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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.

Bas_Sayfalar.indd   6 02.07.2015   14:40:51



7

İ Ç İ N D E K İ L E R

TÜRK TARİHİNDE ANDRONOVO KÜLTÜRÜ
Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU ........................................... 9

HUNLAR TARAFINDAN KURULAN
ÖNCEKİ ZHAO VEYA HAN ZHAO DEVLETİ HÜKÜMDARLARININ 
BİYOGRAFİLERİ (JİN SÜLALESİ TARİHİ’NE GÖRE)

Yrd. Doç. Dr. Gülnar KARA .................................................... 19
HERODOTOS’UN SÖZDE KİMMER İÇ SAVAŞI VE İSKİTLER’LE
LYDİALILAR’IN ARKA PLÂNINDA KİMMERLER’E DEĞİNMESİ

Yrd. Doç. Dr. Ferit BAZ ........................................................... 37
ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU’NUN MİLLİ MÜCADELE’DEKİ KONUMU
HAKKINDA BİR TARTIŞMA

Dr. Gürbüz ARSLAN ............................................................... 49
PİRLEPE’DE ZİRAİ ÜRETİME İLİŞKİN 
TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER (1455-1544)
(TAPU-TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE)

Doç. Dr. Ümit KOÇ ................................................................. 67

KIRIM HARBİ (1853-1856) VE SİYASAL SEĞİRDİMLERİ

Dr. Sinan ÇAYA ...................................................................... 95
SOSYOLOJİK YANSIMALAR AÇISINDAN
GURBANNAZAR EZİZOW MEKTUPLARI

Yrd. Doç. Dr. Ünal ZAL ........................................................... 101
ULUSAL MAHKEMELER ÖNÜNDE 
YABANCI KAMU HUKUKUNUN UYGULANMASI SORUNU: 
TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Araş. Gör. Dr. Itır Aladağ GÖRENTAŞ ..................................... 127
TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİNDE ETKİNLİK SORUNLARI
VE ÖZERK GELİR İDARESİ

Yrd. Doç. Dr. Meral FIRAT ...................................................... 163

TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCESİ AÇISINDAN MANEVİ KALKINMA

Dr. Ayşegül DOĞRUCAN ........................................................ 185

Bas_Sayfalar.indd   7 02.07.2015   14:40:51



8

ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİNDE RENKLERİN
GÜNÜMÜZ ANADOLU’SUNA YANSIMASI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Doç. Dr. Numan Durak AKSOY - Emrah Berkant PATOĞLU ... 199
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İSTANBUL’DAN VE HALKINDAN
ŞİKÂYET

Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK ................................................. 219
KİTAP TANITMA:
DİLLERİN ŞİFRESİ: 
DR. YUSUF GEDİKLİ’NİN SIRA DIŞI KİTABI ........................ 240

Bas_Sayfalar.indd   8 02.07.2015   14:40:51



1GÜLÇİN ÇANDARLIOĞLU / TÜRK TARİHİNDE ANDRONOVO KÜLTÜRÜ

TÜRK TARİHİNDE ANDRONOVO KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU*

Öz

Hocaların görevi, yalnız araştırma yapmak, ders vermek değildir. Az 
çalışılmış konularda gençleri teşvik etmek de görevleri arasındadır.

Türk Tarihi’ni Orhun Yazıtları ile Göktürkler zamanına, Çin kaynakla-
rı ile M.Ö. 318’e kadar geri götürebiliyoruz. Arkeolojik buluntularla, M.Ö. 
2000’e kadar gidebileceğimizi düşünüyoruz. Andronovo kültürünün Türk 
kültürü ile benzerliği dolayısıyla, ciddi araştırmalar sayesinde bu düşünce 
gerçekleşirse, biz de 4000 yıllık bir tarihe sahip olabiliriz.

Anahtar kelimeler: Andronovo, Kültür, Türk, Kurgan, Arkeoloji.

Abstract
Andronovo Culture in Turkic History

The responsibilities of a lecturer are not only researching and giving a 
lecture but also motivating young researchers to study about less-studied 
topics.

We can trace Turkic history back to Gok-Turk period by Orkhon             
Inscriptions or to 318 BC by Chinese sources. We predict that we can trace 
to 2000 BC by archaeological excavations. Based on the common traits of 
Andronovo culture with Turkic culture, we can discover the critical links 
between them via meticulous research. Then, we can have a history of 
4000 years.

Keywords: Andronovo, Culture, Turk, Kurgan, Archaeology.

Hocalarımız, Ord. Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan ve Prof. Dr. İbra-
him Kafesoğlu derslerde, yayınlarında, bizleri değişik konularda, araştır-
ma yapmaya teşvik ettiler. Bizler, (Yani hocalarımızın öğrencileri) bunların 
bir kısmını yapabildik. Türk Tarihi’ni çok gerilere götürebilecek bir araş-
tırmadan bahsetmek, gençleri bu yönde teşvik etmek istiyorum.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 216           Haziran 2015

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Emekli Öğretim Üyesi.
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Tarih bildiğiniz gibi yazılı belgelere dayandırılır. Türk dilinde bulunan 
ilk belgeler Orhun kitabeleridir. Daha öncesini Çin yıllıklarından öğreni-
yoruz. Yazılı belgelerin bulunamadığı dönemler için de, arkeolojik kazılar-
daki buluntulardan yardım alıyoruz. Altay-Sayan dağlarının bulunduğu 
bölgede yapılan kazılarda çıkarılan eserlerin Türk kültür özellikleri gös-
terdiği, iskeletlerin Türk kemik yapısına benzediği görülmüştür. Bunların 
Türklüğü kesinleşirse, Türk tarihini, M.Ö. 2000’e kadar götürebiliriz. Bu 
konularda Türkiye’de pek çalışan yok. Bunun için öncelikle Tarih, Arke-
oloji, Antropoloji, Sanat Tarihi ve Rus Dili bilgisine sahip olmak gerekir. 
Gençlerin çalışmaları bize yeni ufuklar açacaktır.

Türklere ait arkeolojik kalıntılar üzerinde SSCB döneminden itibaren 
Rus ilim adamları tarafından araştırmalar yapılmıştır. Bu konu üzerinde 
daha çok C.A. Teplauhov, M.P. Gryaznov, G.P. Sosnovsk, V.V. Sokolov ve 
S.V. Kiselev ve daha pek çok Rus ilim adamı ilgilenmiş ve bizzat kazı ça-
lışmalarında görev almışlardır.

Andronovo adı, M.Ö. 1700-1200 yılları arasında Güney Sibirya’daki 
Bronz devrine verilmektedir.1 Andronovo Kültürü çayır yetiştiriciliği ve 
çiftçiliğe ek olarak metal işleme ve dokumacılığın geniş olarak yayıldığı 
bir kültür dönemidir.2 Bu kültür dönemine “Andronovo” adının verilme 
sebebi ise bu döneme ait ilk kurgan buluntularının Rusya’nın Andronovo 
kasabasında bulunmasından dolayıdır.3 Bu kültür dönemi abidelerinin 
sınıflandırılması çalışmalarında başta S.A. Teuplahov görev almıştır ve 
1923’de Minusinsk havzasındaki bronz çağı kültürünü Andronovo Kül-
türü olarak tanıtmıştır.4 Bronz çağına ait pek çok çalışma yapılmıştır ve 
bunlar sadece kültür tarihi açısından değil, abidelerin sınıflandırılması ve 
kronoloji çalışmalarını içermektedir. Bu literatür çalışmaları bibliyograf-
yasına da S.S. Çernikov’un eserinden ulaşmak mümkündür.5

Afanesyevo Kültürü’ne benzer fakat ondan çok daha ileri olan bu kül-
tür dönemi kurganlarından bakır eşyaların yanı sıra demir, gümüş ve 
altın ürünler de elde edilmiştir.6 Bu ürünlerin hayvan tezyinatı ile süslen-
diği görülmüştür.

Hayvancı ve aynı zamanda çiftçi olan, daha çok et tüketen bu toplu-
mun mezar bakiyeleri arasında süt ürünleri, sığır, at ve koyun kemikleri 
tespit edilmiştir. Madenin işlenmesi sonucu yapılan at koşum takımları-
nın Hun kurganlarından çıkarılan at koşum takımlarıyla olan benzerliği, 
kurganlardaki cenazelerin yanındaki at iskeletlerinin de mevcut oluşu ve 

1 Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 20035, 
s. 24.
2 S.V. Kiselev, Древняя История Южной Сибири, Moskova, 1951, s. 67.
3 S.V. Kiselev, a.g.e., s. 67.
4 С.А. Теплоухов, Отчетная выставка этнонграфического отдела за 1923 г. Русский 
музей. Пг, 1924, стр. 10.
5 С.С. Черников, Восточный Казахстан в эпоху бронзы, «МИА», 1960, no: 88.
6 A.P. Okladnikov, Ancient Population of Siberia and Its Culture, Cambridge-Massachusetts, 
1959, s. 23.
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Andronovo yerleşim alanlarındaki kurban sunaklarında daha çok at kur-
ban edildiğine dair kanıtlar Türk kültürünün ayrılmaz birer parçasıdır.

Bu kültür dönemine ait en önemli eserler ise kurganlardan çıkarılan 
çanak çömlek parçalarıdır. Geniş ağızlı, düztabanlı, kulpsuz, üç köşeli ve-
ya mendirek şeklindeki basma süslerle süslenmiş olan bu kaplar güney-
de Tanrı Dağları’ndan batıda Don Nehri kıyılarına kadar yayılmaktadır.7 
Kum karışımı içeren kilden yapılmış kahverengi, düztabanlı bu çömlekle-
rin fırınlandığı ve sonradan cilalandığı anlaşılmıştır.8

Andronovo kültürünün yayılma alanına bakacak olursak kendinden 
bir önceki dönem olan, Yenisey Vadisi ve onun aşağı kolunda yaygın 
olarak görülen Afanesyevo Kültürü’nden çok daha geniş bir alanı kapla-
maktadır. Ural Dağları eteklerinden, Kazakistan, Tacikistan topraklarına, 
Altay-Sayan Dağları’ndan Minusinsk Havzası’na kadar ki geniş alanda 
yaygın vaziyette bulunmaktadır.9

Bozkırlı muharip Andronovo insanı ekonomisi için tarım çok önem-
lidir. Hayvancılıkla uğraşan bu toplumun hayvanları için saman ve kış-
lık yem sakladıkları bilinmektedir. Bunun en güzel delili ise Alekseyev’de 
bulunan Andronovo yerleşim yerindeki barınaklara bitişik olarak yapılan 
ağıllardır.10 Andronovalılar ileri derecede tarımla uğraşmaktaydılar. Sula-
malı tarımın yapıldığının farz edildiği bu dönemde yerleşim yerlerinin ır-
mak yakınlarına kurulduğu ve nemli toprakların tarımda bereketi artırdı-
ğı, artık otlakların hayvan sürülerine yetmedikleri dönemlerde ise bölgeyi 
terk ettikleri düşünülmektedir. Çömleklerden çıkan saman parçalarında-
ki saban izleri de tarımın ne derece ileri olduğunu göstermesi bakımından 
oldukça mühimdir.11 Ayrıca kurganlardan çıkarılan hilal şeklindeki bronz 
oraklar ve döneme ait petrogliflerdeki pulluk çeken arabalar da Androno-
vo toplumunun hem hayvancı hem de çiftçi bir toplum olduğunu gösteren 
diğer delillerdir.

Altaylarda Andronovo Kültürü daha geç dönemde M.Ö. 1200-700 ara-
sında görülmeye başlamıştır. Brakisefal göçebe bir kavme ait olan bu 
kültürün Altay Türkleri ile ilişkili olması muhtemeldir.12 Bunun yanı sıra 
Andronovolıların muhaceret sonucu bir araya geldiğini öne süren ilim 
adamları da mevcuttur. Güney Sibirya’daki Moğolların M.Ö. 2. bin baş-
larında kovulduğu ve onların yerine yeni bir kavmin yerleştiği ve bu akı-
mın Altaylardan gelmiş olduğu muhtemeldir ve Altay Dağları ile Güney 
Sibirya, Oğuz tipinde beyaz bir ırk tarafından temsil edilmektedir.13 G.F. 
Debets de paleoantropoloji çalışmalarında bu kültürün Altaylılarla akra-

7 Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, s. 24.
8 S.V. Kiselev, Древняя История Южной Сибири, s. 81.
9 S.V. Kiselev, a.g.e., s. 104.
10 S.V. Kiselev, a.g.e., s. 94.
11 S.V. Kiselev, a.g.e., s. 81.
12 Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, s. 25.
13 Bahaeddin Ögel, a.g.e., s. 4.
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ba olabileceği ihtimali üzerinde durmaktadır.14 Debets bu konuyla alakalı 
olarak, Minusinsk Havzası’nın taşmasıyla Kuzey Çin’den ve güneydoğu-
dan göçenleri görmezden gelirsek açıkça Karasuk döneminde de var olan 
ve yan yana yaşayan Afanesyevo ve Andronovo izlerini Tagar çağına kadar 
getirmektedir. Bununla birlikte Andronovo halkının Afanesyevolıların to-
runları olduğu inkâr edilmemekte ve şu yargıya varmaktadır: “Afanesyevo 
yerleşikleri, en azından bilinen kısmı, Minusinsk bölgesi ve yine batıdan 
(Baraba, Altay?) göçle yayılanlar esasında Andronovo kültürünün taşıyı-
cılarıdır.”15 Onun da açık bir dille ifade ettiği gibi bir zincir gibi birbirine 
bağlı olan Afanesyevo, Andronovo, Karasuk ve Tagar kültürleri birbirleri 
ile akraba kavimler tarafından meydana getirilmişlerdir ve içerisinde hala 
soru işaretleri bulunan ve bir geçiş dönemini ifade eden Andronovo kültü-
rünün Altay menşeli olduğu su götürmez bir gerçektir. Yazılı kaynakların 
sustuğu bu devre ait arkeolojik kanıtlar ve etnografik özellikler bu döne-
min Türklere ait olduğunu gösterse de bu mesele ve Andronovo kültürü 
hakkındaki gerçekler şüphe bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılabilir.

Bu bakımdan hala korunmuş vaziyette olan Andronovo kültür bakiye-
leri yerinde, tamamen tahrip olmuş abideler ise kazı çalışmalarında görev 
almış arkeologların tuttukları raporlar incelenerek mukayeseli bir biçim-
de çalışılmalıdır. Bu bakımdan öncelikle bize ışık tutması gereken ka-
zı alanları ilk Andronovo abidelerinin keşfedildiği Açinsk kasabasındaki 
Andronovo sitesidir. Bu kazı alanında 1914 yılında Tugarinov çalışmıştır. 
İkinci Andronovo abidesi ise Novoselev’de 1916 yılında S.M. Sergeyev ve 
İ.A. Pikuleviç tarafından kazılmıştır. Üçüncü Andronovo kurganı ise Ba-
ten Yarki kumullarında 1913’de A.P. Ermaleyev ve 1924’de Teplauhov ta-
rafından kazılmıştır. Hakas Cumhuriyeti’ndeki Orak Ulusu’ndaki dördün-
cü Andronovo mezarı 1925, 1927 ve 1928 yılında gerçekleşen kazılarda 
G.P. Sosnovsk tarafından incelenmiştir. Bunlarla ilgili olarak 1925-1927 
ИИМК arşiv raporlarında daha fazla bilgi mevcuttur. Yine Hakasya’daki 
Ust Erbı’daki kurganlar Kiselev tarafından açılmıştır. Padkuninsk Ulu-
su’ndaki kurganlar ise 1930-1931 yılları arasında V.P. Levoşava tarafın-
dan incelenmiştir. Okuneva Ulusu’nda bulunan kurganlar yine Tepla-
uhov tarafından incelenmiştir. 1945 yılında Abakan Kilisesi’nin önündeki 
çok da eski olmayan kurgan ise Hakas Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü ve 
Altay Sayan Arkeoloji Enstitüsü АН СССР tarafından incelenmiştir. Aba-
kan Uprav’daki kurganlar da Adriyanov tarafından çalışılmıştır. Onuncu 
kurgan ise Tiyo Irmağı çevresinde Usçul Köyü’nde açılmıştır.16

Bütün bu mezarlardaki envanterlerin çoğunluğunun hususiyetleri ben-
zer özellikte olup çok geniş bir alanda yayılmıştır. Bu envanterlerin tek-

14 Г.Ф. Дебец, Расовые типы населения Минусинского края в эпоху родового строя (к 
вопросу о миграциях в доклассовом обществе), Антропологический журнал, 1932, no: 2, 
стр. 123.
15 Г.Ф. Дебец, Палеоантропология СССР, М.-Л., 1948, стр. 70-76.
16 S.V. Kiselev, a.g.e., s. 68-76.
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rar incelenerek yeni kazılar sonucu ortaya çıkarılmış malzemeler ışığında 
Türk kültürünün ayrılmaz parçaları oldukları tamamen gösterilmelidir.

Bu konu çalışılırken en önemli başvuru kaynaklarımız arşiv raporla-
rıdır. ГИМ (государственный Исторический музей) Devlet Tarih Mü-
zesi’ndeki ve МАЭ АН СССР (Antropoloji ve Etnografya Bilimleri Akade-
misi Müzesi) envanterleri, МИА СССР (Материалы и исследования по 
археологии СССР) SSCB arkeoloji malzemeleri ve incelemeleri envanter-
leri ve raporları ve yukarıda zikrettiğimiz ilim adamlarının çalışmaları son 
buluntularla birlikte tekrar ele alınırsa iyi olur görüşündeyim.
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HUNLAR TARAFINDAN KURULAN
ÖNCEKİ ZHAO VEYA HAN ZHAO DEVLETİ

HÜKÜMDARLARININ BİYOGRAFİLERİ
(Jin Sülalesi Tarihi’ne1 Göre)

Yrd. Doç. Dr. Gülnar KARA*

Öz

Asya Hunları tarihinde Büyük Hun imparatorluğunun ikiye bölün-
mesinden sonra Kuzey (Batı) Hunlarının batıya doğru gittikleri ve Güney 
(Doğu) Hunlarının ise Çin’e sığınarak, onların içinde eriyip gittiği görüşü 
yaygındır. Bu bir bakıma doğru olsa bile Hunların Çinliler içinde asimile 
olması çok kolay olmamıştır ve onlar uzun bir süre kendi kimliklerini ko-
ruyabilmişler, hatta Çin’in kuzeyinde devletler kurarak eski ihtişamlarını 
geri getirmek için çaba göstermişlerdir. Bu çalışmamızda Hun İmparatorlu-
ğu’nun ilk hükümdarı Mo-du’nun soyundan gelen prenslerin Çin toprakla-
rında kurduğu devletler konusunu ele alacağız.

Anahtar kelimeler: Asya Hunları, Büyük Hun İmparatorluğu, Çin, 
Hun Prensleri.

1 “Jin Shu” (WG: “Chin Shu”) tarihinin yazılması Güney Qi (479-501) devleti devrinde baş-
lamıştır. Zan Rong-xu bu tarihin 110 bölümünü yazdı. Ancak onun versiyonu resmi tarih 
olarak kabul edilmedi. “Jin Shu” tarihinin yazılması bundan sonra Tang (618-907) sülalesi 
devrinde, yani Jin sülalesi yıkıldıktan uzun bir süre sonra tekrar başlatıldı. Türlü yazarlar 
tarafından bu dönemde bu kitabın 20 versiyonu yazıldı. Onların bir kısmı kabul edilmedi, an-
cak 18 versiyonu bu tarihin son ve doğru nüshası olmak için yarışıyordu. Buna rağmen onlar 
da Tang sarayı tarafından kabul görmedi. 646 yılında yeni versiyonunun yazılması hakkında 
karar çıkarıldı. Bu versiyon üzerinde Fang Xuan-ling (578-648) başkanlığına 21 yazar çalış-
maya başladı. 648’da çalışma tamamlandı ve bu versiyon Resmi Hanedan tarihi olarak ka-
bul edildi (başka bir kaynağa göre 644-646 yıllarında yazılmıştır). Bizim zamanımıza ulaşan 
nüshası işte bu son versiyonudur. Kalan nüshalarının sadece bazı kısımları gelebilmişlerdir.  
Fang Xuan-li ve onun çalışma arkadaşları da Zan Rong-xu versiyonunu kullanmışlardır. An-
cak yazarlar buna başka kaynaklardan aldığı bilgileri de eklemişlerdir. Kitap 130 bölümden 
oluşmaktadır. “Jin Shu”nun bazı bölünleri sadece Jin sülalesi devri değil Doğu Han (25-220) 
ve Üç Krallık (220-280) dönemlerini de kapsamaktadır. Biz bu makalede Jin Tarihi’nin 101, 
102, 103 bölümlerinden tercümeleri kullandık.
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Abstract
The Biographies Of The Rulers Of Previous Zhao or Han Zhao 

State By The Huns
(According To The Jin Dynasty History)

There is a common view in the history of Asiatic Huns that; after the 
division of the Great Hun Empire into two, the Northern (West) Huns have 
progressed towards West whereas the Southern (east) Huns have found 
refuge in China and have been assimilated there respectively. Although it 
has got some truth in that this assimilation has not taken place that easily. 
They have preserved their identities quite a while and even had tried to 
establish statelets in Northern China in search of reachieving their previous 
greatness. This article focuses on one of these episodes and exploits the 
historical data about the statelets established by the princes coming from 
the family lineage of the first ruler of the Hun Empire, Mo-du. 

