki çocuk fırsattan istifade 
ederek aniden değneği savurur. Değneğin değdiği çocuk oyundan ayrılır. 
Büyük değnekle gelen hamleye kısa değnekleriyle engelleyenler yanıncaya 
kadar oyuna devam ederler.

Derleme tarihi: 12.01.2014
Kaynak kişi: Aliye Polat (49 yaşında)
Kaynak kişinin oyunu kimlerden öğrendiği: Annesinden
Oyunun mekânı: Boş alan
Oyun malzemesi: Ağaç dalı, değnek

4.3. Met Değneği (Niğde)

İki kişi ile oynanan bir oyundur. 1,5 veya 2 metre aralıklarla birbirine pa-
ralel iki çizgi çizilir. Bir büyük (1 m) bir de küçük (20 cm) “met” adı verilen iki 
çubuk hazırlanır. Bir ebe seçilir. Diğer oyuncu çizginin başından meti uzun 
çubuk yardımıyla diğer çizginin ilerisine atar. Sonra durduğu yerden uzun 
çubuğu meti vurmak için atar. Meti vurunca oyuncu metin yanına gelir. Uzun 
çubukla üç vuruşta meti en uzağa götürmeye çalışır. Ebe, vuruş sırasında 
meti tutmaya çalışır. Ebe meti tutamazsa met çizgiden ne kadar uzakta ise 
oyuncu adımlarıyla sayar ve kaç adım çıkarsa o kadar puan kazanır. Eğer 
ebe meti tutarsa oyuncular yer değiştirir. Oyun böylece devam eder.12

5. Kemikle Oynanan Oyunlar

5.1. Aşık Oyunu (Bayburt)

Keçi, koyun gibi hayvanların ayaklarından çıkan aşık kemikleri ile oy-
nanır. Ayrıca “sağa” denilen büyük aşık kemiği vardır. Her oyuncunun 
kendine ait bir sağası vardır. Bir daire çizilir ve dairenin içerisine aşıklar 
dizilir. Birkaç metre uzaktan oyuncular sağalarını atarak aşıkları dairenin 
dışına çıkarmaya çalışırlar. Dairenin dışına çıkarılan aşıklar aşığı çıkar-
mayı başaran oyuncunun olur. Dairenin dışına aşık çıkaramayan oyun-
cunun sırası aşık çıkaran oyuncuya geçer. Oyun bu şekilde devam eder.

Derleme tarihi: 26.06.2014
Kaynak kişi: Şakire Kaya (49 yaşında)
Kaynak kişinin oyunu kimlerden öğrendiği: Dedesi Nizam Kaya (vefat 

etmiş, yaşasaydı 84 yaşında olacaktı).
Oyunun mekânı: Sokak
Oyun malzemesi: Kemik

5.2. Aşık Oyunu (Erzincan/ Yalnızbağ Köyü)

Çocuklar önce kendi aralarında birinci oyuncuyu belirler. Seçilen ço-
cuk aşığını atar. Kemiğin belli bir duruşu belirlenmiş olur ve daha sonra 
sıra ile diğer çocuklar kemiklerini birinci oyuncunun attığı şekilde atmaya 

12 Nedim Bakırcı, “Niğde Folklorunda Çocuk Oyunları”, Milli Folklor, 19 (76), 2007, s. 208.
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çalışırlar. Duruşa uygun atan oyuncu bütün aşıkları toplar. Oyun bu şe-
kilde devam eder.