Keywords: Asian Huns, Hun Empire, China, Princes of Hun.

Han imparatorluğu yıkıldıktan sonra (M.S. 220) Çin’de “barbarlar” dev-
letleri2 adıyla anılan dönem başladı. Bunların hepsi göçebeler tarafından 
kurulmuştu. IV-V yy.’da Hunların Çin’in kuzeyinde kurduğu devletlerden 
biri Kuzey Han devleti (304-318) idi. Bazen bu dönem Erken Zhao devleti 
ile birleştirilerek Han Zhao devleti (318-329) olarak da adlandırılmaktadır. 

M.S. 184’de başlayan ve Çin’i kasıp kavuran “sarı başlıklılar” isyanını3 
zar zor bastırdıktan sonra Han imparatorluğundaki merkezi yönetim res-
men çökmüştü ve 189’dan itibaren imparator birbirleriyle düşman olan 
türlü hırslı komutanların kuklasına dönüşmüştü. Yirmi yıl kadar süren 
isyan neticesinde Han devleti yıkıldı ve onun yerine üç güçlü ailenin yö-
nettiği üç devlet ortaya çıktı.4 Bunlar da sürekli kendi aralarında anlaş-
mazlıklar yaşıyordu ve Çin’de sığınmacı durumunda yaşayan Hunlar ve 

2 Çincede shı liu guo, yani 16 devlet olarak bilinen bu dönem eski Çin’de 304-439 yılları 
arasında kurulmuş olan göçebelerin kurduğu devletler dönemidir. “Barbar devletler” içine 
Cheng, Kuzey Han, Sonraki Zhao, Liang, Sonraki Liang, Batı Liang, Kuzey Liang, Güney Li-
ang, Qin, Sonraki Qin, Batı Qin, Yan, Sonraki Yan, Kuzey Yan, Güney Yan ve Xia devletleri 
girmektedir. Bu dönemde Jan Wei, Batı Shu, Batı Yan, Duan, Yu-wen, Chou-yi, Wei ve Dai 
gibi krallıklar vardı, ancak tarihçiler onları 16 devlet arasına sokmuyorlar.
3 “Sarı başlıklılar” isyanı (184-204) Çin’de Han sülalesinin yıkılmasına neden olan köylülerin 
isyandır. Han devrinde dışarıdan gelen göçebelerin sayısı artmasından dolayı nüfus artışı 
çoğalmıştı. Bu da daha fazla köylünün topraksız kalmasına ve vergilerin artmasına sebep 
oluyordu. Hanedanın dayanağı olan ve profesyonel askerleri elinde tutan mahalli yöneticiler 
de iktidarı ele geçirme eğilimine giriyor, Çin sınırları içinde yerleştirilen göçebeler de onlara 
destek oluyorlardı. İsyanı başlatan Zhang kardeşler halkı Han sülalesini devirmeye çağırdı ve 
eşitlik vaatleri verdiler. 20 yıl kadar süren isyan ülkeyi karışıklığa sürükledi ve parçalanma-
sına neden oldu. 205’te derebeylerden Cao Cao isyanı bastırabilmişti, ancak Han sülalesi de 
yıkıldı ve ülkenin yönetimi Cao Cao’nun eline geçti.
4 Wei (Cao Wei) Krallığı (220-266) Çin’deki Üç Krallık dönemindeki en güçlü krallık idi. Ku-
rucusu Han sülalesi devrindeki komutanların biri Cao Cao’dur. Diğer bir krallık, Shu Krallığı 
(Shu Han, 221-263) da Han sülalesinden çıktığını öne süren asi komutanlardan Liu Bei ta-
rafından kuruldu. Üçüncü Krallık ise Wu Krallığı (Doğu Wu-222-280) olarak biliniyor ve ve 
komutan Sun Ce tarafından kuruldu. Üç Krallık da sonradan Jin Sülalesinin kurucuları Sıma 
ailesi tarafından yıkıldı ve birleştirildi.
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diğer göçebeler için uygun fırsat doğmuş oldu. Mahalli yöneticiler de bir-
birini alt etmek için göçebeleri yardıma çağırarak buna uygun zemin ha-
zırlamış oluyorlardı. Bu karışık dönemde Çin sınırları içinde yaşayan Hun-
ların sayısı oldukça çoğalmıştı. Bahsettiğimiz üç devlet sonra Sıma ailesi5 
tarafından birleştirildi. Ancak bu durum da çok sürmedi ve çok geçmeden 
Sıma ailesi Prenslerini birbirine düşüren sekiz Prensin savaşı6 dönemi baş-
ladı. Prenslerin birbirleriyle dalaşmaları neticesinde çıkan iç savaş Çin’i 
yiyip bitirirken, Hunlar ve diğer göçebeler için de gün doğmuş oldu.

Liu Yuan-hai

Güney Hunlar tarafından kurulan Kuzey Han devletinin kurucusu Mo-
du7 chanyu8 neslinden gelen Liu Yuan-hai9 da Çin sarayında büyüyen Hun 
prenslerden birisiydi. Eski zamanlarda Han sülalesi imparatoru Gaozu 
(M.Ö. 206-195) kendi cariyelerinden olan kızı “prenses” unvanıyla evliliğe 
dayalı barış anlaşması10 yapmak maksadıyla Mo-dun’a eş olarak vermişti. 
Bundan dolayı Mo-dun’un soyundan gelenler, imparator soyadı olan Liu 
soyadını almaya hak kazanmışlardı. Liu Yuan-hai çocukluğundan itibaren 

5 Sıma ailesi, ilk başta Wei sülalesine bağlı idi. 249’da komutan olan Sıma Yi, Wei devletinde 
yönetimi ele geçirdi. 263’te Sıma Zhao, Shu devletini yıktı ve Wei ile birleştirdi. 265’te ise 
Sıma Zhao’nun oğlu Sıma Yang, imparator Yuan-di’yi devirerek tahta kendisi çıktı ve yeni Jin 
sülalesinin temelini atmış oldu.
6 Çin Tarihi’nde 8 Prensin savaşı, (ba wang zhi luan) olarak bilinen Sıma ailesi Prenslerinin iç 
savaşları 291-306 yılları arasında devam etti. Savaş Kuzey Çin’i harap hale getirdi ve ülkeye gö-
çebelerin saldırılarını güçlendirdi. Bu konu için bkz. [JS, juan.59; David A. Graff, Medieval Chi-
nese Warfare, 300-900, New-York, Routledge, 2002; L.N. Gumilev, Hunnu v Kitaye., M. 2008.]
7 Türk tarihinde daha çok Mete olarak bilinen bu ismin nasıl okunması gerektiği hâlâ tar-
tışma konusudur. E.G. Pulleyblank, Lexicon of Reconstructed Pronunciation in Early Middle 
Chinese, Late Middle and Early Mandarin, Vancouver: UBC Press, 1991, s. 217; “Modun”, T. 
Çakmak, “Hisung-nu (Hun) Kişi Ad ve Unvanlarının Eski Çince Yazı Çevirimi”, Atatürk Tür-
kiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21, 2003, s. 8; “Mo-duk”, A. Onat - S. Orsoy - K. 
Erculasun, Han Hanedanlığı Tarihi (Hun Monografisi), Ankara, 2004, s. 5, not. 109, 145) ise 
“Mo-du” olarak okumuştur.
8 Chanyu, Hun hükümdarlarının en yüksek unvanıdır. Çin’de “Savaşan Devletler” (Zhan guo) 
döneminden beri bilinmektedir. “Shi Ji” (“Tarihi Hatıralar”)’de ilk defa Tou-man ile birlikte 
kullanılmıştır. (SJ, zh. 81, lc. 11/b) “Han Sülalesi Tarihi”nin yazarı Ban Gu’ya göre “chan-
yu”, “engin, yüce” anlamını vermektedir. (HS, 94/a, lc. 7/a). Yani Hunlar Gökyüzü altındaki 
tüm halkların kendi hükümdarlarının hakimiyeti altında olduğunu göstermek istemiş olabi-
lir. Hun devleti yıkıldıktan sonra bu unvanın Wu-huanlar (HHS, juan, 80; lc.7/b) Xianbiler 
(JS, juan, 108; lc. 1/a, 2a) tarafından kullanıldığı görülmektedir. 402’de Jou-janların lideri 
She-lun kendini “kağan” olarak tanımlamıştır (WS, juan, 103; lc. 3/b) ve bundan sonra göçe-
beler arasında chanyu unvanı karşımıza nadiren çıkıyor. Bu kelimenin etimolojisi tam olarak 
saptanmamıştır.
9 Liu Yuan-hai’ın ismi Yuan’dır, ancak Tang sülalesi imparatoru Gao-zu’nun da ismi Yuan 
idi ve dolayısıyla bu isimdi kullanmak yasaktı (JS, juan.1; lc. 1/a). “Jin Shu” Tang sülalesi 
devrinde yazılmıştır ve müellifler bu kurala uyduklarından Liu Yuan-hai için Yuan-hai olarak 
yazıyorlar.
10 Çince metinlerde “he-qin” tabiriyle verilen bu dünürlük anlaşması aslında diplomatik iliş-
kilerin gelişmesi için yapılan anlaşmadır. “He-qin” anlaşması farklı araştırmacılar tarafından 
farklı şekilde yorumlanmıştır. W. Eberhard, A History of China, Berkeley etc. Egami Namio 
1948, 1969, s. 77; bunu iki bağımsız devlet arasındaki eşitlik anlaşması olarak görüyorsa, 
Shang Yue (1959, s. 78) yeni kurulmuş Han devleti için göçebelerin saldırılarını azaltabilmek 
maksadıyla yapılan küçük düşürücü, ancak gerekli anlaşmalar olduğunu yazmıştır. Ancak 
bu anlaşmalar da genelde Hun akınlarını durduramıyordu.
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gerek dış görünümü, gerek eğitimi ile dikkat çekiyordu.11 Saray erkanıyla 
yaptığı sıkı dostluklar sayesinde Liu Yuan-hai babasının ölümünden 
sonra 279’da Wei imparatoru Wu-di’nin (Cao Cao) emriyle beş kazaya 
yerleştirilen12 Hunların bir bölgesinin yöneticisi, sonra da 290’da Çin 
sınırları içinde yaşayan bütün Hunların baş kumandanı olarak tayin edil-
di. Saray erkanından olan Wang Hun13, Liu Yuan-hai’ın sıkı dostlarının 
biriydi ve sarayda onun adına övgüler yağdırıyordu. Wang Hun’un aracı-
lığıyla Liu Yuan-hai, Han imparatoruna hizmet etmiş olan Liu Bao’nun 
oğlu sıfatında Luo-yang şehrinde14 imparator tarafından kabul edildi. İm-
parator Wen-di onu çok iyi karşıladı ve sohbet etti. Bu sohbetten çok 
memnun kalan imparator saray erkanından Wang Ji’ye Liu Yuan-hai’dan 
övgüyle bahsetti. Wang Ji de aynı görüşte olduğunu belirterek, onun 
askerî yeteneklerini Wu devletine karşı kullanılması gerektiğini tavsiye 
etti. İmparator bu sözlere kulak verse de saraydaki başka danışmanlar 
Hunlara güvenilmemesi gerektiği konusunda sözler sarf ediyorlardı. Qin-
zhou ve Liang-zhou vilâyetlerinin kaybedilmesinden sonra15 imparator 
bu toprakları geri alabilecek kumandan tayin etme konusunu ortaya 
koymuştu. Saray erkanından Li Xi şöyle dedi: “Eğer Siz majesteleri beş vi-
lâyetteki Hunlardan seçilmiş askerleri batıya gönderirseniz ve geçici olarak 
Liu Yuan-hai’ı kumandan olarak tayin ederseniz kaybedilen vilâyetler çok 
geçmeden geri alınacaktır.” (JS, juan 101)

Bu fikre şiddetle karşı çıkanlar ise bu meselede Liu Yuan-hai’ın yeteneği 
ve Hunların gücünü kullanmanın felaket getireceğini tekrarlıyorlardı. 
İmparator da tartışmaya son verdi. Daha sonra imparatora Liu Yuan-
hai’ın öldürülmesi gerektiğini, ancak o zaman Hunların yoğun yaşadığı 
Bing zhou vilâyetinin uzun süre huzura kavuşacağını söyleyenler de oldu. 
Ancak Wang Hun, imparator önünde Yuan-hai için kefil olarak onun 
hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Sonunda imparator ikna olarak, 

11 Bu konuda “Jin Shu”da şöyle tarif etmektedir: Liu Yuan-hai’ın fiziği oldukça gösterişli idi. 
Askerî yetenekleri de başkalarından üstündü, güçlü ve yay atmada usta idi. Gençliğinde Liu 
Yuan-hai okumayı çok severdi, onun hocası Shang-dang eyaletinden olan Qui Yu idi. Liu 
Yuan-hai, Çin klasik kitaplarından “Shi Jing” (“Şiirler kitabı”), “Yi Jing” (“Değişimler kitabı”), 
“Shang Shu”yu okumuştu. Özellikle Chun-qu (“İlkbahar ve Sonbahar”) kitabını, Sung-zı ve 
Wu-zı’nın askeri stratejiler kitaplarını okumayı severdi. Bütün Çin tarih kitapları ve Han 
(devri) filozoflarının eserlerini okumuştu. (JS, juan. 101)
12 Wei sülalesi imparatoru Wu-di (Cao Cao), teslim olan Güney Hunlarını beşe bölerek, Liu 
Yuan-hai’ın babası Liu Bao’u sol bölgenin lideri olarak tayin etmişti. Kalan bölgelerin liderleri 
de Liu ailesinden geliyordu. 280-289 yılları arasında liderler yerine du-wei (orta sınıf askeri 
unvan) unvanı getirildi. Hunların sol kanatı Tai-yuan eyaletinin Xuan-pi kazasında, sağ ka-
natı Qi kazasında, güney kanatı Pu-zı kazasında, kuzey kanatı ise Xin-xing kazasında, orta 
kanatı ise Da-ling kazasında yaşıyorlardı. Bu sırada Çin sınırları içinde 29.000 Hun ailesi 
yaşıyordu, ortalama her ailede 7 kişi diye hesap edersek onların sayısının 200.000’i geçtiğini 
görmekteyiz. Daha sonra yeni gelen mülteciler sayesinde Hunların sayısı epey çoğalmıştı. Bu 
da bazı saray erkanını endişelendiriyordu. (JS, juan.56, lc. 3/b).
13 Wang Hun da Liu Yuan-hai’ın memleketi olan Bing-zhou vilâyetinden çıkmıştır.
14 Şimdiki He-nan eyaletinin batısında yer almaktadır. M.S. 25’te Luo-yang, Doğu Han sülale-
sinin başkenti idi. Sonradan Wei ve Jin sülaleleri de bu şehri başkent yapmışlardır (265-420). 
Jin sülalesi ve Hunların savaşı sırasında şehir Hunların eline geçmişti ve yağmalanmıştı.
15 Qin-zhou ve Liang-zhou vilâyetleri Xianbilerin eline geçmiş bulunuyordu.
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Liu Yuan-hai’ı babasının vefatından dolayı boşalan Hunların sağ bölgesi 
lideri konumuna getirdi. Daha sonra bu unvan Hunların sağ bölgesinin 
baş voyvodası unvanı16 ile değiştirildi. Liu Yuan-hai cezalar kanununda 
değişiklikler yaptı, kusurları gidermeye çaba sarf etti, zenginliğe kapılmadı. 
Yardım etmeyi seviyordu ve tebalarına iyi davranıyordu. Dolayısıyla beş 
Hun bölgesinin liderleri ona itaatlarını bildirdiler. Ünlü Konfüçyüsçüler 
ve sığınak arayan bilginler de uzaklardan ona geliyorlardı. Jin imparatoru 
Wu-di’nin kayınpederi olan ve ona devlet işlerinde yardımcılık eden Yang 
Jun17, Liu Yuan-hai’a “Erdemlik gösteren kumandan”18 unvanı verdi ve 
beş Hun bölgesinin baş yöneticisi19 olarak tayin etti. Yuan-gan saltanat 
devresinin sonlarında (291-299) Hunların isyan etmesi nedeniyle Liu 
Yuan-hai görevinden azledildi, ancak Sıma Ying’in araya girmesiyle tekrar 
“Kuzeyi yatıştıran kumandan”20 unvanı ve-rildi ve beş Hun bölgesinde 
askeri işleri denetlemek için görevlendirildi.

İmparator Huei-di21 (290-306) devlet işlerini yürütemedi ve her yer-
de isyanlar ve olaylar çıkmaya başladı. Bunu fırsat bilen Liu Yuan-hai’in 
babasının amcası Liu Xuan22 ve başkaları kendi aralarında gizli anlaşarak,

“Eskiden atalarımız Han sülalesi ile kardeşlik andı içmişlerdi. Ancak 
Han sülalesi yıkıldı ve Wei ve Jin sülaleleri güçlendi. Onların iktidarında 
chanyulerimiz boş unvanlar taşıyor, onlara toprak verilmiyor. Şimdi ise 
Sıma sülalesinden çıkanlar birbirlerini yiyorlar, her tarafta karışıklık 
var. Şimdi devletimizi yeniden kurmanın zamanı geldi. Sol bilge bey23 
Liu Yuan-hai’ın yetenekleri ve nitelikleri çevresindeki herkesten üstün. 

16 Çince metinde du-wei olarak geçen bu unvana sahip kişiler vilâyet valisine askeri işlerde 
yardımcı oluyordu ve onlar kadar maaş alıyorlardı. Qin sülalesi devrinde ülke 36 vilâyete 
bölünmüştü ve vilâyet voyvodası (jiong-wei) makamı tesis edilmişti. Vilâyet voyvodası vali-
ye askeri konularda yardımcı oluyordu. M.Ö. 148’de bu unvan du-wei, yani “baş voyvoda” 
olarak değiştirildi. Baş voyvodalar, vilâyet valileri gibi 2000 dan (1dan=59,68 kg) tahıl maaş 
alıyorlardı. (HS, juan.19/a, lc.15/b)
17 Yang Jun, Gao-lu vilâyetinin yöneticisi Wen Chang’ın lakap ismi. 278 yılında kızının Jin 
imparatoru Wu-di ile evli olmasından yararlanarak “atlı arabalar ve süvariler baş komutanı” 
olarak tayin edildi. İmparator Wu-di’nin devlet işleriyle doğru ilgilenmediğini fırsat bilerek 
saraydaki bütün yönetimi kardeşleri ile birlikte yönetiyorlardı.
18 Çincesi “jianwei jiangjun” olarak verilmiştir. (JS, juan.101)
19 Metinde da du-du olarak geçen bu unvan “da-baş, büyük” ve “du-yönetmek, denetlemek” 
kelimelerinden gelmektedir ve “baş yönetici” olarak çevirilmiştir. Wei imparatoru Wen-di (220-
226) devrinde ilk defa “dudu zhu zhou junshi”, yani türlü vilâyetlerin askeri işlerinin yöneticisi 
makamı tesis edilmişti. Bu unvana sahip kişiler birkaç vilâyetin askeri işlerini yönetiyorlardı. 
Bu makamın birkaç basamağı vardı ve en önemlileri “dudu zhongwei zhu junshi (başkentin 
işi ve dışındaki askeri işlerin yöneticisi) ve da dudu (baş yönetici) idiler.
20 Çincesi “ningshuo jiangjun” olarak verilmiştir. (JS, juan.101).
21 İmparator Huei-di’nin ismi Sıma Zhong’dur ve Jin sülalesinin ikinci imparatorudur. Ye-
teneksiz ve zayıf bir yönetici olan Huei-di döneminde prensler arasında taht kavgası büyük 
boyutlara ulaşmıştı ve ülke kargaşaya sürüklenmiştir.
22 Liu Xuan, eskiden Hunların kuzey kanatının baş voyvodası (du-wei) idi.
23 Çincesi: sol xian-wang olarak yazılan unvandır ve Bilge bey (xian-bilge) anlamını vermek-
tedir. (V.S. Taskin, Materyaly po İstorii Syunnu, Moskova, 1973, s. 40.) Bu unvanın Tang 
sülalesi devrinde Türklerde de kullanıldığı görülmektedir. Bu konu hakkındaki görüş için 
bkz. A. Bombaci, “The Husband of Princess Hsien Li Bilga”, Studia Turcica, Budapest, 1971, 
s. 114-115.
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Eğer Gökyüzü chanyulerimizi tekrar yüceltmek istemiyorsa bu insanı 
dünyaya getirmemiş olurdu.” (JS, juan.101)

diyerek Liu Yuan-hai’ı Büyük chanyu olarak seçtiler ve kendi adamlarından 
Huyan Yu’yü E şehrine24 bu planı ona anlatmak için gizlice gönderdiler. 
Ancak Liu Yuan-hai, imparatorun küçük kardeşi ve E şehrinin yöneticisi 
olan Sıma Ying’den atalarının topraklarına dönmek bahanesiyle izin iste-
diyse de alamadı. Dolayısıyla Liu Yuan-hai, Huyan Yu’yü amcasına geri 
dönmesini ve beş Hun bölgesinde yaşayan Hunlar ve başka da göçebelerin 
Yi-yang kazasında25 toplanmasını emretti, maksadı isyan başlatmak idi. 
Düşmanları Xianbilerin26 yardımıyla kuzeyde isyanlar başlatarak Sıma 
Ying ve imparatora tehlike arz etmeye başladığı zaman, Liu Yuan-hai yar-
dım için Hunları organize edebileceğini teklif edince Sıma Ying çok sevindi 
ve onu Kuzey chanyusü olarak tayin etti, askerî meseleler tartışılan top-
lantılara katılmaya izin verdi. Bing-zhou vilâyetinin27 yöneticisi Sı Ma-
teng, Xianbiler ve Wuhuanların28 yardımıyla saldırıya geçtiği zaman Liu 
Yuan-hai, Hun askerlerini getireceğine söz verdi.

Liu Yuan-hai, Zuoguo şehrine29 geldiği zaman Liu Xuan ve başkaları 
ona Büyük chanyü unvanını takdim etti. 20 gün içinde Liu Yuan-hai’ın 
askerlerinin sayısı 50.000’e ulaştı. Liu Yuan-hai’ın çevresine toplananlar 
arasında başka göçebe kabileler, hatta Çinliler bile vardı. Böylece Liu 
Yuan-hai Li Shi kazasına konuşlandı. Bu arada düşmanları E şehrine 

24 E şehri (E cheng), şimdiki He-bei eyaletine bağlı Lin zhang kasabasının 40 li (1 li = 0.6 
km) güney-batısında. Chun-qu devrinde Qi hükümdarı Huan-gong (M.Ö. 383-374) tarafından 
yapılmıştır ve birçok sülalenin başkenti olmuştur. “Savaşan devletler” devrinde bu topraklar 
Wei krallığının eline geçti. Han sülalesi devrinde E kazası olarak kuruldu. Batı Jin sülalesi 
devrinde tahta Sıma E çıktığı zaman imparator ismine tabu olmasından dolayı 314’te ismi 
Ling-zhang olarak değiştirildi. Kuzey Wei sülalesi devrinde ismi geri verildi. 1385 yılı Ming 
devrinde kasaba sel afetinde zarar gördü ve 1394’te başka yere taşındı. 1949’da Hang-dan 
belediyesine bağlandı.
25 Yi-yang kazası, şimdiki He-nan eyaletine bağlı Luo-yang şehrinin 70 li güney-batısında 
bulunuyordu.
26 Xianbiler, Donghu kavminin bir koludur. İsimlerini eteğinde yaşadığı Xianbi Dağları’ndan 
almışlardır. II. yy. başlarında Hun hükümdarı Mao-dun, Xianbileri yenilgiye uğrattıktan son-
ra, doğuya göç etmişlerdi, Wu-huanlar ile komşu yaşıyorlardı ve Hunlara haraç ödüyorlardı.  
Hunlar parçalanarak, Çin askerlerinden yenilen Kuzey Hunlar batıya kaçtığı zaman onların 
topraklarına yerleştiler ve geride kalan 100.000 Hun ailesi Xianbilerin ismini almıştır. (HHS, 
juan.90, lc. 8/а-20/б).
27 Bing-zhou vilâyeti, Han sülalesi devrinde kurulmuştu ve şimdiki İç Moğolistan, Shan-xi ve 
He-bei vilâyetlerinin bir kısmını kapsamaktadır. Doğu Han sülalesi devrinde Ji-zhou vilâyeti-
ne bağlandı, ancak Üç Devlet döneminde (220-280) yeniden tesis edildi.
28 Wu-huanlar da Xianbiler gibi Donghu kavmindendir. Han sülalesi devrinde Hun hüküm-
darı Mao-dun Dong-huları yok ettikten sonra kabileden geri kalanlar Wu-huan Dağlarına 
kaçmıştı ve bu ismi almışlar. (HHS, juan.120). İlk başta Hunlara haraç ödüyorlardı. Hunlar 
zayıfladığı zaman Çin’e tabi oldular ve 5 kazaya yerleştirildiler. Hiçbir zaman merkezi hakimi-
yete sahip devlet kuramadılar. 4. yy.’da Xianbilerin egemenliği altındaydılar. Wu-huanlardan 
halk olarak Çin kaynaklarında 7. yy.’a kadar bahsedilmektedirler.
29 Zuoguo şehri, şimdiki Shan-xi vilâyetinin Li-shi şehrinin 10 km. kuzeybatısındadır. Burası 
Sonraki Han imparatorluğu devrinin başlarında Güney chanyunün karargahı idi. Jin sülalesi 
devrinde bu şehirde Hunların sağ bölgesi liderleri yaşıyordu. Sıma Ying, Liu Yuan-hai’ı Kuzey 
chanyusü ilan ettikten sonra Liu Yuan-hai, E şehrinden Zuoguo şehrine taşınmış ve başkent 
yapmıştı.
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saldırmıştı ve Sıma Yıng yenilğiye uğradıktan sonra Hunların yardımını 
beklemeden imparatorla birlikte güneye Luo-yang şehrine kaçmışlardı. 
Liu Yuan-hai ona verdiği sözü hatırlayarak 20.000 asker hazırlayıp, asi 
komutanlar ve Xianbileri cezalandırmak için göndermeye karar verdi. 
Amcası (Liu Xuan) ve başkaları bunu yapmaması için ikna etmeye ça-
lışarak Jin sülalesinin yolsuzluklara bulaştığını, Hunlara köleleri gibi 
davrandığını dile getirerek,

“Tanrı iktidarı bize vermek istiyor. Siz Chanyu, iyi işleriniz ile Jin 
(devleti) halkının sevgisini kazandınız ve şimdi halkımızı inkişafa 
götürmeniz lazım ve bunda Size Xianbiler ve Wuhuanlar da yardım 
edeceklerdir. Düşmanımıza yardım ederek onları (Xianbiler ve Wuhu-
anlar) geri çevirmek olur mu? Gök (Tanrı) iktidarı bize veriyor ve onun 
arzusuna karşı gelinmemeli…” (JS, juan 101)

dediler. Liu Yuan-hai da buna kulak vererek kendisinin 100.000’den fazla 
askeri olduğunu ve isterse Jin sülalesini kolayca yenebileceğini söyledi. 
Ve kendinden emin bir şekilde,

“Şansım yaver giderse Han imparatoru Gao-zu gibi güçlü devlet kurarım, en 
kötü halde de Wei sülalesi kurucusundan eksik kalmam. Üstelik ben kardeşlik 
anlaşmamız bulunan Han sülalesinin torunuyum. Büyük kardeş öldüğü 
zaman, küçük kardeş onun yerine geçer. Neden şimdi öyle yapmayayım. 
Şimdilik (devletin) ismini Han olarak kabul edelim.” (JS, juan 101)

dedi. Bundan sonra Liu Yuan-hai Zuoguo şehrine taşındı ve civardaki 
yüzbinlerce insan ona bağlılığını bildirdi. Yun-xing saltanat devrinin bi-
rinci yılında (304) Liu Yuan-hai (Zuoguo şehrinin) güneyinde kurban yeri 
inşa ettirdi ve Han Prensi (Han Wang) unvanıyla tahta çıktı ve ferman 
çıkardı. Fermanda gelmiş geçmiş Han imparatorlarının doğru ve yanlış 
işlerini sıralamakla beraber tahtın mirasçılarının zayıfladığını, Göğün be-
lirlediği yoldan çıktıklarını ve neticesinde ülkede isyanlar ve karışıklık 
baş gösterdiğini, halkın zor durumda olduğunu ve bunu düzeltmek için 
kendisinin tahta çıkmayı kabul ettiğini anlatan uzun beyan yer alıyordu. 
Liu Yuan-hai kendine bağlı vilâyetlerde genel af ilan etti. Han sülalesini 
kurmuş olan ataları hürmetine ağaç levhalar astırdı. Huyan soyundan 
olan karısını imparatoriçe ilan etti, (amcası) Liu Xuan’ı baş yardımcı30, Liu 
Hong’a tai-wei31 ve kalanlarına da liyakatına göre unvanlar verdi.

30 Metinde cheng-xian olarak belirtilen unvanda “cheng” - desteklemek, “xian” - yardım etmek 
anlamını vermektedir. Cheng-xian’ın görevi Göğün oğluna tüm devlet işleri ve yönetiminde 
yardımcı olmaktı. (HS, juan.19/a, lc.3/a) Han sülalesi devrinde bir tane baş yardımcı tayin 
edilirdi ve yeşil kurdeleli altın mühüre sahip oluyordu. M.Ö. 2. yy. Ai-di imparator devrinde 
bu unvanın ismi değiştirilmişti, ancak sonraki Han devrinde tekrar tesis edildi. Baş yardımcı, 
tai-wei ve baş denetçi (yushi dafu) ile birlikte Han sülalesi devrindeki en yüksek üç unvandan 
biriydi. (HS, juan.19/a; lc.3/a)
31 Tai-wei, Qin sülalesi devrinde verilmeye başlamıştı. Tai-wei, devletin bütün askeri güçle-
rini yönetiyordu ve ülkedeki üç yüksek makamın biri idi. Qin ve Han sülalesi devrinde baş 
yardımcıdan (cheng-xian) aşağı olan unvandı. Ancak sonraki Han sülalesi devrinde ilk sıraya 
yükseldi. (HS, juan.19/а; lc. 3/а).
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Sıma Teng, Liu Yuan-hai’ı cezalandırmak için asker gönderdiyse de 
başarılı olamadı ve kaçmak zorunda kaldı ve Hunlar onun egemenliğinde 
olan vilâyetlerini yağmaladı. Liu Yuan-hai, amcasının oğlu olan Liu Yao’u 
Tai-yuan’a saldırmaya gönderdi ve neticesinde bazı şehirlerini ele geçirdi. 
Yung-xi saltanat devresinin ikinci yılında (305) Sıma Teng tekrar saldırı 
düzenleyip, Li-shi kazasının Fen-cheng şehrine geldi. İki taraf arasında 
dört defa muharebe oldu ve Çinliler yine yenilgiye uğradı.

Danışmanları Liu Yuan-hai’ın isyan başlattıktan beri sadece savunma 
savaşları yaptığını hatırlatmakla beraber saldırıya geçme zamanının gel-
diğini ve başkent şehirler Chang-an ve Luo-yang’ı ele geçirmesi, kendini 
imparator ilan etmesi gerektiğini söyleyip duruyorlardı. Liu Yuan-hai da 
onların sözüne kulak vererek güneye doğru saldırılara geçti ve Pu-fan32 ve 
Pin-yang33 şehirlerini ele geçirdi.

Çok geçmeden başkenti Pin-yang’a taşıdı. Bu arada diğer göçebe kabile-
lerin liderleri ve civardaki vilâyellerin yöneticileri birinden son biri gelerek 
tabiyetlerini bildirdi. Liu Yuan-hai da onlara cömert bir şekilde unvanlar 
ve makamlar ihsan etti. 308’de Liu Yuan-hai imparator tahtına oturdu ve 
genel af ilan etti. Yeni imparator oğulları, tüm akrabalarına vilâyet ve kaza 
yöneticilikleri ihsan etti.

Zaman kaybetmeden oğlu Liu Cong’a Luo-yang’a saldırmaya emir 
verdi. Ancak üst-üste yapılan saldırılar başarılı olmayınca başka uygun 
zamanı beklemek için geri çekildiler. Luo-yang’ın fethedildiğini görmek 
ona nasip olmadı ve ağır hastalığa yakalandı. Ölmeden önce Liu Yuan-hai 
oğlu Liu He’yi tahtın varisi olarak ilan etti ve diğer oğlu Liu Yi’ye Bei-hai 
Wang unvanı takdim etti.

Yung-jia saltanat devresinin 4. yılında (310) Liu Yuan-hai, 6 yıl hüküm-
darlık ettikten sonra vefat etti. Ona ölümünden sonra imparator Guang-
wen unvanı ve Gao-zu unvanları verildi, mezarı ise Yun-guang ling olarak 
adlandırıldı. Yerine oğlu Liu He oturdu.

Liu He

Liu He de gösterişli dış görünümü, iyi eğitimi ve cesurluğu ile dik-
kat çekiyordu. Ancak tahta geçer geçmez kıskançlık ve kuşkuculuk kıs-
kacına düştü, emrindekilere kötü davranıyordu. Bazı akıl hocalarının 
kışkırtmasıyla kardeşlerinin tahtı ondan alacağından kuşkulanmıştı ve 
müfteriler birlikleri toplayarak kardeşlerine karşı saldırıya geçmeye emir 
verdi, ancak bu durumdan haberdar olan kardeşi Liu Cong, ordusuyla 
saray kapısına dayandı ve müfterileri hain kardeşiyle birlikte ortadan kal-
dırdı ve babasının tahtına geçti.

32 Pu-fan, He-dong vilâyetindeki kasaba, şimdiki Shan-xi vilâyetinin Yong-ji şehrinin gü-
ney-doğusundadır.
33 Pin-yang, He-dong vilâyetindeki kasaba şehridir, şimdiki Shan-xi vilâyetinin Lin-fen şehri-
nin güney-batısındadır.
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Liu Cong

Liu Cong, Liu Yuan-hai’ın dördüncü oğlu idi.34 Zekası ve öğrenmeye 
merakı ile dikkat çekiyordu. 14 yaşında Çin klasik kitapları ve filozofların 
eserlerini irdelemiş, şiir yazıyordu. 15 yaşında silah kullanmada usta-
laşmıştı, güçlü ve cesur idi. Babasının yakın arkadaşı olan Wang Hun 
onun geleceğinin parlak olacağını söylüyordu. Yetişkin olduktan sonra 
başkente gelmiş ve bazı saray erkanıyla dostluk kurmuş, böylece hızlı 
bir şekilde yükselmeye başlamıştı. Babası Liu Yuan-hai, Kuzey chanyu 
olduktan sonra onu Sağ Bilge bey [sağ xian wang] olarak tayin etmişti 
ve Hunların sağ bölgesine göndermişti. Liu Yuan-hai Büyük chanyu se-
çildikten sonra ise Liu Cong’a lu-li wang35 unvanı takdim etti. Ağabeyi 
Liu He’yi öldürdükten sonra saray erkanı onu tahta geçmeye ikna etmeye 
çalıştı. İlk başta Beihai Wang unvanı taşıyan küçük kardeşi Liu Yi’nin 
lehine tahta çıkmak istemediyse de kardeşi ve saray erkanının ısrarlarıyla 
Yung-jia saltanat devresinin 4. yılında (310) imparator tahtına oturdu, 
Huyan ailesinden olan karısını da imparatoriçe ilan etti. Kardeşi Liu Yı’ye 
“İmparatorun Yüce küçük kardeşi” ve “Ulu chanyu” unvanları takdim etti. 
Oğullarından Liu Can’ı imparatorun elçisi, baş kumandan tayin etti ve 
başkentin içi ve dışındaki askeri faaliyetlerin başına geçirdi. Liu Cong 
babasının faaliyetlerini devam ettirdi ve imparatorluğun topraklarını ge-
nişletmek için kolları sıvadı.

Yeni imparator, oğlu Liu Can ve amcasının oğlu Liu Yao’a 40.000 seçil-
miş asker vererek Luo-chuan36 kazasına saldırmak için gönderdi. Kanlı 
savaşların neticesinde onlar yüzden fazla yerleşim yerlerini ele geçirdi. Sa-
ray makamlarında ise değişikler yaparak akrabalarını türlü makamlara 
getirdi. Bu arada kardeşi Liu Yi’nin annesiyle, yani üvey annesiyle olan 
ilişkisi37 kardeşiyle arasının açılmasına neden oldu. Askerleri peş peşe 
zaferler kazanıyordu. Komutanları Jin imparatoru askerlerini 20’den faz-
la yenilgiye uğratmıştı ve 30.000’den fazlasını da kılıçtan geçirmişlerdi. 
Luo-yang şehri kuşatma altındaydı, Jin imparatoru Huai-di, Luo nehri 
(Luo shui) üzerinden güneye kaçmak için kayıklar hazırlatmıştı, ancak 
Hun askerleri kayıkları ateşe verdiler. Kuşatılmış şehirde açlık başladı, 

34 Liu Cong’a hamile iken annesi rüyasında göğsüne güneş girdiğini görüyor ve uyanınca 
kocası Liu Yuan-hai’a söylüyor. Bunun hayıra alamet olduğunu söyleyen Liu Yuan-hai, kim-
seye söylememesini ve dikkatli olmasını istemiş. Bebek dünyaya geldiğinde de gece bembeyaz 
olarak aydınlanmış. (JS, juan.102).
35 Hunların unvanlar divanında Sol ve Sağ Lu-li Wang önemli makamlara sahip kişilerdi. Sol 
ve Sağ Bilge beyler (Xian Wang) ile birlikte “dört boynuz” olarak adlandırılıyordu ve sadece 
chanyulerin kardeşleri veya oğulları seçilebiliyordu. Kelimenin etimolojisi saptanmış değildir.  
36 Luo-chuan kazası ismini topraklarından geçen Luo-chuan Nehri’nden almaktadır, baş şeh-
ri şimdiki Shan-xi vilâyetinin aynı ismi taşıyan şehrinin kuzeyindedir.
37 Levirat sistemi, yani üvey anneleri ve yengeleriyle evlenme adeti başka göçebeler gibi Hun-
larda da yaygın görülen durumdu. Hun Prensleri babası öldükten sonra kendi annesi olma-
yan başka hanımlarıyla evlenebiliyordu. Bu konuda bkz. (SJ, juan. 110, lc.17/a). Bu sisteme  
Liu ailesinden sonra kurulan Sonraki Zhao devleti döneminde Shi Le tarafından yasak geti-
rildi. (JS, juan.104)
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saray erkanı şehri terk ettiler, kimsenin şehri savunma isteği yoktu. 
Hun askerleri hiçbir engelsiz şehre girdiler ve yağmalamaya başladılar. 
Öldürülmüş Çin soylularınının cesetlerini Luo nehrinin kenarına yığdılar 
ve üzerini kum yığınlarıyla örterek “Zafer tepesi” inşa ettiler. Esir alınmış 
imparator Huai-di ve karısını Liu Cong’un ikamet ettiği Pin-yang’a altı 
tane imparator mührüyle birlikte gönderdiler.

Liu Cong zaferden dolayı tekrar genel af ilan etti ve esir düşmüş im-
paratora uyduruk unvanlar takdim etti. Liu Cong’un bundan sonraki he-
defi Chang-an idi. Oğlu Liu Can şehirde bulunan Sıma Mo’yu yenilgiye 
uğrattı, Sıma Mo’nun kendi isteğiyle esir olmasına rağmen oğlu ile birlikte 
idam edildi. Ancak oğlunun esir düşmüş birisini öldürmesi Liu Cong’u 
çok kızdırdı. Oğlu kendisini savunmak için epey ter döktüyse de, bunun 
Tanrı tarafından cezasının ağır olacağı konusunda uyardı.38

Liu Cong askeri başarılarından dolayı Liu Yao’ı türlü makamlara terfi 
etti ve Chang-an şehrinin yönetimini verdi. Chang-an düştükten sonra 
türlü göçebe kabilelerin reisleri ve vilâyet yöneticileri oğullarını rehin ola-
rak Liu Cong’a göndermeye başladılar. Bu arada bazı direniş gösteren 
vilâyetlerin yöneticileri Chang-an’ı geri almak için harekete giriştiler. 
Bu savaşlarda Liu Yao yenilğiye uğradı ve nereden geldiği belli olmayan 
oktan yaralanınca geri çekildi. Biraz kendine gelince Liu Yao, Chi-yang 
şehrine39 saldırdı ve 10.000’den fazla esir alarak Chang-an’a geri döndü. 
Askeri başarılarından başı dönmüş olan Liu Cong vaktinin çoğunu artık 
hareminde geçiriyordu, dolayısıyla oğulları ve kardeşlerinin eleştirilerine 
maruz kalıyordu.