Derleme tarihi: 27.05.2014
Kaynak kişi: Işık Ceyhun (48 yaşında)
Kaynak kişinin oyunu kimlerden öğrendiği: Kadir Karaduman (66 ya-

şında vefat etmiş)
Oyunun mekanı: Sokak
Oyun malzemesi: Aşık kemiği

5.3. Aşık

İkişer kişilik gruplar halinde beşer adet aşık kemikleriyle oynanan bir 
oyundur. Oyun sırasında aşık tekerlemesi söylenir. “Bir aşığını bit yesin, 
iki aşığını it yesin, üç aşığını dereye at, dört aşığını tepeye at, beş aşıkla gel 
oyna.” İlk aşık atmak üzere oyunculardan biri ebe seçim sistemiyle belir-
lenir. Aşık atma çizgisine basmadan ebe aşığını ileri atar. Diğer oyuncu 
bu aşığı vurmaya çalışır. Atışı vurursa alır, vuramazsa yanar ve aşık atma 
hakkı rakibe geçer. Aşık atma ve aşık vurma şeklinde devam eden oyun 
sonunda en çok aşık biriktiren oyunun galibi olur.13

5.4. Katmalı (Kayseri)

Oyuncular belirli sayıda aşığı ortaya koyarlar ve ellerindeki aşığın, or-
taya atıldığında, hangi duruş şekline göre oyuncunun oyuna aşıklarından 
“katacağı” ya da aşık “alacağı” belirlenir (Aşığın üstündeki düz olan yere 
“taladı”, onu karşılayan altındaki çukur yere “alak”, yanındaki tümsek 
yere “tök”, onun karşıtı olan çukur yere “cik çuk” denir. Hatta taladı gelsin 
diye alak yerini düzleştirenler ya da kurşun dökenler bile olur). Çocuklar 
sırasıyla bütün aşıkları avuçlarına alarak yere atarlar. Çocuk, yerdeki 
aşıkların durumuna göre yerden aşık alır veya yere aşık koyar.14-15

6. Ceviz ve Fındıklarla Oynanan Oyunlar

6.1. Ceviz Oyunu (Sivas ve Tekirdağ)

Yere çakılan çivinin üzerine madeni bir para konur. Oyuncular belli bir 
uzaklıktan bu parayı ellerindeki cevizleri atarak vurmaya çalışırlar. Parayı 
düşürmeyi başaran çocuk parayı eski haline diker ve çivinin başında 
beklemeye başlar. Bu oyuncu para düşürülünceye kadar atılan cevizleri 
alır. Paranın başına cevizleri toplamakla görevlendirilen ve “dalyacı” adı 
verilen bir çocuk oturtulur.16

6.2. Ceviz Oyunu (Urfa/Siverek)

Bayramlarda oynanan bir oyundur. Çocuklar bayram harçlıklarıyla 
bayram sabahları ceviz satın alırlar. Oyun en az 4-5 kişiyle oynanır. Du-

13 İsmail Yılmaz, Unutulan Çocuk Oyunları, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 2009, s. 77.
14 Musa Baran, Çocuk Oyunları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993, s. 116.
15 Nebi Özdemir, Türk Çocuk Oyunları, Akçağ Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 2006, s. 27.
16 Nebi Özdemir, a.g.e., s. 66.
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var kenarına cevizleri atmak için bir çukur kazınılır. Çukurun başına 
kasa denilen oyuncu geçer. Çukurun birkaç metre ilerisine sınır çizgisi çi-
zilir. Oyuncular sırayla avuçlarındaki cevizleri çukura atmaya çalışırlar. 
Çukura atılamayan ceviz sayısı tek sayı ise çukurda bulunan ceviz sayısı 
kadar kasa ceviz kazanır; şayet çukurun dışında kalan ceviz sayısı çift 
sayı ise çukurun içindeki ceviz sayısı kadar oyuncu kasadan ceviz alır. 
Oyun bu şekilde devam eder. En çok ceviz kazanan oyunun galibi olur.