Askerlerini Tai-yuan’a saldırı düzenlemek için gönderdiyse de başarılı 
olamadı. Git-gide Liu Cong zamanını çoğunu avlanmak için harcamaya 
başladı, sabah erkenden gidip, saraya ancak akşam dönüyordu. Komu-
tanlarından biri Jin devletinin hâlâ tam olarak yok olmadığını, ülkedeki 
sorunların çözülmediğini anlatarak dil döktüyse de bu imparatoru akla 
getirmedi, tam tersine bu eleştirilere çok sinirlenen Liu Cong, komutanın 
kafasını uçurmaya emir verdi. Baş cariyelerden birinin yalvarışlarıyla 
komutan idam cezasından sağ kurtuldu ve hapse atıldı. Liu Cong’un 
annesi bile bu adaletsiz cezaya protesto olarak üç gün yemek yemeyip, 
kardeşi Liu Yi ve oğlu Liu Can yanlarında tabutlarını getirerek imparatoru 
adaletli davranmaya ikna etmeye çalıştılar. Sayıları 100’ü bulan diğer 
saray erkanı da göz yaşlarıyla ikna çabalarına giriştiler: “Babanız Liu 
Yuan-hai askeri yetenekleri ve ileri görüşü sayesinde devletin temelini attı, 

38 Tarihçilere göre Çin’de esir düşenleri öldürmek yasaktı. Han sülalesi devrindeki ünlü ko-
mutanlardan biri Li Guang çok başarılı zaferler kazanmasına rağmen hiçbir zaman ödüllere 
sahip olamamıştı. Kendisi bir arkadaşına vilâyet yönetici iken Kitanların isyanını bastırırken, 
esir düşenlere hayatının bağışlayacağı konusunda söz vermesine rağmen, sonunda esir dü-
şen 800 kişiyi öldürmeye emir verdiğini ve sonra çok pişman olduğunu söylemişti. Arkadaşı 
da esir düşenleri öldürmenin çok büyük felaket getireceğini ve bundan dolayı komutanın Hou 
unvanını alamadığını söylemişti. (SJ, juan.109, lc. 6/б ; 7/а)
39 Chi-yang kazası, şimdiki Shan-xi vilâyetinin Jin-yang şehrinin 2 li kuzey-batıısındaydı.
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ancak tüm toprakları birleştirmeye ömrü yetmedi” diye başlayıp uzun-uzun 
imparatorun başarıları beyan eden söyleşiler yaptıktan sonra şu anki 
davranışlarından dolayı endişeli olduklarını dile getirdiler. Sonunda ikna 
olan Liu Cong, komutan Wang Zhang’ı af etti. Bu sırada düşmanlarının 
Chang-an’ı geri alma için saldırıları devam ediyordu. Liu Yao birkaç sa-
vaşta yenilgiye uğradıktan sonra 80.000’den fazla esir alarak Pin-yang’a 
çekilmeye mecbur kaldı. Çok geçmeden Liu Cong’un askerleri Jin-yang’ı 
da dirençle karşılaşmadan elde ettiler. Liu Cong Guang ji dian sarayında 
ziyafet verdi ve esir imparatoru (Huai-di) konuklara şarap ikram etmesi 
için zorladı. Bu küçük düşürücü olay birçok Çin asıllı saray erkanının tep-
kisini çekti ve bazıları tepkilerini açıktan açık gösterince idam edilmekten 
kurtulamadı.

Bu sırada sarayda Çinli makam sahiplerinin devrim yapma planları 
olduğu dedikodusu kulağına gelince Liu Cong, imparator Huai-di’yi zehir-
leyerek öldürttü ve hanımını da cariyelerin arasına yerleştirdi. Sevdiği 
cariyelerin biri için kule inşa etmeye kalkışan Liu Cong’u devletin yargı 
dairesinin başkanı Chen Yuan-da bunun için uygun zaman olmadığını ha-
tırlatarak uzun-uzun anlatmaya çalıştı. İlk başta çok sinirlenerek, karşı 
geldiği için idam cezası vermek isteyen Liu Cong, araya sevgili cariyesinin 
de girmesiyle hatasını anlayarak, Chen Yuan-da’dan özür diledi, hatta 
olayın olduğu pavilyonu “Kuei xian tang”, yani “Bilgenin önünde utanç du-
ruma [düştüğüm] pavilyon” olarak değiştirdi.

Bu sırada Chang-an’da tahta Ming-di (313-316) geçmiş bulunuyordu. 
Liu Cong askerlerini Chang-an’a saldırması için gönderdi, ancak bu sefer 
de başarılı olamadı. Liu Cong, devlet yönetim teşkilatında da epey de-
ğişiklikler yaptı. İlk defa devletin baş yardımcısı makamını getirdi. Bu 
unvan devlete emeği geçmiş olanlara ölümünden sonra veriliyordu. As-
keri kumandanların makamları belirlendi ve her birine 2000 asker ve-
rildi. Bu unvanların hepsi imparatorun oğullarına takdim edildi. Ceza 
işlerini yürüten sağ ve sol başkanlar makamı kuruldu ve bunların her 
birine 200.000’den fazla hane bağlı bulunuyordu. Sağ ve sol chanyu 
yardımcıları makamı kuruldu ve her biri 100.000 haneyi kapsayan altı 
barbar kabileyi40 yönetiyordu.

Her 10.000 çadırın başına bir genel yönetici getirildi. Makamlar dairesi41 
kapatıldı ve yerine sağ ve sol sıcil daireleri şefleri makamları verildi. Oğlu Liu 
Can’a imparatorun baş yardımcısı42, baş kumandan, devlet kançılaryası 
müdürü unvanlarını tahsis etti. Bazı saray erkanı imparatorun kendilerine 
güveninden yararlanarak devlet işlerinini yönetmeye başladılar. Liu Cong 

40 Altı barbar kabile (liu yi) olarak Hunlar, Jieler, Xianbiler, Diler, Kitanlar ve Wu-huanlar 
kastedilmektedir.
41 Makamlar dairesi (li-bu) ilk defa Üç Krallık döneminde (220-280) Wei Krallığı’nda kuruldu 
ve bundan sonraki sülalelerde de devam etti. Devlet kançılaryası kurumu içinde yer alıyordu 
ve memurlar tayin etmekle görevli daire idi.
42 Sonradan bu unvan da kaldırıldı ve Devletin baş yardımcısı olarak değiştirildi. (JS, juan.102).
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artık haremden hiç çıkmıyordu ve saray memurları önemli konuları onun 
güvendiği kişilerden biri Wang Chen aracılığıyla iletmeye çalışıyorlardı. 
Ancak Wang Chen’in konuyu imparatora hiç iletmeyip kendi keyfine 
göre karar verdiği zaman da çok oluyordu. Böylece devlet yönetiminde 
dalkavuklar ve dolandırıcılar söz sahibi olarak hızlı bir şekilde çoğalmaya 
başladı, devlet için gerçekten önemli katkıları olanlar gölgede kalır oldu. 
Her sene seferler düzenleniyordu, ancak komutanlar hiçbir şekilde ödül-
lendirilmiyordu.

Wang Chen’in akrabaları -ki sayısı 30’dan fazlaydı- zenginlik içinde 
yüzüyor ve irili-ufaklı kazaların yöneticiliğini yapıyorlardı. İmparatorun 
kardeşi Liu Yi’den nefret etmekte olan saray erkanından biri Guo Yi, 
kardeşi hakkında olumsuz dedikodular söyleyip imparatorun oğlu Liu 
Can’un aklını çeliyordu. Amcasının (yani Liu Yi) baş kumandan43 ile ko-
nuştuklarını, eğer darbe başarılı olursa ona Yüce ve Büyük baş kuman-
dan, İmparatorun Yüce Oğlu unvanlarını vereceğini ve ayrıca Muhafızlar 
ordusunun baş kumandanına44 da Ulu Chanyu unvanını takdim edeceğini 
söylediğini duyduğunu uzun uzun anlattı ve kendisinin tahttan mahrum 
kalabileceği konusunda uyardı.

Liu Can onun sözlerini doğru buldu. Bu arada Guo Yi, diğer prensleri 
de onunla birlikte hareket etmeleri ve aynı şeyleri söylemesi gerektiği ko-
nusunda uyarmıştı. Sonunda Liu Can hakikaten darbe planı olduğuna 
inandı ve bir dizi önlemler aldı, Liu Yi görevlerinden lağvedildi. Liu Cong 
artık bütün devlet işlerini oğlu Liu Can’a bırakmıştı ve sadece fermanlar 
ve tayinleri imzalamaktan başka bir şey yapmıyordu. Amcası olan Liu Yi, 
baş kumandan Liu Fu, baş denetçi Chen Yuan-da saraya teşrif ederek Liu 
Cong’u saray erkanının, özellikle Wang Chen’in imparator adıyla büyük yol-
suzluklara bulaştığını ve devlete zarar verdiklerini, dışarıda ise Jin sülalesi 
henüz bütünüyle yok edilmediğini ve Shi Le’nin de gizli bir şekilde Zhao 
ve Wei topraklarını ele geçirmeyi planladığını anlatmakla beraber Wang 
Chen ve onun yandaşlarının görevlerinden alınması gerektiğini bildirdiler. 
Wang Chen ve başkaları göz yaşlarıyla bütün suçlamaları reddettiler. Oğlu 
Liu Can ile danışan imparator, onun Wang Chen hakkında övgülerini 
dinledikten sonra Wang Chen ve diğerlerini cezalandırmak yerine le-hou 
unvanı45 verdi. Liu Yi tekrar saraya gelip eleştiri raporlarını sunduysa da 
imparator onun raporunu kendi elleriyle yırtarak, sözlerine kulak tıkadı. 
Çok geçmeden Liu Yi üzüntüden vefat etti, bunu duyan Chen Yuan-da 
da intihar etti. Bu sırada Pin-yang’da büyük açlık başladı. Her 10 kişiden 
5-6’sı ölüyordu veya başka vilâyetlere kaçıyorlardı. Shi Le bu durumdan 
yararlanarak 20.000 askeriyle Bing-zhou vilayetine yerleşmiş ve kaçakları 

43 Bu olaylar meydana geldiği zaman baş sänggün (da jiang-jun) unvanını Liu Cong’un oğlu 
Liu Ji taşıyordu.
44 Muhafızlar ordusu baş sänggünü unvanını Liu Cong’un diğer oğlu Liu Li taşıyordu.
45 le-hou, asillik unvanıdır. Han sülalesi devrinde hükümdar ailesinden olmayan, ancak dev-
lete büyük emeği geçenlere toprakla birlikte verilen unvan idi.
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kendi tarafına çekiyordu. Liu Cong ikaz etmek için ona adam gönderdiyse 
de Shi Le emre itaat etmiyordu, hatta imparatorun düşmanlarıyla gizli 
görüşmeler yapıyordu. Oğullarından Liu Fu babasını kaç kere sarayda 
her şeyin ters gittiğini uyarmaya çalıştıysa da başarılı olamadı ve çok 
geçmeden kederinden hayata veda etti. Pin-yang’da açlık daha büyük 
boyutlara ulaştı ve Shi Le’nin davetiyle 200.000’den fazla hane Ji-zhou 
vilayetine kaçtı. Ancak imparator Liu Cong bütün bunlardan hiç ders 
almayıp haremdeki eğlencelerine devam ediyordu. Hanedan başındaki fe-
laketler hiç bitmiyordu. Oğlu Liu Can’ın yaptığı bir dizi seferler yenilgiyle 
sonuçlandı ve sarayın bir kanadında çıkan yangında Liu sülalesinin 21 
ferdi yanarak ölmüştü. Bu olay üzerinden çok geçmeden Liu Cong has-
talandı ve tahtı büyük oğlu Liu Can’a bırakarak öldü. Ölmeden önce Liu 
Yao’u çağırarak oğlunun yönetim işlerine yardım etmesi için birtakım un-
vanlar takdim ettiyse de kabul ettiremedi. 318’de tahta 9 sene kalarak 
Liu Cong hakkın rahmetine kavuştu. Öldükten sonra Zhao-wu Huang-di 
unvanı verildi.

Liu Can

Liu Can çocukluğunda askerî yetenekleriyle dikkat çektiyse de impara-
torun, yani babasının baş yardımcısı olduktan sonra aklına geldiği gibi 
hareket ediyordu. Devlete sadık hizmet edenleri uzaklaştırıyor ve sinsi 
dalkavukları yükseltiyordu. Eleştirilere kulak asmayıp, bunu söylemeye 
cesaret edenleri de ağır cezalandırıyordu. Görkemli saraylar yaptırmakla 
meşguldü, dolayısıyla onun sarayı imparatorunkine benziyordu. Halkın 
ağır vergilerden beli bükülmüştü, sık sık isyanlar baş gösteriyor, ancak 
onun çok da umurunda değildi. Vaktinin çoğunu babası gibi haremde ca-
riyeler ile eğlenerek geçirmekteydi. Devlet işleriyle cariyelerinden birinin 
babası olan ve baş kumandan olarak tayin ettiği Jin Zhong yönetiyordu. 
Jin Zhong sahip olduğu pozisyondan yararlanarak, yeni hükümdarı, bir 
süre sonra sefahat ve vazifelerini ihmalden dolayı kellelerini vurulucak 
olan kardeşlerinin vesayet ve görüşlerinden kurtarmaya girişti. Çok geç-
meden yandaşlarıyla darbe planı hazırlayarak, kendisine çok güvenen 
Liu Can’ı öldürdü ve Liu sülalesinin tüm fertlerini yaşına bakmaksızın 
hepsini Doğu Pazarı meydanında46 katletti. Liu Yuan-hai ve Liu Cong’un 
cesetleri mezarlarından çıkarıldı. Liu ailesinin atalar tapınağı ise ateşe 
verildi. Jin Zhong kendini Han sülalesinin hükümdarı47 ilan etti ve Jin 
sülalesine işbirliği için elçi gönderdi. Böylece Çinlilerin üç uğursuz ayı bo-
yunca devam edecek rövanş denemesi başlamış oldu.

Liu Yao

Liu Yao, Liu Yuan-hai’ın kardeşinin oğlu, yani yeğeni idi. Daha çocukken 
yetim kalan Liu Yao amcası Liu Yuan-hai tarafından büyütülmüştü. Kü-

46 Çincede: (dong-shi). Han sülalesi devrinden beri Chang-an şehrindeki idam yeri. (CWTTT, 5/5).
47 Çince metinde Tian Wang, yani Gök Prensi. (JS, juan.102)
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çüklüğünden zekasının kıvraklığı ile dikkat çekerdi. 8 yaşında amcası 
ile ava çıkmışken güçlü yağmura yakalanmış, tam yanına yıldırım düş-
müştü. Çocuğun soğukkanlı bir şekilde duruşu Liu Yuan-hai’ı hayrete 
düşürmüştü ve geleceğinden çok umutlu konuşmuştu. Yüce gönüllülüğü 
ile dikkat çekerdi. Kutsal kitapları fazla okumaya özen gösterirdi, ancak 
ayrıntılarına önem vermezdi. Cesur ve güçlüydü, hatta yay atışında bir 
qun (3.2 sm) kalınlığındaki demiri delip geçtiği için çağdaşları “sihirli ni-
şancı” lakabını takmıştı. Özellikle savaş stratejileri hakkında kitapları 
okumayı çok severdi. 20 yaşına geldiğinde başkent Luo-yang’a geldi ve 
burada işlediği bir cinayet sebebiyle ceza almamak için Chao-xian’a kaçtı, 
ancak genel aftan yararlanarak geri dönebildi. Bir ara dağda münzevi ha-
yat yaşıyordu ve kendini müzik ve kitaplara adamıştı.

Liu Yuan-hai devrinde onun silah arkadaşı olan Liu Yao, yüksek ma-
kamlara getirilmişti. Sonra devletin birinci yardımcısı, başkentin içi ve 
dışında tüm askeri faaliyetlerin yöneticisi gibi hizmetlerde bulundu ve 
Chang-an’da ikamet ediyordu. Jin Zhong sarayda darbe yapıp, Liu ailesinin 
fertlerini idam ettirdiğini duyar duymaz Chang-an’dan yardım için hemen 
yola koyuldu. Liu Yao, Chi-bi’ye ulaştığı zaman Pin-yang’dan tahtın dev-
rik varisinin atalığı ve danışmanı, baş voyvodayla birlikte gelerek ona 
imparator unvanını sundular. Böylece 318’de Liu Yao imparator tahtına 
oturdu ve kendine ait topraklarda genel af ilan etti. Yakınlarına bazı ma-
kamlar ihsan etti ve Liu Ya ve Liu Ce’ye Shi Le ile birlikte darbecileri ce-
zalandırmak için hazır olmalarını istedi.

Bu arada darbeci Jin Zhong, Shi Le’ye elçiler göndererek işbirliği yap-
maya çalışmaktaydı. Jin Zhong’u kendi tarafına çekmek için Liu Yao ile 
gizli yarışa giren Shi Le elçiyi şehirde Liu Yao’un taraftarları yok olduğunu 
söylemesi için ona gönderdi. Liu Yao elçiyi saygıyla karşılayıp, ölen im-
parator Liu Can’ın yönetimi sırasında birçok büyük hatalar yaptığını 
kabul etmekle beraber ondan Jin Zhong’a teslim olması halinde sahip 
olduğu mevkisinin kendine iade edileceğinin iletmesini ve Pin-yang’daki 
Chu-ge kabilelerini48 yatıştırmasını istedi. Ancak Liu Yao’nun annesi ve 
ağabeyini öldürmüş olan Jin Zhong bu vaatlere güvenemiyordu ve teklifi 
kabul etmedi. Çok geçmeden yakın çevresindekiler onu öldürerek Liu-
Yao’ya itaatini arz eden oğlu Jin Ming’i devlet kançılaryasının başkanı 
tayin ederek aynı elçiyi Liu Yao’a altı imparator mührünü teslim etmesi 
için gönderdi. Liu Yao çok sevindi. Bunu duyan Shi Le çok sinirlendi ve 
askerleriyle Jin Ming’e saldırdı. Pin-yang’da sarayı ateşe veren Shi Le, 
doğru şekilde defnetmek için öldürülen Liu Can’ın cesetini bulmaya ve 
Liu Yuan-hai ve Liu Cong’un açılmış mezarlarını tamir etmeye emir verdi. 
Yenilgiye uğrayan Jin Ming, Liu Yao’a ulak göndererek yardım istedi. Liu 
Yao, Liu Ya ve Liu Ce’yi Pin-yang’da 15.000 adamıyla teslim olan Jin Ming’i 
karşılamaya gönderdi. Sonra da Jin Ming ve Jin ailesinin tüm kadın-er-

48 Chu-ge, Çin’e tabi olmuş mülteci Hun kabilelerinden biridir. (JS, juan.97, lc.11/b)
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kek fertlerini yaşına bakmaksızın öldürmeye emir verdi. Liu Yao, Ping-
yang’da annesinin cenazesini bulmaya emir etti ve onu Sui kazasında 
defnetti. Başkenti Chang-an’a taşıyan Liu Yao burada Guang shi dian, 
onun arkasına da Zı guan dian sarayları yaptırdı. Karısını imparatoriçe, 
oğlu Li Xi’yi tahtın varisi ilan etti. Oğullarına çeşitli vilâyet prenslikleri 
ve diğer akrabalarına da kaza prenslikleri unvanları dağıttı. Chang-an’da 
bulunan atalar tapınağını onarmayı da ihmal etmedi. Jin sülalesi metal 
elementinin himayesinde olduğu için, Liu Yao su elementi himayesi al-
tında hükümdarlık etmeye karar verdi ve devletin ismini Zhao olarak de-
ğiştirdi.49 Kurban verilirken daha çok siyah renkli hayvanlar kesiliyordu, 
bayrakların rengi de siyah olarak belirlendi. Mao-dun Chanyu için Gök 
Tanrısı için verilen kurbanlarla eşdeğer, Liu Yuan-hai için Ulu hükümdar 
için eşdeğer kurban kesiliyordu. İtaat eden topraklarda idam cezası alan-
ları da kapsayan genel af ilan edildi. İmparatorluğunun ilk yıllarında Liu 
Yao’un Jin sülalalesi kalıntılarıyla savaşları devam etti ve bir dizi başarılı 
saldırılar düzenledi. Önceden 100.000’den fazla Di ve Kitan (Qian) çadırı 
ulaşılamayan yerlere saklanarak itaat etmeye razı olmamışlardı. Ancak 
Liu Yao’nun askerleriyle savaşta yenilgiye uğrayarak itaat etmeye mecbur 
kaldı. 200.000’den fazla adam Chang-an’a yerleştirildi. Böylece diğer ka-
bileler de Liu Yao’ya teslim oldular.

Liu Yao saray etrafında okullar açılmasına emir verdi ve halk içinden 
13-25 yaşları arasında yetenekleriyle dikkat çeken 1500 öğrenci seçtirdi. 
Onlara eğitim vermesi için saray bilgeleri, ünlü konfüçüyüsçiler ve kutsal 
kitap üstatlarını görevlendirdi. Liu Yao ayrıca kuleler ve Batı sarayı, 
kendisi için mezar odası yaptırmak istedi, ancak saray erkanı bunun 
çok fazla masrafa sebep olacağını ve devleti zayıflatacağını anlatarak 
uzun uzun dil döktükten sonra planından vazgeçti. Onun yerine Feng 
Nehri’nin kıyısında yapılmış olan korunun arsasını yoksul ailelere dağıttı. 
Çok geçmeden Liu Yao, batıya Jin sülalesine bağlı vilâyetlere saldırmak 
için sefere çıktı. Vilâyet yöneticileri hiçbir direniş göstermeden itaat ede-
ceklerini bildirdi. Bu sırada Liu Yao çok kötü hastalandı ve geri döndü.  Liu 
Yao sarayda da bir dizi değişikler yaptı. Memur unvanı olmayanların atla 
gezilmesine yasak getirildi, sadece 800 dan tahıl maaş alan ailelerin ka-
dınları ipek elbiseler giyebiliyordu. Şarap içilmesine ancak zıraat işlerinin 
tamamlandığı sonbaharın sonlarına doğru izin verildi. Atalar tapınakları 
için büyükbaş hayvanların kurban edilmesine yasak getirildi. Açtığı okulu 
sık sık ziyaret eden Liu Yao, sınavda başarılı olan talebeleri kendi muhafız 
alayına hizmete alıyordu.

Bu sırada Liu Yuan ve eski silah arkadaşı Shi Le’nin arası iyice açılmıştı. 
319’da Shi Le tahta geçişini tebrik amacıyla Liu Yao’ya elçi göndermişti. 
Liu Yao da bir jest olarak ona baş kumandan unvanı vermişti, dokuz tane 

49 Bu devlet tarihte Erken Zhao ismiyle biliniyor. Bazen Liu Yuan-hai’ın kurduğu Han devleti 
ile birleştirilerek Han Zhao olarak da adlandırılmaktadır.
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ihsan50, ayrıca 10 vilâyet (eskileriyle birlikte 13 vilâyet oluşturuyordu) ver-
mişti ve Zhao-gong unvanı takdim etmişti. Daha sonra Pin-yang’ı Shi Le eli-
ne geçirdiği zaman onu yatıştırmak için elçi gönderip She Le’ye Baş Amir? 
(tai-zai)51, Ulu baş kumandan ve Zhao-wang unvanları takdim etmişti ve 
yedi vilâyet (eskileriyle birlikte 20) vermişti, ayrıca imparatora için ayrıcalık 
olan yoldan geçerken yolların temizlenmesi hakkına sahip olmak52, baş gi-
yiminde 12 püskül takmasına53, altı at koşulan altın imparator arabası 
ile gezmeye, karısı ve oğluna da Prens ve Prenses unvanlarını taşımasına 
hak vermişti. Fakat elçilik heyetinde bulunanlardan biri Liu Yao’nun 
kulağına efendisinin imparatorluk ordusunun gücünü sarsmakla gö-
revlendirildiğini fısıldayınca, öfkeye kapılan ve muhbire inanan Liu Yao, 
elçinin kellesini kesmişti ve verilen unvanları geri almıştı. Gazaplanan Shi 
Le,

“Ben bütün kardeşlerim ile Liu ailesine gayretle sadık hizmet ettim. 
Eğer ben ve kardeşlerim olmasaydı Liu Yao imparator tahtında otura-
bilir miydi? O ise devletin başına gelir gelmez bana karşı cephe aldı. 
Ona rağmen onunla dostluğumu bozmadım ve hizmet ettim. Benim iyi 
niyetle gönderdiğim elçimi öldüreceği aklımın ucundan geçmemişti. 
İmparatorluğa veya Prens unvanına yükselmek sonsuza kadar mı 
devam edecekmiş? Ben kendime Zhao Prensi ve Zhao imparatoru un-
vanlarını kendim temin edeceğim. Unvanları dağıtmak Liu Yao’ya mı 
kalmış!” (JS, juan.103)

diyerek Liu Yao ile bütün ilişkilerini kesti. 325’te hem Jin devleti, hem 
Liu Yao’a karşı savaşan She Le kendi hakimiyeti altındaki topraklarda 
oldukça güçlenmişti. Jin Devleti ülkede çıkan isyanlar sebebiyle zayıf kal-
mıştı ve She Le için tehlike olmaktan çıkmıştı. Böylece var gücüyle Liu 
Yao ile çarpışmaya hazır olan She Le, 40.000 kişilik orduyu savaşmaya 
gönderdi. Ancak Liu Yao, düşmanı Sarı Nehrin büklümünde karşılayıp, 
geri püskürttü. Liu Yao düşmanının ikinci ordusunu da Luo-yang’da ku-
şatarak yenilgiye uğrattı. Bu durumda She Le komutayı bizzat kendisi 

50 9 ihsan (jiu xi) eskiden Göğün Oğlu (imparator) tarafından kahramanlığı ile göze çarpan 
asiller için verilen ihsanlardır. Bunlar 1. at arabası (yaya yürümemek için), 2. erdemlik sem-
bolleri resmedilmiş giysiler, 3. müzik usulleri (halkı terbiye etmek için), 4. evinin önüne kırmı-
zı kapı inşa etme hakkı (başkalarından farklı olduğunu göstermek için), 5. evin eşiğini alçak 
yapabilme hakkı (mekana kolay girebilmek için), 6. koruma tutma hakkı, 6. düşmanlarıyla 
savaşma hakkını sembolize eden yay ve ok, 8. ceza hakkını sembolize eden balta ve aybalta, 
9. kurban için kara darıdan yapılmış güzel kokulu şarabı kapsamaktadır. (JS, juan.6)
51 Bu unvana sahip olanlar saraydaki bütün memurları yönetiyordu ve ülkenin yönetiminde 
yer alıyordu (JS, juan.1).
52 Çincesi “jing-bi” olan yolların temizlenmesi (imparatorun geçmesi için) anlamını veren 
kelime. “jing” - korumak anlamını veriyor ve seferlere çıktığında imparatoru korumayı 
bildirmektedir. “bi” ise - yolda trafiğin durması, yolu geçenlerden azad etme anlamını veriyor. 
Dolayısıyla “jing-bi” terimi “imparatorun çıkışı” anlamını verir. Burada She Le’ye imparatorlara 
mahsus hakların verildiği bildiriliyor.
53 12 püskül sarkan baş giyim Çin’in 12 vilâyetini sembolize etmektedir ve bu başlığı sadece 
imparator giyebiliyordu (JS, juan.23). Bu da She Le’ye imparatora mahsus hakların verildiğini 
gös-termektedir.
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alarak bütün imkanlarını devreye soktu. She Le’nin yola çıktığını öğrenen 
Liu Yao, Luo Nehri’nin batısına çekildi. Liu Yao lojistik desteğe sahip olma-
dığından nihai çatışmaya hazır değildi. Kendini cariyeleriyle eğlenmeye ve 
içkiye vermişti, hatta kötü haberlerin getirilmesini yasaklamıştı. Shi Le’-
nin seçkin askerlerden oluşan ordusu Luo-yang’dan çıkarak, Liu Yao’a 
saldırdı. Askerler geri çekildi, sarhoş olan Liu Yao ise atından düşerek 
yaralandı ve esir alındı. Bu durum savaşın kaderini de belirlemiş oldu. 
Shi Le, Liu Yao’a oğullarına teslim olarak Shi Le’nin egemenliğini kabul 
etmesini isteyen mektup yazmayı teklif etti. Ancak Liu Yao tersine savaşa 
devam etmelerini isteyen mektup yazınca onu öldürmeye emir verdi. Za-
ten Liu Yao’un devletinde artık savaşa devam edebilecek güçlü ordu da 
yoktu. Savaş korkusuyla köy ve şehirlerini boşaltıp kaçan ahali galiplerin 
egemenliğini tanımışlardı. 329’da Shi Le, Chang-an’a girmiş, komutanları 
ise şehri ele geçirmeye çalışan Liu Yao’nun oğullarını mağlup etmişlerdi. 
Tahtın varisi Liu Xi ve diğer oğulları ve akrabaların tümü katledildi. Böy-
lece Liu ailesinin kurduğu devlet noktalanmış oldu ve yerine Hunların 
başka bir boyundan çıkan Shi Le ailesinin kurduğu Sonraki Zhao Devleti 
sahneye çıktı.

Sonuç

Mo-du soyundan gelen Hun prenslerinin Çin’de merkezi devlet kur-
ma hayali maalesef çok uzun sürmedi. Prenslerin ikbal perestliği ve 
bencilliği, yönetimde güvendiği Çinli danışmanlarının prensipsizliği çok 
büyük umutlarla kurdukları devletin yıkılmasına sebebiyet vermiştir. 
Ayrıca devletin tebaasının büyük kısmının Çinlilerden müteşekkil ol-
ması bir yana, yönetim şekli de göçebe devletinkiden farklıydı. Yeni impa-
ratorluk bütünüyle Çin geleneklerine göre yapılanmıştı. Yaşam tarzı, 
eğlenceler, hiyerarşi, unvanlar ve merasimler eski Çin devletinin birer 
taklidiydi, buna rağmen göçebe geleneğinden de vazgeçilmemişti. Bunu 
Çin kültürüne tamamen yabancı olan “levirat” sisteminden görebiliriz. 
Liu ailesi Türkçe isimlerini Çin isimleriyle değiştirmiş olmasına rağmen 
Hunlar olarak kalmışlardı ve Çinliler nazarında yabancılar idi. Onlar fır-
sat bulduğu zaman hesaplaşmaya her zaman hazır idiler. Yine de Liu 
sülalesi prenslerinin bu hamlesi diğer göçebe kabilelere örnek olmuştu ve 
Mo-du’nun torunları tarih sahnesinden silindikten sonra da onların di-
rençlerini devam ettireceklerdi.
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İSKİTLER’LE LYDİALILAR’IN ARKA PLÂNINDA
KİMMERLER’E DEĞİNMESİ
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Öz

Bu çalışmadaki amacımız, M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan Halikarnas-
sos’lu tarihçi Herodotos’un eserindeki bir anlatımı (Hdt. 4, 11-12) tenkit et-
mek suretiyle, aşağıdaki şu sorulara cevap aramaktır: Kimmerler; İskitler 
kendi yurtlarına gelmeden önce kendi aralarında bir iç savaş yaşamışlar 
mıdır? Eğer bir Kimmer iç savaşı yaşandı ise, bu savaşın tarafları Kimmer 
kralları ve halkları mıydı? Tyras Irmağı kıyısındaki Kimmer mezarları ile 
ilgili anlatımın doğruluğu nedir? Mezar yapıları kimlere ait olabilir? Çalış-
mamızda ağırlıklı olarak bu sorulara cevap verdikten sonra, Herodotos’un 
Kimmerler’e karşı ilgisizliği ve bunun nedenleri ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler: Kimmerler, İskitler, Herodotos, Lydialılar, Tyras Irmağı.

Abstract
Herodotus’ The Mention Of Kimmers In The Background Of 

So-Called Cimmerian Civil War, Lydians And Scythians
The primary aim of this study is to look for answers for the following 

questions via engaging in discussions on a section (Hdt. 4, 11-12) of fifth 
century BC Halicarnassus historian Herodotus’ work: Did Cimmerians 
experience a civil war before the arrival of Scythians? In case of a pre-
sumable Cimmerian civil war, could the Cimmerian monarchs and popu-
lace be the belligerents of this war? To what extent is the section reliable 
on Cimmerian graves around the littoral of Tyras River? After focusing on 
these questions; Herodotus’ indifference toward the Cimmerians and the 
reasons behind that will be evaluated.

Keywords: Cimmerians, Scythians, Herodotus, Lydians, Tyras River.
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Hiç şüphe yok ki, İskitlerin siyasi tarihine ilişkin en çok bilgi veren 
antik yazar, Herodotos’tur. O; eserinde, Hellen Dünyası’na ait olmayan 
“öteki halklar” arasında en çok Mısırlılar’a; sonra da İskitler’e değinmiştir. 
Bu durum, antik tarihçinin İskitler’e karşı özel bir ilgi duyduğunu göster-
mektedir. O’nun bu ilgisinin elbette ki belli başlı gerekçeleri vardı: İlkin, 
Büyük Hellen Kolonizasyonu (M.Ö. 750-550) kapsamında Karadeniz kıyı-
larında koloniler kuran Hellenler’in İskitler’e komşu olmaları; ikinci ola-
rak, tıpkı Hellenler gibi, İskitler’in de M.Ö. 513 senesinde Dareios’un İskit 
Seferi düzenlemesi nedeniyle Persler’le mücadele etmiş olmalarıdır. Son 
olarak, Herodotos zamanında bilinen Dünya’nın kuzey sınırını İskitler’in 
mesken tutmuş olmalarıdır. Bu sonuncu gerekçe, şaşırtıcı karşılanma-
malıdır, çünkü Herodotos’un eseri, siyasi tarihle olduğu kadar, yerküre-
nin sınırları ve tarihi coğrafyayla da yakından ilgilenmektedir.1

Antik yazar, İskitler’in kökenini anlatmak için eserinde belirli bir bölüm 
ayırmış ve bu bölümde çeşitli rivayetleri dört anlatım halinde arka arkaya 
sıralamıştır. Birinci anlatımın haber kaynağı İskitler’dir. Buna göre, İskit-
ler’in ilk kralı, Zeus’un oğlu Targitaos’tur ve krallık onun soyundan ge-
len kimseler tarafından yönetilmiştir.2 İkinci anlatımın kaynağı Karadeniz 
Kıyısı’nda koloniler kuran Hellenler’dir. Anlatıma göre, İskitler’in kökeni 
Herakles ve oğlu Skythes’e dayandırılmıştır.3 Bizim, aşağıda detaylı bir bi-
çimde ele alacağımız üçüncü anlatımın kaynağı ise, hem Hellenler hem de 
İskitler’dir.4 Bu anlatım, Massagetlerle yaptıkları savaştan yenik ayrılan, 
Asya’nın göçebe halkı olan İskitler’in, Kimmerler’i yurtlarından ettiklerin-
den bahsetmektedir. Dördüncü ve sonuncu anlatımın kaynağı ise, M.Ö. 
7. yüzyılda yaşamış olan Prokennessos doğumlu şair Aristeas’tır. O’nun 
dizelerinden alınan anlatımda ise, bu kez, İskitler’i, yurtlarından edenle-
rin Issedonoslar adı verilen bir halk olduğu dile getirilmektedir.5

Anlatımların farklılıkları, Herodotos’un konuya belirli bir önem atfetti-
ğini gösterir. Herodotos’un anlatım sıralamasının hangi kritere göre oldu-
ğu belli değildir. Ancak, ilk iki anlatımın mitolojik; sonraki iki anlatımın 
ise, tarihsel bir çerçevede ele alındıkları dikkat çekicidir.6 Sauter’e göre, 
bu bağımsız ve farklı anlatımlardan, Herodotos, İskitler’in kökenine ilişkin 
ortak bir tasvir çıkarmaya çalışmamıştır.7 Sauter’in bu tespiti doğrudur. 

1 İskit-Kimmer çalışmaları konusunda beni değerli fikirleriyle teşvik eden ve yönlendiren iki say-
gıdeğer bilim insanına; Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu ile Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu’na en içten 
teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca metni gözden geçirerek değerli öneriler sunan arkadaşlarım Yrd. 
Doç. Dr. Emre Erten, Erman Şan ve Bekir Sadık Topaloğlu ile son olarak eşim Hilal Akman Baz’a 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bunun için bkz. François Hartog, Herodotos’un Aynası, Öteki 
Tasavvurun Üzerine Bir Deneme, (Çev.: M.E. Özcan), İthaki Yayınları, İstanbul, 2014, s. 47-49.
2 Hdt. 4, 5-8; Hermann Sauter, Studien zum Kimmerierproblem, Dr. Rudolf Habelt Verlag,  
Bonn, 2000, s. 105.
3 Hdt. 4. 8-10; Hermann Sauter, a.g.e., s. 105-106.
4 Hermann Sauter, a.g.e., s. 106-107.
5 Hdt. 4, 13; Hermann Sauter, a.g.e., s. 107-110.
6 François Hartog, a.g.e., s. 58.
7 Hermann Sauter, a.g.e., s. 104.
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Bu durum, Herodotos’un İskit kökeni konusunda okuyucusuna belirli bir 
dayatma içerisinde olmadığına işaret etmektedir. Herodotos en gerçekçi 
anlatımı seçme hakkını okuyucusuna bırakmış gibi görünmektedir.8 An-
cak, konuyla ilgili kendi benimsediği anlatımın üçüncü anlatım olduğunu 
yine bizzat kendisi ifade etmiştir. Çalışmamızın konusunu doğrudan doğ-
ruya bu üçüncü anlatım oluşturduğu için, söz konusu anlatımı burada 
nakletmeyi uygun görmekteyiz:

“Şu şekilde bir anlatım daha var. Ben en çok bunu tutuyorum, buna 
göre, göçebe olarak Asya’da yaşayan İskitler, bir savaşta Massagetler 
tarafından yenilgiye uğratıldılar, Arakses Irmağı üzerinden Kimmer-
ler’in ülkesine geçtiler, zira şimdi içerisinde İskitler’in oturduğu ülke-
nin eskiden Kimmerler’e ait olduğu söylenir. İskitler geldikleri zaman, 
büyük bir İskit ordusu yaklaştığı için, Kimmerler (kendi aralarında) 
görüştüler. Düşünceler bölündü, her iki taraf da hararetli bir biçimde 
düşüncelerini savunmakla birlikte, krallardan yana olanların düşün-
cesi daha iyiydi, çünkü halkın düşüncesi, kendiliklerinden (yurtların-
dan) uzaklaşmak, büyük bir kuvvete karşı tehlike içerisinde olmamayı, 
onları beklememenin faydalı olacağı şeklindeydi. Kralların düşüncesi 
ise, yurt uğruna bu istilacılara karşı çarpışmaktı. Ama ne halk, kral-
ların düşüncesine; ne de krallar halkın düşüncesine uydular. (Halk)
savaşmaksızın yurtlarından çekilerek yurtlarını istilacılara bırakmayı 
istiyordu. Ama krallar, kendi (yurtlarında) ölmeye, defnedilmeye, halk 
ile birlikte kaçmamaya karar verdiler, onlar birçok iyi şeyin kendilerine 
kısmet olduğunu, eğer (şimdi) ata yurtlarından kaçarlarsa, (kendi baş-
larına) birçok kötü şeyin geleceğini düşünüyorlardı. Bu şekilde kararlar 
verdikten sonra, (halk ve krallar) ikiye ayrıldılar ve sayıları birbirleriy-
le aynı olduğundan birbirleriyle çarpıştılar. Kimmer halkı, çarpışmada 
kendileri tarafından öldürülen herkesi Tyras Irmağı kıyısında defnet-
tiler (halen mezar yerleri görülür). Definden sonra, yurttan ayrıldılar, 
İskitler geldiklerinde terk edilmiş (Kimmer) ülkesini ellerine geçirdiler… 
Hellenler ve yabancılarda ortak olan bir başka anlatım da budur.”9

Araştırmacılar, Kimmer ve İskitler’in yayılım sahalarıyla10 İskitler’in 
Massagetler adı verilen kavime yenildikten sonra, Volga Nehri’nin doğu-

8 Herodotos’un fikirlerini dayatmamasına ilişkin olarak bkz. Muzaffer Demir, “Eskiçağ Tarih Ya-
zıcılığında Herodotos’un Yeri ve Önemi”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: 20, 2, Yıl: 2005, s. 66.
9 Hdt. 4. 11-12.
10 Göçten önce Kimmerler, kabaca doğuda Volga Nehri’nden batıda Dinyester Nehri’ne kadar 
uzanan Karadeniz’in kuzeyindeki alanda; İskitler ise, kabaca batıda Volga Nehri’nden doğuda 
Çin’e kadar uzanan çok daha büyük bir bozkır sahasında yaşamaktaydılar. Bkz. İlhami Dur-
muş, İskitler (Sakalar), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1993, s. 31; 
Ekrem Memiş, İskitlerin Tarihi, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005, s. 24. Ayrıca bazı araştırmacılar; 
Kimmerler’in, Doğuda Andronova Kültürü’nün gelişmesi sonucunda M.Ö. 13. yüzyıldan itiba-
ren Orta Asya’dan adı geçen bölgeye geldiklerini öne sürmektedir. Taner Tarhan, “Eskiçağ’da 
Kimmerler Problemi”, VIII. Türk Tarih Kongresi, Sayı: I, Yıl: 1979, s. 360-361; Hasan Bahar, 
“Avrasya’da Ölüm ve Türkler’de Mezar Kültürü”, Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Nejat 
Göyünç’e Armağan, ed. H. Bahar et alii, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Yayınları, Konya 2013, s. 271.
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sundan, Kimmer ülkesine doğru göç ettikleri konusunda hem fikirdirler.11 
Ancak anlatımda geçen, İskitler henüz daha gelmeden önce, Kimmerler’in 
kendi aralarında bir iç savaş yaşadıkları hususu (halk krallarına karşı 
mücadele içerisinde?) düşündürücüdür. Bu türden bir iç savaşın yaşan-
dığına inanan ve Herodotos’un anlatımını benimseyen araştırmacıların 
olmasına karşın12, biz bir iç savaşın olmadığını düşünmekteyiz. Çünkü 
batıda Volga Nehri’nden doğuda Çin’e kadar uzanan çok geniş bir saha-
ya yayılmaları nedeniyle, İskitler’in sayıca çok daha kalabalık oldukla-
rını düşünüyoruz. Zaten yukarıdaki metinde de “büyük bir İskit ordusu 
yaklaştığı için” denilmektedir. Ayrıca İskitler’in savaşçı karakterlerinin de 
Kimmerler tarafından bilindiği ihtimalini de göz önünde bulundurmak ge-
rekir. Savaşçılık konusunda onlar da en az, Kimmerler kadar maharet 
sahibi olmalıydılar.13 Bu bağlamda neden Kimmerler bir iç savaşla hem 
zaman hem de askeri açıdan güç kaybetmeyi göze almış olsunlar?14