Derleme tarihi: 26.06.2014
Kaynak kişi: Niyazi Önder (49 yaşında)
Kaynak kişinin oyunu kimlerden öğrendiği: Kardeşi Nazım Önder (67 

yaşında).
Oyunun mekanı: Sokak
Oyun malzemesi: Ceviz

6.3. Ceviz

Ortasından ikiye bölünen ceviz kabuklarıyla oynanan bir oyundur. 
Küçük yaş gruplarında üç, büyük yaş gruplarında beş ceviz kabuğu ye-
terlidir. İki kişiyle oynanır. Kaç el oynanacağı karşılıklı anlaşarak be-
lirlenir. Set sayısı 3, 5, 7 ve 9 gibi tekli bölümlerden oluşur. Seçmece 
sistemiyle belirlenen ilk oyuncu saklayıcı, diğer oyuncu bulucu olur. 
Saklayıcı kabuğun içine sığabilecek bir maddeyi (taş vb.) bulucunun göz-
leri önünde koyar. Diğer kutuların boş olduğunu teker teker gösterir. Ka-
pattığı cevizleri el oyunlarıyla karıştırır, sağa sola döndürür, iç içe koyar 
ve yan yana dizer. Bulucu taşın hangi cevizin altında olduğunu bilmek zo-
rundadır. Bilirse saklayıcı konumuna geçer. Saklayıcı da ebelendiği için 
bulucu olur. Bilemezse oyun buluncaya kadar devam eder. En çok bilen 
oyuncu birinci olarak kabul edilir.17

6.4. Fındık (Rize/İslahiye Köyü)

Bu oyun iki çocukla oynanır. Oyunculardan bir çocuk fındık ağacından 
topladığı fındıkları eline alır. Eline aldığı fındıkları arkaya saklar ve iste-
ğine göre eline tek veya çift sayıda fındık alır. Elinde fındık olan çocuk kar-
şısındaki diğer çocuğa uzatır ve “tek mi çift mi” diye sorar. Diğer oyuncu 
tek ya da çift olduğunu bilirse fındıklar onun olur. Oyun karşılıklı böyle 
devam eder. Daha sonra oyun değiştirilir. Bu sefer oyunculardan biri el-
lerini arkaya saklar ve “fındık hangi elimde” diye sorar. Fındığın hangi elde 
olduğunu doğru bilen oyuncu fındıkları alır.

Derleme tarihi: 09.07.2014
Kaynak kişi: Adem Taşçıoğlu
Kaynak kişinin oyunu kimlerden öğrendiği: Halası Emine Taşçıoğlu (62 

yaşında.)
Oyunun mekanı: Fındık bahçesi
Oyun malzemesi: Fındık

17 İsmail Yılmaz, Unutulan Çocuk Oyunları, Yeni Çizgi Yayınları, Ankara, 2009, s. 25.
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6.5. Fındık Oyunu (Tekirdağ)

Oyuncular eğimli bir tahta üzerinden fındıkları sırayla yuvarlarlar. 
Tahtanın önündeki ilk fındığı, elindeki fındıkla vuran çocuk, yerdeki tüm 
fındıkları alır.18

7. Meyve Çekirdekleri ile Oynanan Oyunlar

7.1. Çekirdek Oyunu (Kayseri)

Oyunda kayısı çekirdekleri kullanılır. Oyun iki kişiyle oynanır. Her 
oyuncunun bir çekirdeği olur. Beş veya altı kişiyle oynanırsa çekirdek 
sayısı fazlalaşır. 2 veya 3 cm derinliğinde 5 veya 6 cm çapında bir çukur 
açılır. Çekirdeği çukura girdiren oyuncu 10 puan alır. Çekirdeği çukura 
girdiremeyen oyuncunun sırası bir sonrakine geçer. En çok puanı toplayan 
kişi oyunun galibi olur ve yenilen oyuncu ona bir şeyler ısmarlar.

7.2. Lüllük Oyunu

Yaklaşık 10 cm genişliğinde, toprakta açılan çukura “lüllük” denir. 
Oyun en az iki kişi ile oynanır. Herkes kendine yetecek kadar çekirdek ge-
tirir. Lüllüge belli bir mesafede düz çizgi çizilir. Oyuncular sırasıyla daha 
önce kararlaştırılan miktarlardaki çekirdeği lüllüğe, işaret parmağı, baş 
parmaktan destek alacak şekilde girdirmeye çalışırlar. Her oyuncu lüllüğe 
girdirdiği çekirdek sayısını yüksek sesle söyler. Bütün oyuncular ellerindeki 
çekirdekleri lüllüğe attıktan sonra en çok çekirdek girdiren oyuncu, oyu-
na ilk olarak başlar. İki parmağını birleştirerek bir hareketle lüllüğün 
dışında kalanları lüllüğe girdirmeye çalışır. Eğer birini girdiremezse ye-
rini ikinci sıradaki oyuncuya bırakır. Böylece lüllüğün dışındaki tek bir 
çekirdek kalıncaya kadar oyun devam eder. Son çekirdeği lüllüğe girdiren 
oyuncu lüllükteki bütün çekirdekleri alır ve oyunu kazanmış olur. Oyun 
oyuncuların çekirdeği bitinceye kadar devam eder.19

8. Kozalaklarla Oynanan Oyunlar

8.1. Kozalak Savaşı (Kütahya)

Oyun eşit sayıda iki grupla oynanır. Kozalaklar toplanır ve oyun 
başlar. Çocuklar birbirlerine ellerindeki kozalakları atmaya başlarlar. 
Kozalağın değdiği oyuncu oyundan çıkar. Elde kozalak bittikçe yerden 
alınabilir. Diğer grubun oyuncularından kozalak yememeye dikkat edilir. 
Oyun her iki gruptan birer kişi kalıncaya kadar devam eder. Son kalan 
iki oyuncudan kim kozalağa yakalanırsa o grubun oyuncuları oyunu kay-
beder.

Derleme tarihi: 26.04.2014
Kaynak kişi: Nazife Çakar
Kaynak kişinin oyunu kimlerden öğrendiği: Annesi Fatma Çakar (54 

yaşında)

18 Nebi Özdemir, a.g.e., s. 422.
19 Faruk Çolak, a.g.e., s. 203-204.
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Oyunun mekânı: Ormanlık alan, boş tarla
Oyun malzemesi: Kozalak

8.2. Kozalak (Alanya/Hacımehmetli Köyü)

Oyunculardan biraz uzak noktaya kozalak yerleştirilir. Her oyuncu 
öncelikle ellerindeki taşla kozalağa vurmaya çalışır. Kozalağı vuramayan 
ebe olur. Ebe seçiminin hemen ardından oyun başlar, oyuncular yine 
ellerindeki taşla kozalağı vurmaya çalışır. Kozalağı vuramayan oyuncu 
tekrar dönüp taşını almaya çalışır. Bu arada ebe de taşını almak isteyen 
oyuncuları ebelemeye çalışır.

Derleme tarihi: 27.08.2014
Kaynak kişi: Ümmühan Demir (49 yaşında) 
Kaynak kişinin oyunu kimlerden öğrendiği: Annesinden Nazmiye Za-

rarsız (78 yaşında).
Oyunun mekânı: Toprak alan
Oyun malzemesi: Kozalak ve taş

8.3. Kozalak (Bursa)

Bu oyun için dokuz adet kozalak gerekmektedir. On çocukla oynanan 
bir oyundur. Bahçeye bir kozalağın girebileceği büyüklükte sekiz çukur 
daire oluşturacak şekilde kazılır. On oyuncunun dokuzunda kozalak 
vardır. Çocuklardan biri ebe seçilir. Ebe çukurların ortasına geçip otu-
rur, gözlerini kapatır. Önce tekerlemeyi söyler, sonra ona kadar sayar. 
“Oyunun ebesiyim, çukurun bekçisiyim, çukurlar kozalak dolsun, biri de 
benim olsun” der. Bu sırada oyuncular saklanır. Ebe oyuncuların sak-
landığı yeri bulmaya çalışırken, oyuncular yerlerinden ayrılıp ellerindeki 
kozalağı çukura atmaya çalışır. Ebeye yakalanmadan kozalağı çukura 
atabilirse ebe olmaktan kurtulurlar. Yakalanırlarsa kozalağı ebeye ve-
rirler, oyun sonuna kadar beklerler. Her çukurda sadece bir kozalak ol-
malıdır. Kozalağı atamayanların dışında sekiz çukur dolduktan sonra 
oyunculardan biri açıkta kalmaktadır. Ebe kimseyi yakalamazsa bu son 
oyuncu kozalağı ebeye verir ve onun yerine geçer. Ebe diğer oyunculardan 
kozalak toplayabildiyse bu kozalakların sahiplerinden birini ebe seçer. 
Oyun bu şekilde devam eder.20