Eğer Herodotos’un yazdığı iç savaş meselesi doğruysa, gerilimin ta-
rafları gerçekten Kimmer halkı ve onların kralları mıdır? Bize göre bu da 
büyük bir ihtimalle doğru değildir, çünkü halkın krallarına karşı çıkması, 
M.Ö. 1. bin yıldaki bozkır kökenli toplumların davranışlarına uymayabi-
lecek türdendir. Yaşayış tarzları ve günümüze ulaşan maddi kültür ka-
lıntılarıyla birbirlerine benzetilen iki toplumdan bir tanesi olan İskitler’de 
krallara ve atalara saygının ön plânda olduğunu düşündüren yine Hero-
dotos’un birtakım başka ifadeleri bulunmaktadır. Örneğin, İskit kralla-
rının halk üzerindeki etkisi ve saygınlığı öylesine büyüktü ki, halk kendi 
aralarındaki en önemli konularda dahi, kralları üzerine yemin etmiş15; 
ölen İskit krallarını diğer İskit kabilelerinin yanına arabayla taşıyarak 
gezdirmiş, kendilerine yaraşır şekilde ölü gömme merasimleri uygulayıp, 

11 İlhami Durmuş, a.g.e., s. 82; Ekrem Memiş, a.g.e., s. 41. İskitler’in göçünün sebebi hak-
kında ayrıca bkz. Taner Tarhan, a.g.e., s. 365; Ali Cengiz Üstüner, “Bozkır Göçebeleri Kim-
merler ve İskitler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 133, Ağustos, 2001, s. 28. Bozkır 
Dünyası’ndaki göç sebepleri ve güzergâhı hakkında bkz. István Erdelyi, “Steppe-Klima-Völ-
kerwanderung”, A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Yıl ve Sayı: 1969/2, s. 139-145; Nikolai 
Bokovenko, “Asian Influence on European Scythia”, Ancient Civilizations from Scythia to Sibe-
ria Sayı: 3, 1, Yıl: 1996, s. 122.
12 Örneğin bkz. Andrzej Pydyn, Exchange and Cultural Interactions. A Study of Long-Distance 
Trade and Cross-Cultural Contacts in the Late Bronze Age and Early Iron Age in Central and 
Eastern Europe, British Archaeological Reports Ltd, Oxford, 1999, s. 32. Hatta araştırmacı 
Bouzek, Herodotos’un anlatımından hareketle grupların Tyras Irmağı civarındaki iç savaştan 
sonra yurtlarını terk ettiklerinden bahsetmektedir. Bunun için bkz. Jan Bouzek, “Cimmeri-
ans and Scythians in Anatolia”, in: CALBIS - Baki Öğün’e Armağan, Melanges offerts a Baki 
Öğün, (ed.) C. Işık et alii, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2007, s. 30.
13 Taner Tarhan, a.g.e., s. 364; Kimmer savaşçılarının sanat eserleri üzerindeki tasvirleri için 
bkz. Hermann Sauter, a.g.e., s. 65-80.
14 Herodotos’un bu anlatımına inanmayan Olbrycht isimli araştırmacı böyle bir çarpışma ile 
Kimmerler’in yönetici sınıfının dağılmış olabileceğini ve sonraki zaman için bunun açıklana-
mayacağını dile getimektedir. Bkz. Jan Marek Olbrycht, “The Cimmerian Problem Re-Exami-
ned: The Evidence of the Classical Sources”, in: Collectanea Celto-Asiatica Cracoviensia, (ed.) 
J. Pstrusińska, A. Fear, Kraków, 2000, s. 80.
15 Hdt 4, 68.
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onlar için mezarlar inşa etmiştir.16 İskitler’in sadece krallarına değil, aynı 
zamanda atalarına da saygı duyduklarını bir başka anlatımdan da çıka-
rabilmekteyiz: İskitler, M.Ö. 513 senesinde Pers kralı Dareios’la olan mü-
cadele esnasında Pers ordusunun önünden kaçtıkları zaman, Pers kralı 
onlara bir elçi göndererek, “Neden daima kaçıyorsunuz?” şeklinde bir soru 
yöneltmiştir.17 Onların verdikleri cevap ise, “İçinde atalarımızın defnedil-
dikleri mezarlarımız var, bu mezarları bulun ve bunları yıkmayı deneyin,  
bu mezarlar için savaşıp savaşmayacağımızı öğreneceksiniz” şeklinde ol-
muştur.18 İskit halklarının kendi aralarında krala ve ataya saygılı, gele-
neklerine bağlı bir topluluk oldukları görülmektedir.19 

Hareket noktamızı, İskit ve Kimmer halklarının yaşayış tarzlarının bir-
birlerine benzeşmesi ve bir kültür paralelliği oluşturursa20, Kimmerler’in 
de İskitler gibi, hanedan üyelerine ve atalarına sadık bir halk oldukla-
rından kuvvetli bir olasılık olarak söz edebiliriz. Bozkır kökenli toplum-
lar hakkında değerli araştırma eserleri bulunan Tarhan, bu toplumların 
Assur, Urartu, Lydia, Frig vb. güçlü devletlerle siyasi açıdan mücadele 
edebilmelerini onların iyi bir biçimde organize olmalarına bağlamakta-
dır.21 Bu bağlamda hanedan üyelerine bağlılık, hem Kimmerler’in hem de 
İskitler’in geleceğini yakından ilgilendirmiş olmalıydı. Ancak Herodotos, 
yukarıdaki anlatımında Kimmer halkını krallarının sözünü dinlemeyen, 
yurtlarını savunmayan, İskitler’in önünden kaçmak isteyen, bir nevi asi 
bir halk gibi tasvir etmektedir. Dolayısıyla Kimmer halkının bir iç savaş 
yaşaması; özellikle de karşı karşıya kalan tarafların Kimmer kralları ve 
halkı olması gibi bir durum kanımızca gerçek dışı görünmektedir.

16 Hdt. 4, 71-73; 126; Ekrem Memiş, a.g.e., s. 51. Bilindiği üzere, kral öldüğü zaman, kralın 
mezarına karısı, sunucu başı, aşçısı, hizmetkârı, elçisi ve atları da öldürülüp konulmakta-
dır. İskitler’in krali nekropolü olarak bilinen Gerrhos Bölgesi’ndeki Solocha, Tschertomlyk 
ve Tolstaja Mogila kurganları en iyi bilinen kurganlardır. Bkz. Véronique Schiltz, Die Skyt-
hen und andere Steppenvölker, Verlag C.H. Beck, München, 1994, s. 420. Örneğin, Tolsta-
ja Mogila’daki kurganda merkezde bir adamın mezarı, aynı kurganın yan tarafındaki mezar 
odasında ise bir kadın, bir çocuk, bir hizmetçi, bir koruyucu, bir arabacının mezarı, altından 
ve bronzdan olan takı eşyaları ve ok ve bıçak kalıntıları ile birlikte tespit edilmiştir, kalıntılar 
hakkında bkz., Boris Borisovich Piotrovsky, “Excavations and Discoveries in Scythian Lands”, 
The Metropolitan Museum of Art Bulletin New Series, Sayı: 32, 5, Yıl: 1973-1974, s. 31; Véro-
nique Schiltz, a.g.e., s. 421-427. Ölen kralların naaşlarını taşıyan araba kalıntılarının izlerine 
birçok kurgan kazılarında rastlanılmıştır. Bkz. Véronique Schiltz, a.g.e., s. 421. İskit krali 
mezarlarına ilişkin genel bir bilgi için bkz. I. Askold Ivantchik, “The Funeral of Scythian Kings: 
The Historical Reality and the Description of Herodotus (IV, 71-72)”, in: European Barbarians. 
(ed.) L. Bonfante, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, s. 71-103.
17 Hdt. 4, 126; Ekrem Memiş, a.g.e., s. 51.
18 Hdt. 4, 127.
19 Hdt. 4, 76.
20 Benzerlik veya kültür birlikteliği hakkında bkz. Taner Tarhan, a.g.e., s. 357; Nikolai Bo-
kovenko, a.g.e., s. 97-98; Sergej Tokhtas’ev, “Die Kimmerier in der antiken Überlieferung”,      
Hyperoreus, Sayı: 2, 1, Yıl: 1996, s. 38; Jan Bouzek, a.g.e., s. 31; Şevket Dönmez, “Avras-
yalı Savaşçı-Atlı Göçebeler’in Karadeniz Bölgesi’ndeki Varlıklarına Ait Yeni Kanıtlar”, Kara-
deniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri. Önder Bilgi’ye Armağan, ed. A. Öztan - Ş. Dönmez, Bilgin 
Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 2011, s. 129.
21 Taner Tarhan, a.g.e., s. 367.
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Herodotos’un, “Hellenler ve yabancılarda ortak olan bir başka anlatım 
da budur” ifadelerinden bu bilgileri başkalarından; hem Hellenler hem de 
yabancılardan aldığı yukarıda da değinildiği üzere, aşikârdır.22 Bu haliyle 
anlatım, yaşadığı dönemdeki diğer çağdaşları tarafından da bilinmekte-
dir.23 Zaten ne Herodotos’un eserinin başka bir yerinde ne de diğer antik 
kaynaklarda yukarıdaki Kimmer iç savaşına ilişkin bir atıf bulunmamak-
tadır. O’nun Hellenler’den beslendiği kimseler, kendisinden önce yazmış 
olan lokal karakterli Hellen tarihçileridir. Söz konusu buradaki tarih an-
latımı, Büyük Hellen Kolonizasyonu24 kapsamında Karadeniz’in etrafın-
da koloni yerleşmeleri kuran Hellenler’e aittir.25 Bu bağlamda, Karadeniz 
Tarihi kapsamında Kimmerler de kendilerine az da olsa yer edinmişlerdir. 
Kimmer Bosphoros’u isminin de gene Hellenli kolonistler tarafından Kim-
merler’le ilgili anlatımlarda ortaya çıktığı düşünülmektedir.26 Bu aşamada 
zikredilebilecek, en önemli antik kaynak, Karadeniz’de birçok koloniler 
kuran Miletos kent devleti vatandaşı olan Hekataios’tur.27 M.Ö. 560-480 
yılları arasında yaşayan yazarın periegesis adlı tarihi coğrafya eseri, Antik 
Dünya’nın çeşitli bölgeleri ile ilgili coğrafik ve tarihi bilgiler içermektedir. 
Yazarın bu eseri, günümüze fragmanlar yoluyla ulaşmıştır. Hekataios, 
Pontos Euksenios’un kıyıları ile Skythia hakkında bilgiler sunmuş, özel-
likle de Kimmer yer adlarıyla ilgili bilgiler sunmuştur. Örneğin, Herodo-
tos’un dördüncü kitabındaki 99-101 kısımları Hekataios’un haritası ve 
tasvirlerine göre yaptığı düşünülmektedir.28 Ancak diğer taraftan Hero-
dotos’un Hekataios’tan hangi ölçüde ve konularda yararlandığı noktası, 
Hekataios’un eserinin büyük bir kısmının kayıp olması ve Herodotos’un 
bunu dile getirmemesinden ötürü anlaşılamamaktadır.29

22 Herodotos’un barbarlardan kastettiği haber kaynakları Lydia ve Pers kaynakları olsa gerek-
tir. Bkz. Jan Marek Olbrycht, a.g.e., s. 79.
23 Sergej Tokhtas’ev, a.g.e., s. 14.
24 Büyük Hellen Kolonizasyonu hakkında Karadeniz’de kurulan Hellen yerleşmeleri için bkz. 
Robert Drews, “The Earliest Greek Settlements in the Black Sea”, Journal of Hellenic Studies, 
Sayı: 96, Yıl: 1976, s. 18-31; Hermann, Sauter, a.g.e., s. 150-160; G. Jan De Boer, “The Cim-
merian Invasions in Anatolia and the Earliest Greek Colonies in the Black Sea Area”, Eirene 
Sayı: 42, Yıl: 2006, s. 62-74.
25 Hermann Sauter, a.g.e., s. 92-93; Herodotos’un Lydia ve Kimmer genelindeki bilgilerini 
topladığı yer olarak kolonizasyon hareketinde önemli bir yer olan Miletos’u gösterir.
26 Sergej Tokhtas’ev, a.g.e., s. 29; Jan Marek Olbrycht, a.g.e., s. 79. Ayrıca bkz., O. Kimball 
Armayor: “Did Herodotus Ever Go to the Black Sea?, Harvard Studies in Classical Philology”, 
Sayı: 82, Yıl: 1978, s. 62. 
27 Sergej Tokhtas’ev, a.g.e., s. 14-16, 24. Herodotos’un güvenilir olmayan bazı kaynakları 
kullanmasına ilişkin olarak bkz. Muzaffer Demir, a.g.e., s. 71.
28 Sergej Tokhtas’ev, a.g.e., s. 16. Ayrıca krş. Hermann Sauter, a.g.e., s. 90; Ayşen Sina: “İlk-
çağ Tarih Yazımının Batı Anadolu’lu Öncüleri III-Miletoslu Hekataios”, Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 44, Yıl: 
2008, s. 146.
29 Ayşen Sina, a.g.e., s. 146. Sadece eserinin bir yerinde Herodotos’un açıkça Hekataios’tan 
yararlandığını gösteren bir ibare vardır. Ancak bu da, konumuzla ilgisi bulunmayan Atina-
lıların, Pelasglar’ı Attika’dan çıkarmalarıyla ilgilidir (Bkz. Hdt. 6, 137). Bazen Herodotos’un 
genel manada Hekataios’un eserinden ayrıldığı da görülebilmektedir. Bkz. Ayşen Sina, a.g.e., 
s. 146-147.
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Bunların dışında, üzerinde durulması gereken bir diğer nokta, anla-
tımda geçen Tyras Irmağı kıyısındaki sözde iç savaşta ölenlerin mezarla-
rıdır. Herodotos, bu mezarları gördüğünü belirtmektedir. Ancak bugün 
için, mezar sahiplerinin kim olduğunu bilemiyoruz. Toktas’ev’in verdiği 
bilgilere göre, aşağı Dinyester Bölgesi’nde ele geçen mezarlar en erken 
M.Ö. 11.-10. yüzyıllara aittir. Bölgedeki İskit mezarları ise, M.Ö. 5.-4. 
yüzyıllara aittir. Bölgede İskitler’den önceki döneme ait sadece üç tane 
mezar yapısı bilinmekte olup, bunlar da M.Ö. 9.-8. yüzyıllara aittirler.30 
Bu sonuncu mezarlarla ilgili Toktas’ev, bir varsayım üzerinde durmakta-
dır. O’nun varsayımına göre, Herodotos buradaki bilgileri oraya yerleşen 
Hellenler’den almıştır. Yerleştikleri sırada, orada yerli halktan kimseleri 
bulamayan Hellenler, söz konusu mezarları Kimmerler’le ilişkilendirmiş 
olmalıdır.31 Mezar yapıları, boş bulunan bir arazi ve Hellenli kolonistler 
üçü bir arada göz önünde bulundurulduğunda, kolonistlerin buradaki 
mezarları Kimmer halkının son kahramanlarına ait olarak nitelendirmesi 
ihtimal dâhilindedir.32 Burada biraz da İskitlere boyun eğerek topraklarını 
terk ettiğine inanılan bir halkın onurlu bir geçmişi, onları topraklarından 
eden İskitler’in ise baskın güç olmaları arka plânda işlenmeye çalışılmış-
tır. Bu durum, hem onu etkileyen Hellen anlatımlarından hem de bizzat 
Herodotos’un onur veya kahramanlık hikâyelerine verdiği önemden kay-
naklanmıştır. Vatan için girişilen mücadele ve vatanseverlikle ilişkilendi-
rilen anlatımlar, Herodotos ve okuyucusu için sevilen bir durum olarak 
karşımıza çıkmaktadır.33 Örneğin, Hellenler’le Persler arasında M.Ö. 480 
senesinde yapılan Thermopylai Muharebesi’nde hem Hellenler hem de 
Persler’den çarpışan kimselerin yiğitçe ölmeleri34 veya Attika-Delos Deniz 
Birliği’nin Trakya’daki Eion yerleşmesine yaptığı kuşatmada kaleyi kah-
ramanca koruyan Persli komutan Boges’in M.Ö. 476-475 yıllarındaki in-
tiharı gösterilebilir.35 Bu türden örneklerin sayısını arttırmakla birlikte36, 
zaten Herodotos, Kimmer krallarının yurtlarını savunma fikrini iyi bul-
duğunu belirtmiştir (“krallardan yana olanların düşüncesi daha iyiydi.”)

Diğer taraftan iç savaş sırasında ölen Kimmer bireylerinin düşman 
eliyle öldürülmüş olmamaları durumu dahi, Herodotos nezdinde oldukça 
onurlu olsa gerektir.37 Üstelik bu bağlamda ölen kimselerin mezarlarının 
kendi zamanında bile görülebildiğini söylemesi, Herodotos’un kanımızca 

30 Sergej Tokhtas’ev, a.g.e., s. 26-27.
31 Sergej Tokhtas’ev, a.g.e., s. 27-28.
32 Krş. Jan Marek Olbrycht, a.g.e., s. 80.
33 O. Susan Shapiro, “Herodotus and Solon”, Classical Antiquity, Sayı: 15, Yıl: 1996, s. 359.
34 Hdt 7, 224.
35 Hdt. 7, 107. Anlatıma göre, bu komutan kalede yiyeceğin tükendiğini anlayınca, çocukla-
rını, karısını ve yanındaki insanları öldürmüş ve kendisini de yaktığı ateşin içerisine atarak, 
düşman eliyle öldürülmeyi veya esir düşmeyi engellemiştir.
36 O. Susan Shapiro, a.g.e., s. 360-362.
37 O. Susan Shapiro, a.g.e., s. 359.
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sözde iç savaşta ölen insanlara verdiği değeri gösterir. Peki ama neden 
Herodotos yurtlarını İskitler’e karşı korumak isteyen ve bu uğurda sözde 
muhalif halk ile çarpışmayı göze alan hiçbir Kimmer kralının adını zikret-
memektedir veya hiçbir Kimmer kralını ismen tanımamaktadır?38 Bu du-
rum bile antik yazarın anlatımının inanılırlılığını zedeleyecek bir saptama 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak, Herodotos veya onu yanlış 
yönlendiren haber kaynakları bir kenara bırakılacak olursa, bu mezarla-
rın, daha önceden İskitlerin göçlerinden önce, burada oturan Kimmer ileri 
gelenlerine ait olabileceğini düşünmek gerekir. Anlatımın son kısmında 
geçen, “İskitler geldiklerinde terk edilmiş ülkeyi ellerine geçirdiler” sözleri 
ile olasılıkla anlaşılması gereken, İskitler’in mukavemet görmeden Kim-
merler’in yurtlarına girmeleridir. Her halde şu ya da bu nedenden ötürü, 
zorunlu bir göçe katılamayacak bazı Kimmer grupları yurtlarında kalmış 
olsa gerektir. Bu türden Kimmer gruplarının İskitler’in gelişine ve hâkimi-
yetlerine bir şekilde boyun eğmek zorunda kalmış olmaları gerekir.39

Bu şartlar altında, ilkin İskitler göç etmeden önce, kuzey Pontus Bölge-
si’nde Kimmerler’in oturduklarını ve onların mecburiyet karşısında yurt-
larını terk ettiklerini söyleyebiliriz.40 Bu itibarla İskitler’in Kimmer ülkesini 
hedef almalarının kendileri için isabetli bir seçim olduğunu; ancak Hero-
dotos’un iç savaş ve mezarlar konusunda, kullandığı kaynakları tarafın-
dan yanlışa sevk edildiği sonuçlarını çıkarabilmekteyiz.41 Herodotos’un da 
kendi anlatımından tatmin olmadığı kesin gibidir ve bu konuda kendisi de 
bir şaşkınlık içerisindedir. Çünkü İskitler’in kökeni ile ilgili anlatımlarını 
üçüncü anlatım ile sonlandırmamış; onun arkasından İskitler’in Kimmer 
ülkesine gelişleri ile ilgili olarak şair Aristeas’tan aldığı bilgiyi dördüncü 
anlatımı şeklinde sunmuştur. Bu sonuncu anlatımında, İskitler’i yurtla-
rından edenlerin Issedonoslar adı verilen bir halk olduğunu aktarmak-
tadır.42 Buna göre, İskitler’in Kimmer ülkesine gelmeden önceki yurtları 
Kuzey Avrupa sahası olacaktır ki, bu durum anlatımın yanlış olduğunu 
yeterince göstermektedir.43 Herodotos zaten bu anlatımında İskitler’in an-
lattıkları ile örtüşmediğini dile getirmektedir.

Zikredilmesi gereken diğer bir nokta da Herodotos’un genel olarak 
Kimmerler’e duyduğu ilgisizliktir. Çünkü, Herodotos’un Kimmerler’e iliş-
kin anlatımları hem sınırlıdır, hem de İskitler’in arka plânında kalmıştır.44 

38 O. Susan Shapiro, a.g.e., s. 359.
39 Şevket Dönmez, “Ön Asya’da İskitler”, Türkler Ansiklopedisi, Sayı: 4, Yıl: 2002, s. 34; Krş. 
Sergej Tokhtas’ev, a.g.e., s. 38-39.
40 Sergej Tokhtas’ev, a.g.e., s. 10-11; Hermann Sauter, a.g.e., s. 107.
41 Jan Marek Olbrycht, a.g.e., s. 80; krş. I. Askold Ivantchik, “The Current State of the 
Cimmerian Question, Summary of the Discussion”, Ancient Civilizations from Scythia 
to Siberia. An International Journal of Compare Studies in History and Archaeology, 
Sayı: 7, 3-4, Yıl: 2001, s. 322.
42 Hdt. 4, 13.
43 François Hartog, a.g.e., s. 58.
44 Krş. Sergej Tokhtas’ev, a.g.e., s. 14.
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Herodotos, söz konusu İskitler olduğunda, Kimmerler’e de değinmiştir. 
Örneğin yukarıda, tenkit ettiğimiz anlatım dahi, İskitlerin kökeni başlığı 
altında verilen Kimmer tarihidir. Tokhtas’ev’in saptadığı gibi, Herodotos 
için; Kimmerler, İskit Tarihi’nin destanımsı parçalarından biridir.45 Antik 
tarihçi, daha sonraki dönemler için de Kimmerler’e ilişkin sınırlı bilgi-
ler sunmuştur: Örneğin bir keresinde Kimmerler’in, İonia Bölgesi’ndeki 
kentlere yaptığı seferi bir yağmalama akınına benzeterek, burada yaşayan 
Hellenler’in özgürlüklerini kaybetmediğinden bahsetmiş.46 Bir başka se-
fer, Lydia kralı Gyges’in oğlu II. Ardys (645-624) zamanında Kimmerler’in, 
Sardes kentini (akropolisi dışında) ele geçirmelerini47; son kez ise, Lydia 
kralı II. Alyattes’in (M.Ö. 619-560) Kimmerler’i Asya’nın dışarısına sür-
düğünü kısaca zikretmiştir.48 Görüldüğü üzere, bu sınırlı bilgiler de an-
tik yazarın Kimmerler’e olan ilgisinden değil, Lydia ve Batı Anadolu kent 
devletlerine olan ilgisinden ötürü verilmiştir. Ancak bu şartlar altında, 
Kimmer saldırılarına maruz kalan İonia kentlerinin ismini zikretmemesi 
de diğer şaşırtıcı bir noktadır. Bu itibarla, Herodotos’un Kimmerler’e iliş-
kin sözleri, İskitler ile Lydialılar’ın tarihleri arasında sıkışıp kalmıştır. O 
halde niçin Halikarnassos’lu tarihçi Herodotos, Anadolu’daki Kimmerler’e 
ilgi duymamış gibi görünmektedir? Gerçekte Kimmerler’in Anadolu’daki 
siyasi faaliyetleri bu türden bir ilgiyi hak edecek türdendi: Zira onlar, M.Ö. 
7. yüzyılın ilk çeyreğinde Hellenler tarafından sevilen Frig kralı Midas’ın 
devletini yıkmış49, Hellenler’in oturduğu batıda Karadeniz Ereğlisi’nden; 
doğuda Trabzon’a kadar olan sahil kesimini ellerine geçirip Sinope’yi yağ-
malamışlar50, Lydialılar’a ağır kayıplar vermişler51, Ephesos kentinin ünlü 
Artemis tapınağını, Menderes Magnesiası, Miletos, Melia ve Priene gibi 
zengin Hellen kentlerini tahrip etmişlerdir.52

45 Krş. Sergej Tokhtas’ev, a.g.e., s. 12-13.
46 Hdt. 1. 6.
47 Hdt. 1. 15.
48 Hdt. 1. 16.
49 Str. 1, 34, 21; J. Machteld Mellink, “The Native Kingdoms of Anatolia”, Cambridge Ancient His-
tory, Sayı: III.2, Yıl: 1991, s. 624; Sergej Tokhtas’ev, a.g.e., s. 19; Oya San, “Bazı Bulgular Işığında 
Anadolu’da Kimmer ve İskit Varlığı Üzerine Gözlemler”, Belleten, Sayı :64/239, Yıl: 2000, s. 3-4.
50 J. Machteld Mellink, a.g.e., s. 647-648; Sergej Tokhtas’ev, a.g.e., s. 18; Oya San, a.g.e., s. 3. 
51 Kimmerler’in Lydia ile olan ilişkileri ile bu sırada Assur ile Lydia müttefikliği veya karşıt-
lığı hakkında bkz. Kadriye Tansuğ, “Kimmer’lerin Anadolu’ya Girişleri ve M.Ö. 7. yüzyılda 
Asur Devleti’nin Anadolu İle Münasabetleri”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, Sayı: VII/1, Yıl: 1949, s. 544-548; Wolfgang Röllig, “Aktion oder Reaktion? Politis-
ches Handeln assyrischer Könige”, in: Die Anfänge politischen Denkens in der Antike. Die 
nahöstlichen Kulturen der Griechen, (hg.) K. Raaflaub, Oldenbourg Wissenschaflsverlag Gmb 
H., Oldenbourg, 1993, s. 108; Hermann Sauter, a.g.e., s. 85-87; Oya San, a.g.e., s. 4-5; Boris 
Nikolaevich Grakov, İskitler, (Çev.: A. Batur), Selenge Yayınları, İstanbul, 2006, s. 44; Andreas 
Fuchs, “Gyges, Assurbanipal und Dugdamme /Lygdamis: Absurde Kontakte Zwischen Ana-
tolien und Ninive”, in: Interkulturalität in der alten Welt: Vorderasien, Hellas, Ägypten und die 
vielfältigen Ebenen des Kontakts, (hg.) R. Rollinger, Philippika. Marburger altertumskundliche 
Abhandlungen, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2010, s. 414-415.
52 Hdt. 1, 6; Str. 1, 1, 10; 1, 3, 21; 14, 1, 40; Kadriye Tansuğ, a.g.e., s. 547; Sergej Tokhtas’ev, 
a.g.e., s. 1-3; Oya San, a.g.e., s. 5.
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Herodotos’un ilgisizliğinin nedenini kesin olarak cevaplamak müm-
kün değildir. Kendi kişisel tasarrufunun bu yönde olabileceği ihtimalini 
elbette ki her zaman göz önünde tutmak gerekmektedir. Belki de kendi 
deyimiyle “Kimmer baskınları neticesinde Batı Anadolu’daki Hellen kent 
devletleri özgürlüklerini kaybetmedikleri”53 için, Kimmerler için daha fazla 
bilgi verme ihtiyacı hissetmedi. Aslına bakılırsa söz konusu bu ilgisizlik, 
antik yazarın bu yöndeki bir tercihinden çok, bir zorunluluktan kaynak-
lanıyor olmalıdır. Bir kere kendisinin yaşadığı ve eserini kaleme almaya 
başladığı dönem, M.Ö. 455’den sonra olduğu için, Kimmerler’in Lydia ve 
Batı Anadolu’daki siyasi faaliyetlerinin üzerinden yaklaşık iki yüzyıllık bir 
zaman dilimi geçmiştir. Bu itibarla kendisi Kimmerler’in çağdaşı bir kay-
nak değildir.54 Olasılıkla bu konudaki haber kaynakları geleneksel lokal 
karakterli sözlü tarih anlatımı olduğu için55, Herodotos’un yararlanabile-
ceği kaynak sayısı az idi. Bu anlamda, Kimmer taarruzlarının çağdaşları 
konumunda olan, M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış Kallinos ve Arkhilokhos adın-
daki lirik ozanlar zikredilebilir.56

Sonuç olarak, Herodotos’un kendisi Kimmerler’le olan bilgileri başka 
kimselerden toplamaya çalışmış, eserinde naklettiği dağınık Kimmer bilgi-
lerinden bir Kimmer tarihi oluşturamamış gibi görünmektedir.57 Herhalde 
içinde yaşadığı M.Ö. 5. yüzyıldaki Pers-Hellen mücadelelerinin yoğunlu-
ğu ve bununla ilgili materyallerin fazlalığı kendisini ziyadesiyle meşgul 
etmiş; ayrıca kendi yaşadığı dönemin Antikçağ Dünyası’nın sınırları ve 
tarihi coğrafyasını da ele almak diğer önceliği olmuştu. Bu nedenle ken-
disinin Kimmerler’e ilişkin aralara serpiştirdiği anlatımlarını tabir caizse 
devamlı otopsiden geçirip, doğruluğunu araştırmak gerekir. Bu neden-
le Herodotos’un sadece Kimmerler’e olan anlatımını değil, aynı zamanda 
Kimmer-İskit ilişkilerini de içeren anlatımlarını kanımızca dikkatlice oku-
mak zorunluluğu vardır.
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Öz

1915-1919 yılları arasında İsviçre’de hukuk tahsili gören Şükrü Sa-
raçoğlu, İzmir’in işgal edilmesi üzerine yurda dönerek Milli Mücadele’ye 
katılan bir kişidir. Mebus seçilince İstanbul’a gitmiş ve İstanbul’un İtilaf 
Devletleri tarafından işgaline şahit olmuştur. İşgalden sonra Ankara’ya 
gitmeyerek Milli Mücadele faaliyetlerini Batı Anadolu’da devam ettirmiştir. 
Bu durum 1946 yılında TBMM’de ima yoluyla tartışma konusu olmuş ve 
basına yansımıştır. Bu çalışmada Son Osmanlı Mebusan Meclisi ile TBMM 
Tutanakları, süreli yayınlar, dönemle ilgili hatırat, makale ve kitaplardan 
yararlanarak Şükrü Saraçoğlu’nun Milli Mücadele dönemindeki faaliyetle-
ri, Milli Mücadele’ye katılmadığı yönündeki iddianın ortaya çıkışı ve bası-
na yansıması anlatılarak ortaya atılan iddianın gerçekleri yansıtıp yansıt-
madığı konusunda değerlendirmede bulunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Şükrü Saraçoğlu, Milli Mücadele, Son Osmanlı 
Mebusan Meclisi, TBMM, Basın.

Abstract
A Debate About The Role Of Şükrü Saraçoğlu In Turkish War of 

Independence
Şükrü Saraçoğlu is a figure that studied law in Switzerland betwe-

en 1915 and 1919 and participated in Turkish War of Independence by 
coming to his homeland after occupation of İzmir. When he was elected 
as member of parliament, he went to Istanbul and witnessed the occu-
pation of Istanbul by The Entente Powers. After the occupation, he did 
not go to Ankara and continued Turkish War of Independence activities in 
west Anatolia. This caused debate due to the implication of Grand National 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 216           Haziran 2015

* Araştırmacı Yazar.
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Assembly of Turkey and was reflected in the press. The purpose of this 
study is to assess whether the claims reflect the truth by using The Last 
Chamber of Deguties of Ottoman Empire and Grand National Assembly of 
Turkey official reports, periodicals, memories of the related period, articles 
and books and also explaining Şükrü Saraçoğlu’s activities in Turkish War 
of Independence period and the claim about his not participating in Turkish 
War of Independence. 

Keywords: Şükrü Saraçoğlu, Turkish War of Independence, The Last 
Chamber of Deguties of Ottoman Empire, Grand National Assembly of Tur-
key, Press.

Giriş

Şükrü Saraçoğlu, 1 Temmuz 1886 tarihinde İzmir’in Ödemiş ilçesinin 
Üç Eylül Mahallesi’nde doğdu. Eğitim hayatına 1896 yılında Eski Hayvan 
Pazarı İbtidai Mektebi’nde başladı. Sırası ile Ödemiş Rüştiyesi, İzmir İda-
disi ve Mülkiye Mektebi’nde okudu. Mülkiye Mektebi’nden mezun olduk-
tan sonra İzmir Valiliği kaymakam stajyerliğine atandı. Tahsil hayatını 
ilerletmek için önce Belçika’ya daha sonra İsviçre’ye gitti. İzmir’in Yunan-
lılar tarafından işgal edildiğini duyunca yurda döndü. Ödemiş, düşman 
işgali altında olduğu için Kuşadası’nda kalarak düşmana karşı mücadele 
etti. 10 Mart 1920 tarihinde Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ndeki yerini 
aldı.

İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilince Kuşadası’na döne-
rek Kuva-yı Milliye’ye katıldı. Milli Mücadele’nin kazanılmasından sonra 
Ödemiş’e geldi. Burada belediye başkanlığı seçimlerine katılarak Ödemiş 
Belediye Başkanı oldu. Görevini de TBMM’ye milletvekili seçildiği 10 Tem-
muz 1923 tarihine kadar sürdürdü.

TBMM’nin açılmasıyla birlikte mecliste etkin bir çalışma yürüten Sa-
raçoğlu, 22 Kasım 1924 tarihinde Milli Eğitim Bakanı oldu. Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan ayrıldıktan sonra 1925-1927 tarihleri arasında Muhtelit 
Mübadele Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi. 1927-1930 yılları ara-
sında Maliye Bakanlığı, 1933-1938 yılları arasında Adliye Bakanlığı yaptı. 
1939 yılında Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. 9 Temmuz 1942 tarihin-
de ise Başbakan oldu.

Başbakanlığı döneminde dış politikada Müttefik Devletler ve Mihver 
Devletleri’nin baskısına rağmen Türkiye’nin savaş dışı kalması için çaba 
harcadı. İç politikada Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi ve Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu gibi birçok kanunun çıkarılmasında etkin rol 
oynadı.

Saraçoğlu, 21 Temmuz 1946 seçimlerinden sonra Başbakanlık göre-
vinden istifa etti. Partideki görevine önce CHP Genel Başkan Vekili daha 
sonra da CHP Meclis Grup Başkan Vekili olarak devam etti. 1948-1950 
yılları arasında TBMM Başkanlığı yaptı. 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan 
seçimlerde milletvekili seçilemeyince siyaseti bıraktı ve İstanbul’a taşındı. 
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Son yıllarını Parkinson hastalığıyla mücadele ile geçiren Saraçoğlu, 1953 
yılında vefat etti.1

1. Milli Mücadele Dönemindeki Faaliyetleri

1915-1919 yılları arasında İsviçre’de öğrenim gören Saraçoğlu, bu süre 
zarfında bir yandan tahsilini sürdürürken diğer yandan da Anadolu’dan 
gelen gençlerin, Avrupa’da Türklük aleyhine yapılan yayınlara cevap ver-
mek için kurduğu Türkçü derneklerde görev aldı. Hatta Mahmut Esat 
ile Cenevre Türk Yurdu’nu kurup2 başkanlığını üstlendi.3 Cenevre Türk 
Yurdu’nda konferanslar düzenledi. Lozan Türk Yurdu’nda, Mahmut Esat 
Bey’in, Türklüğü yabancılara tanıtmak düşüncesi ile düzenlediği konfe-
ranslara katıldı.4 Bu şekilde Avrupa’da Türk yanlısı bir kamuoyu yarat-
maya çabalayan Saraçoğlu, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edildiği-
ni5 öğrenince yurda dönmeye karar verdi.6 Bunun için Mahmut Esat ile 
birlikte yurda dönme planı yaptı. Plana göre: Önce Roma’ya oradan da 
bir gemiye binilerek Anadolu’ya geçilecekti. İsviçre’den Roma’ya geçerken 
hiçbir engelle karşılaşmayan Saraçoğlu ve Mahmut Esat, Anadolu’ya gi-
decek bir gemi beklemeye başladı. Saraçoğlu ve Mahmut Esat gibi bazı 
Türk gençlerinin Anadolu’ya geçmek istediğini haber alan Yunan yetkililer 
bunu önlemek için Roma’ya telgraf çekip bazı girişimlerde bulunduysa 
da7 yaptıkları girişimler işe yarar yaramadı. Saraçoğlu ve Mahmut Esat, 
bir İtalyan nakliye gemisine gizlice binerek Kuşadası’na gelmeyi başardı.8

Saraçoğlu, Ödemiş düşman işgali altında olduğu için9 Kuşadası’nda 
kaldı.10 Bu arada İzmir’e çıkan Yunanlılar, Aydın’a kadar inmiş, yer yer 
dövüşen çetelerde bir araya gelerek kuvvetlerini birleştirmeye başlamıştı. 
Böyle bir ortamda Saraçoğlu ve Mahmut Esat düşmanla mücadele et-

1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Gürbüz Arslan, Şükrü Saraçoğlu’nun Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri 
(1886-1953), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Dok-
tora Tezi, İstanbul, 2014.
2 Ali Çankaya Mücellidoğlu, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, IV, Mars Matbaası, Ankara, 
1969, s. 1228.
3 Ahmet Bedevi Kuran, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, Tan Matbaası, İstanbul, 1945, s.357-
358.
4 Şaduman Halıcı, Yeni Türk Devleti’nin Yapılanmasında Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943), 
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2004, s. 29.
5 Tarih boyunca süregelen Türk-Yunan siyasi münasebetleri için bkz. Sami Karamısır, “Siyasi 
Açıdan Türk-Yunan Münasebetleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 47, İstanbul, 
1987, s. 187-201. Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne karşı takip ettiği siyaset için bkz. Yusuf 
Halaçoğlu, “Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne Karşı Takip Ettiği Siyaset (1885-1918)”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, İstanbul, 1980, s. 14-25.
6 Tarık Ziya Işıtman, Mahmut Esat Bozkurt Hayatı ve Hatıraları 1892-1943, Güneş Yayınevi, 
İzmir, 1944, s. 12.
7 Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi (Mondros’tan Mudanya’ya), Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara, 1970, s. 50.
8 Tarık Ziya Işıtman, a.g.e., s. 12.
9 1 Haziran 1919 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilen Ödemiş’in işgali 3 Eylül 1922 
tarihine kadar sürmüştür. Bkz. Behiç Galip Yavuz, Ödemiş’in Tarihi, Okyanus Basım Yayın 
ve Ticaret Yayınları, İzmir, 2007.
10 Bkz. Ek. 1, “II. Dönem TBMM Şükrü Saraçoğlu Hal Tercüme Belgesi.”
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mek için Kuşadası’nda bir Kuva-yı Milliye birliği kurdu.11 Saraçoğlu, bir 
yandan da kaza, nahiye ve köylerde dağınık halde yürütülen çalışmaları 
birleştirmek için çaba sarf etti.12 Mahmut Esat ise 21 Haziran 1919’dan 
itibaren Rum eşkıya ile savaşa başlayarak bölge halkının güvenliğini sağ-
lamaya başladı. Zaman zaman da Yunan kuvvetlerine baskınlar düzenle-
yip onlara zarar verdi.13 Bu gelişmeler üzerine Saraçoğlu, Milli Mücade-
le’ye daha fazla katkıda bulunmak için Demirci Mehmet Efe’nin birliğine 
katıldı.14 Demirci Mehmet Efe, Saraçoğlu’na casus gözüyle baktığı için ilk 
başta kendisine güvenmedi, hatta onu göz hapsinde tutturdu. Güven so-
runu o tarihte Akhisar Cephesi Kumandanı olan Celal Bey’in araya gir-
mesi ile çözüldü.15

Yaklaşık bir ay Demirci Mehmet Efe’nin yanında bulunan Saraçoğlu 
hem İngiliz tehdidi altında bulunan askeri cephanelikleri boşaltmak gibi 
görevlerde bulundu hem de tercümanlık yaptı. Yeni görevler beklerken 
Jandarma Genel Komutanı Ali Kemal Paşa’nın Demirci Mehmet Efe’yi yan-
lış yönlendirmesi sonucu hayatı tehlikeye girdi.16 Çünkü Jandarma Ge-
nel Komutanı Ali Kemal Paşa, Demirci Mehmet ile yaptığı görüşmelerde17 
mücadele bölgesinde fedakârlıkla çalışmakta olan Kazım Nuri, Saraçoğlu, 
Mazhar Müfit, Hacim Muhittin gibi vatansever gençleri birer İttihatçı ve 
Padişah karşıtı göstererek bunların İsviçre’den büyük miktarda para ge-
tirdiklerini, İttihat ve Terakki Cemiyeti namına propaganda yaptıklarını 
söyledi.18 Bunun üzerine Demirci Mehmet Efe, hemen harekete geçerek 
ne kadar İttihatçı varsa temizlensin diye emir çıkardı.19 Emirden habe-
ri olanların birçoğu kaçmayı başarırken birçoğu da Nazilli’de tutuklandı. 
Tutuklanan kişiler arasında Saraçoğlu da vardı.20 Bu durumu öğrenen 