9. Yumurta ile Oynanan Oyunlar

9.1. Yumurta Tokuşturma (Siirt)

İki adet yumurta belli bir renk alması amaçlandığından önce soğan 
kabuklarıyla kaynatılır ya da boyanır. Bu oyunu büyük küçük herkes oy-
namasına rağmen genellikle erkekler oynar. İki kişiyle oynanan yumurta 
tokuşturtma oyununda her oyuncunun elinde birer yumurta bulunur. Bu 
yumurtalar hızla birbirlerine yaklaştırılır. Tokuşturulan yumurtalardan 
hangisi ilk önce kırılırsa, o yumurtanın sahibi oyunu kaybetmiş olur.21

20 Handan Asude Başal, a.g.e., s. 63.
21 Öcal M. Oğuz ve Petek Ersoy, a.g.e., s. 142.
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9.2. Yumurta (Çankırı)

Çocuklar sırayla hafif eğimli çimenlik bir yerden yumurtalarını aşağı doğru 
yuvarlarlar. Oyuncu, yumurtasının değdiği rakibinin yumurtasını alır.22

9.3. Yumurta Yarışı (Konya)

Yarışma için hazırlanan çocukların her birine birer yumurta ve kaşık da-
ğıtılır. Dağıtılan kaşıkların sapını çocuklar ağızları ile tutarlar ve elindeki 
yumurtayı da kaşığın içine koyarlar. Varış noktası oyuncular tarafından 
belirlendikten sonra yarışmacılar hazırlanır ve işaret verilerek yarış baş-
latılır. Çocuklar, yumurtasını düşürmeden koşarak varış noktasına ulaş-
maya çalışırlar. Kim yumurtasını düşürmeden varış noktasına ilk ulaşır, 
yumurtasını verirse yarışı o çocuk kazanır. Yumurtanın pişmiş, kaşığında 
tahta olması tercih edilmelidir.

Derleme tarihi: 25.07.2014
Kaynak kişi: Huriye Özçetin (55 yaşında)
Kaynak kişinin oyunu kimlerden öğrendiği: Annesi Lütfiye Özçetin (87 

yaşında)
Oyunun mekânı: Sokak
Oyun malzemesi: Tahta kaşık, yumurta

Sonuç

Sosyal, duygusal, iletişim ve bedensel yeteneklerinin gelişimine katkı 
sağlayan çocuk oyunları bilgisayar oyunlarının her geçen gün daha fazla 
artması, şehirlerde dış tehditlerin gittikçe çoğalması, oyun alanlarının 
azalmasıyla sadece ev ve okulda kısıtlı sayıda oynanır hale gelmiştir. Ana-
dolu çok zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu kültürel miraslardan biri 
de geleneksel çocuk oyunlarıdır.

Geleneksel kültürümüzde var olan bu oyunlarda kullanılan oyun araç ve 
gereci doğal malzemeden yapıldığı için çevreyi kirletmemekte, herkes tara-
fından kolayca yapılabilmekte, ekonomik ve zahmet gerektirmemektedir. 
Bu geleneksel çocuk oyunlarının tekrar yaşatılabilmesi ve yeni nesillere 
aktarılabilmesi için okul öncesi eğitimde etkinlikler arasında yer almalı 
okul öncesi ve ilköğretim öğretmeni yetiştiren üniversitelerde de öğretmen 
adaylarına uygulamalı olarak öğretilmelidir.
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