11 Nail Ekici - Derman Bayladı - Mahmut Alptekin, Cumhuriyete Kan Verenler, Hürriyet Gaze-
tesi Yayınları, İstanbul, 1973, s. 99. 
12 Cemal Bildik, “Siyaset Adamlarımızın Hususi Hayatları” (Şükrü Saraçoğlu İle Röportaj),  
Akşam, 20-21 Mart 1950; İsmet Görgülü, On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara, 1933, s. 249.
13 Mahmut Esat’ın bu dönemdeki faaliyetleri ile ayrıntılı bilgi için bkz. Şaduman Halıcı, Yeni 
Türk Devleti’nin Yapılanmasında Mahmut Esat Bozkurt (1892-1943), Atatürk Araştırma Mer-
kezi Yayınları, Ankara, 2004, s. 55-73.
14 Cemal Bildik, “a.g.m.”, Akşam, 21 Mart 1950.
15 Cemal Bildik, “a.g.m.”, Akşam, 21 Mart 1950.
16 Rahmi Apak, İstiklal Cephesinde Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Türk Tarih Kurumu Yayın-
ları, Ankara, 1990, s. 110.
17 Jandarma Genel Komutanı Ali Kemal Paşa bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek 
için Denizli’ye gelmişti. Burada birkaç gün kaldıktan sonra 16 Ağustos 1919’da Nazilli’ye geç-
miş aynı gün Demirci Mehmet Efe tarafından tutuklanmıştı. Demirci Mehmet Efe, Ali Kemal 
Paşa’yı tutuklattırdıktan sonra komutanın ortalığı niçin karıştırmak istediğini merak etmiş, 
kendisini davet ederek onunla sohbet etmişti. Bkz. İhsan Fuat Özgen, Milli Mücadele’de Galip 
Hoca Celal Bayar, İnsanlık Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003, s. 124-125.
18 Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi, II, k. I, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baş-
kanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s. 164.
19 İhsan Fuat Özgen, a.g.e., s. 125.
20 Faik Öztırak, “Demokrat Parti Başkanının Beyanatı Münasebeti İle Bazı Hakikatler”, Tanin, 
12 Kasım 1946.
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Denizli Mutasarrıfı Faik Öztırak, Demirci Mehmet Efe’nin yanına giderek 
kendisiyle görüştü. Yapılan görüşmede Faik Bey, Demirci Mehmet Efe’ye 
nasihatte bulundu, vatansever gençlere haksızlık yaptığını söyledi. Ken-
disine aşılanan ittihatçılık düşmanlığını azaltarak tutuklanan gençlerin 
serbest bırakılmasını sağladı.21 Böylece serbest kalan Saraçoğlu, Demirci 
Mehmet Efe’nin yanından ayrılarak Söke’ye gitti. Söke de Mahmut Esat 
ile birlikte mücadeleye devam etti. Burada Son Osmanlı Mebusan Meclisi 
seçimlerine katılarak Aydın Vilayeti’ni temsil etme hakkını kazandı22 ve 
Söke’den ayrılarak İstanbul’a gitti. Saraçoğlu cepheden ayrılınca bölgede-
ki çalışmalar aksadı. Söke Mıntıka Kumandanı Yüzbaşı Faik Bey, Albay 
Şefik Bey’e bir mektup yazarak bu duruma çözüm bulunmasını istedi.23

Saraçoğlu, Meclis’e açılışından 2 ay sonra yani 10 Mart 1920’de ka-
tıldı.24 11 Mart 1920 tarihinde milletvekilliği yemini etti.25 16 Mart 1920 
sabahı da İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgaline26 şahit oldu. Gelişmeleri 
yakından takip etmek ve neler olduğunu anlamak için de beklemeyi tercih 
etti. Bu döneme şahitlik eden Celal Bayar, İstanbul’un işgal edildiği gün 
Şükrü Saraçoğlu, Hilmi Uran ve Avukat İlhami ile karşılaştığını, Ankara’ya 
birlikte geçmeyi teklif ettiğini ama Saraçoğlu ile Hilmi Uran’ın hadiseleri 
beklemeyi tercih ettiği için herhangi bir cevap vermediklerini söylemiştir.27

Gerçekten de Saraçoğlu, böyle bir ortamda hadiseleri beklemeyi tercih 
etti. Çünkü 16 Mart 1920 tarihinde İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal etmiş, 
tutukladığı milletvekillerini Malta’ya sürgüne göndermeye başlamıştı.28 18 
Mart’ta Mebusan Meclisi kendi kararıyla toplantılarını ertelemişti.29 19 
Mart tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da yeni bir meclisin açılacağı 
ve seçimler yapılacağı yönünde genelge yayınlanmıştı.30 Padişah Vahdet-

21 Türk İstiklal Harbi..., II, k. I, s. 165.
22 Taha Niyazi Karaca, Son Osmanlı Meclis-i Mebusan Seçimleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara, 2004, s. 330-338.
23 Şaduman Halıcı, a.g.e., s. 63.
24 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, IV. Devre, I, İnikat 21, (10 Mart 1920), s. 424, 427.
25 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, IV. Devre, I, İnikat 22, (11 Mart 1920), s. 431.
26 12 Ocak 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması, ertesi günü de İstanbul Sultanah-
met Meydanı’nda 150 bin kişinin katıldığı muazzam bir miting organize edilmesi işgalcileri 
oldukça rahatsız etti. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Millî’yi kabul etmesi ise işgalcileri 
adeta çıldırttı. Nitekim bu gelişmeler üzerine işgal devletleri, durumun kendileri açısından 
daha da kötüleşmesini engellemek ve İstanbul’da kendilerinden izinsiz hiçbir şeyin meydana 
gelmemesini sağlamak için 16 Mart 1920 sabahı şehri resmen işgal etmeye başladı. Bkz. 
Osman Özsoy, “Mustafa Kemal Paşa’nın Halkla Kurduğu İlişkiler ve Bağımsızlık Konusunda 
Anadolu İnsanını Harekete Geçirmesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 115, İstan-
bul, 1998, s. 15.
27 Cemal Kutay, Celal Bayar’ın Yazmadığı, Yazamadığı Üç Devirden Hakikatlar, Alioğlu Yayıne-
vi, İstanbul, 1982, s. 77-78.
28 Malta adasına sürgünler, 1919 yılı Mart ayının ortalarında başlamış, 1921 yılı Kasım so-
nuna kadar sürmüştür. En kalabalık grup 78 kişilik olup 28 Mayıs 1919 sabahı İstanbul’dan 
yola çıkmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bilal Şimşir, Malta Sürgünleri, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 
1985, s. 188-189.
29 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, IV. Devre, I, İnikat 24, (18 Mart 1920), s. 496.
30 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Sabah Yayınları, İstanbul, 2000, s. 282.
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tin de 11 Nisan’da meclisin 4 ay içinde tekrar toplanmak kaydıyla dağıtıl-
masını emretmişti.31 Bu süre zarfında milletvekillerinin bazıları yakalanıp 
Malta’ya sürüldü, bazıları Ankara’ya geçti, bazıları da İstanbul’da kalmayı 
tercih etti.32 Saraçoğlu ise mücadelesine kaldığı yerden devam etmek için 
Kuşadası’na döndü33 ve Mahmut Esat ile buluştu.34

Bu arada İtalya, TBMM’ye yapacağı önerileri milletvekili olmasından 
dolayı Mahmut Esat aracılığı ile yapmayı tasarlamış, bunun için de Kont 
Senni ile bir İtalyan Generalini, Mahmut Esat ile görüşmesi için Kuşada-
sı’na göndermişti. İtalyan heyeti ile buluşan Mahmut Esat görüşmelerde 
yakın arkadaşı Saraçoğlu’nu da hazır bulundurdu. 6 Mayıs 1920’de baş-
layan görüşmelerde İtalya delegeleri, Yunanlılara karşı cephane ve silah 
sevkiyatını kolaylaştıracaklarını, Ankara’dan gelebilecek barış önerilerini 
müttefiklerine bildirmek için arabuluculuk yapabileceklerini söylediler. 
Mahmut Esat ve Saraçoğlu ise İzmir ve çevresinde çoğunluğun Rumlarda 
olduğu söyleminin bir iddiadan öteye geçmediğini, İzmir’in beş yıl süre 
ile Yunan egemenliğine bırakılmasının Yunanistan’ın bölgedeki Türk ço-
ğunluğunu kırma politikasına hizmet edeceğini, Anadolu’da bir Ermeni 
yurdundan bahsedilemeyeceğini belirttiler. Bu gerçeklerin kabulü halinde 
makul bir barış antlaşmasından söz edilebileceğini ifade ettiler. Saraçoğlu 
ve Mahmut Esat birlikte kaleme aldıkları bu görüşmenin özetini 57. Fırka 
Kumandanlığı’na gönderdi. Eğer hükümet, propaganda yapmaya karar 
verirse, kendilerine gelecek telgrafları Rodos’a ve oradan İtalya ile İsviç-
re basınına göndereceklerini, zira buralarda gerekli örgütlenmelerinin ve 
adamlarının bulunduğunu, ancak telgraf ücreti ve bilhassa İsviçre basını 
için paraya gereksinimleri olduğunu bildirdiler.35

Görüşmeden kısa bir süre sonra İtalya, müttefikleri ile anlaşarak Kuşa-
dası’ndaki askeri birliklerini geri çekince Mahmut Esat, 16 Ağustos 1920 
tarihinde Ankara’ya gitti.36 Böylece Saraçoğlu, önemli bir yol arkadaşın-
dan mahrum kaldı ve çalışmalarına Mahmut Esat olmadan devam etti. 
Bölgede düzenli ordu kurulunca37 da mücadelesine son verdi. TBMM’ye 
katılmak için tayin edilen süre bittiği için Ankara’daki Meclis’e gideme-

31 Türk İstiklal Harbi..., II, k. II, s. 132.
32 Bilal Şimşir, a.g.e., s. 188-189.
33 T.C. Devlet Yıllığı 1944-45, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1945, s. 68; Bkz. Ek 1, “II. Dö-
nem TBMM Şükrü Saraçoğlu Hal Tercüme Belgesi.”
34 Mahmut Esat, o tarihte milletvekili olup TBMM açılış törenine katılıp yemin ettikten sonra 
silahlı mücadeleye devam etmek için tekrar Kuşadası’na dönmüştü. Bkz. Şaduman Halıcı, 
a.g.e., s. 69.
35 Şaduman Halıcı, a.g.e., s. 69-70.
36 Şaduman Halıcı, a.g.e., s. 73.
37 TBMM kurulduktan yaklaşık 3 ay sonra, Kuvayı Milliye yerine düzenli ordu kurulma-
sı yönünde tartışmalar başlamış, 1920 Ekim ayından itibaren Kuvayı Milliye’nin tasfiyesine 
başlanmıştır. 9 Kasım’da Batı Cephesi; Batı ve Güney Cephesi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
10 Kasım’da ise Albay İsmet, Batı cephesi, 11 Kasım’da Albay Refet, Güney cephesi komu-
tanlığına atanarak Düzenli Ordu’ya geçiş süreci başlamıştı. Ayrıntılı bilgi için bkz. Türkiye 
Cumhuriyet Tarihi, I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2000, s. 267.
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di. Çünkü Mustafa Kemal, 19 Mart 1919 tarihli bildirisinde İstanbul’dan 
Ankara’ya gelebilen mebusların yeni Meclisin çalışmalarında yer alaca-
ğını belirtmişti. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin bu geçiş hakkı 
TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihli oturumunda alınan kararla yinelenmiş, 
9 Mayıs 1920 tarihinde geçiş hakkının devam edilmesine karar verilmiş, 
27 Ekim 1920 tarihinde ise geçiş hakkı sona erdirilmişti.38

Saraçoğlu, 10 Kasım 1920 tarihinde Düzenli Ordu’nun kurulması ve 
TBMM’ye katılma hakkını kaybetmesi sonucu Kuşadası’nda çiftçilik yap-
maya başladı. Yunan askerlerinin 25 Nisan 1922 tarihinde burayı işgal 
etmesi39 üzerine Söke’ye gitti. Söke’de bölgenin zenginlerinden Hüseyin 
Bey’in evinde misafir oldu. Hüseyin Bey’in Adalara yaptığı hayvan sevki-
yatını yönetmeye başladı. İtalyanların Söke’yi işgali üzerine de buradan 
ayrılarak Bodrum’da bir kasaba limanı olan Küllük’e geçerek kardeşi Rüş-
tü Bey’in ve Giritli Şevki Bey’in yanında yaşamaya başladı. İzmir düşman 
işgalinden kurtulunca da Ödemiş’e döndü.40 Ödemiş de tekrar çiftçilik 
ile uğraşan Saraçoğlu daha sonra belediye seçimlerine katıldı ve Ödemiş 
Belediye Başkanı oldu.41

2. Milli Mücadele’ye Katılmadığı İddiası

Saraçoğlu’nun Milli Mücadele’ye katılmadığı konusundaki ilk iddia 6 
Aralık 1946 tarihinde Demokrat Parti Milletvekili Zeki Rıza Sporel’in mil-
letvekilliği mazbatasının reddi sırasında yapılan görüşmelerde ortaya atıl-
dı. CHP milletvekilleri, Milli Mücadele döneminde İstanbul’da veteriner 
subay olarak görev yapan Zeki Rıza Sporel’in davet edildiği halde Milli 
Mücadele’ye katılmayıp, Kuvvayı İnzibatiye’ye katılması ve bunun sonu-
cunda harp divanınca yargılanıp kamu hizmetlerinden mahrum bırakıl-
masını gerekçe göstererek milletvekili olamayacağını söylediler. Milletve-
killiği tutanağının kabul edilmemesi için de meclise dilekçe verdiler.42 Bu 
dilekçe tartışılırken Demokrat Parti Milletvekili Refik Koraltan, Zeki Rıza 
Sporel’i savunmak için söz aldı. Kurtuluş Savaşı esnasında Anadolu’ya 
geçmemenin kanunen yasak bir şey olmadığı söyledi. TBMM kararına rağ-
men Anadolu’ya geçmeyen ve o zaman devlet hizmetinde bulunan birçok 
kişinin Kurtuluş Savaşı bittikten sonra her türlü devlet hizmetinde vazife 
aldığını, üzerlerine düşen vatan hizmetini yaptığını ve yapmaya devam 
ettiğini belirtti. Alınacak olumsuz bir kararın içerisinde profesör, doçent 
ve vekillerin de bulunduğu birçok kişiyi zor durumda bırakacağını ifade 
etti.43

38 Hasan Kendirci, Meclis-i Mebusan’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne: Kopuş ve Süreklilik-
ler, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2009, s. 51-53.
39 Milli Mücadele’de Kuşadası Cephesi ve Önderleri, Ed. Günver Güneş, Aydın İli ve İlçeleri 
Kültür ve Eğitim Derneği Yayınları, İstanbul, 2007, s. 40-42.
40 “Saraçoğlu’nun Hayvan Ticareti”, Tasvir, 14 Aralık 1946; Ek 1., “II. Dönem TBMM Şükrü 
Saraçoğlu Hal Tercüme Belgesi.”
41 Behiç Galip Yavuz, a.g.e., s. 219.
42 Tanin, 7 Aralık 1946.
43 Yarın, 7 Aralık 1946.
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Bu konuşma üzerine kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Mümtaz Ök-
men, Refik Koraltan’dan bu olayı tam olarak açıklamasını isteyerek Bü-
yük Millet Meclisi’nin çatısı altında böyle bir vatandaşın olamayacağını 
söyledi. Bunun üzerine ayağa kalkan Refik Koraltan, kendisinden isteni-
len açıklamayı Mümtaz Ökmen’e hususi olarak arz edeceğini ifade etti.44

Tartışmadan sonra herkes Milli Mücadele’ye davet edildiği halde katıl-
mayıp da Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Ankara’ya gelerek yüksek mev-
kilere hatta Bakanlığa kadar yükselen kişilerin kimler olduğunu merak 
etmeye başladı. Hem niye Refik Koraltan bildiklerini söylemekten kaçın-
mıştı? Tüm ülke bu konuyu konuşurken Yarın Gazetesi, 8 Aralık 1946 
tarihinde Refik Koraltan’ın ima ettiği kişinin, Mustafa Kemal’in resmi da-
vetine karşı Ankara’ya gelmeyerek Rodos Adası’na giden, Kurtuluş Savaşı 
sonuna kadar orada kalan daha sonra milletvekilliği, Bakanlık ve Başba-
kanlığa yükselen Şükrü Saraçoğlu olduğunu söyledi.45

Aynı gazete 9 Aralık günü ise “Saraçoğlu’ndan açıklama bekliyoruz” 
manşetini attı. Saraçoğlu ile de telefonda görüşerek bu konudaki düşün-
celerini sordu. Saraçoğlu ise metni görüp okumadan bir şey söyleyemeye-
ceğini, cevabını Anadolu Ajansı ile vereceğini söyledi.46

Yarın’ın ortaya attığı bu iddia diğer gazetelerin de ilgisini çekti. Onlar-
da bu tartışmaya katıldı. Örneğin, Son Posta Gazetesi: “Milli Mücadele’ye 
katılmayan bakan kimdir? Saraçoğlu, hakkındaki imaları icap ederse ce-
vaplandıracak.”47 manşetini attı. Yeni Sabah Gazetesi: “Refik Koraltan, Sa-
raçoğlu’nu mu kastetmiş? Saraçoğlu ne diyor? Bir gazetenin imasına eski 
Başbakan: “Yazıyı daha görmedim, yazılanı okuduktan sonra cevaplandı-
racağım.”48 dedi gibi haberlerle tartışmaya dahil oldu. Akşam Gazetesi de 
Yarın’ın ortaya attığı iddialara yer verdi.49

10 Aralık 1946 tarihinde ise Yarın, Saraçoğlu’nun Demirci Mehmet 
Efe’nin yanında bulunduğu ve silahsız olarak tercümanlık vazifesi yaptığı, 
daha sonra Mebusan Meclisi’ne mebus seçildiği, İstanbul’un işgal edilince 
Kuşadası’na oradan da Rodos’a geçtiği bilgisini okuyucuları ile paylaştı. 
Asıl meselenin de Saraçoğlu’nun Ankara’daki Büyük Millet Meclisi’ne git-
memesi olduğunu ifade etti. Bunun nedeninin öğrenilmesinden sonra Ze-
ki Rıza Sporel’in vaziyeti ile Saraçoğlu’nun vaziyeti arasında bir mukayese 
yapılabileceğini belirtti.50

Tasvir Gazetesi, Refik Koraltan’ın ortaya attığı iddia konusunda her-
hangi bir açıklama yapmayarak birçok kişiyi töhmet altında bıraktığını 
bu yüzden en kısa zamanda ortaya attığı isimleri açıklaması gerektiğini 
söyleyerek tartışmaya dahil oldu.51

44 Akşam, 7 Aralık 1946.
45 Yarın, 8 Aralık 1946.
46 Yarın, 9 Aralık 1946.
47 Son Posta, 9 Aralık 1946.
48 Yeni Sabah, 9 Aralık 1946.
49 Akşam, 9 Aralık 1946.
50 Yarın, 10 Aralık 1946.
51 Tasvir, 10 Aralık 1946.
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Vatan Gazetesi: “Şükrü Saraçoğlu cevap vermiyor, CHP Başkan Vekili, 
söyleyecek bir şey olmadığını beyan ediyor.”52 şeklinde bir manşetle tar-
tışmaya katılırken, Yeni Sabah: “Saraçoğlu susuyor mu?”53 diyerek tartış-
maya yer vermeye devam etti.

Yarın’ın, Saraçoğlu’nu ve Refik Koraltan’ı izaha davet eden yazısının 
etkileri sürerken Refik Koraltan herhangi bir açıklama yapmadan Kırıkka-
le’ye gitti. Bu arada yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Mus-
tafa Kemal, Milli Mücadele’ye sadece askerleri davet etmişti. Bu nedenle 
Saraçoğlu’nun Refik Koraltan’ın imasıyla alakası olamazdı.54

Bu iddia üzerine Yarın, Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’ye milletve-
killerini de çağırdığını kanıtlamak için eski bir milletvekili ile yaptığı rö-
portajı yayınladı. Milletvekilinin Mustafa Kemal’in hem askerleri hem de 
İstanbul Meclisi mebuslarını Milli Mücadele’ye katılmaları için Ankara’ya 
davet ettiği sözlerini manşete taşıyarak Refik Koraltan’ın Saraçoğlu’nu 
ima ettiğini bir kez daha vurguladı.55

Vatan, Refik Koraltan’ı arayarak dilinin altındaki baklayı ne zaman 
çıkaracağını sordu. Refik Koraltan ise dilinin altında bakla olmadığını söy-
ledi.56 Son Posta, Refik Koraltan’ın ortaya attığı iddianın günün en mühim 
olayları arasında olmaya devam ettiğini, Refik Koraltan’ın kürsüye gelme-
den önce Celal Bayar’ın bu hususta onayını aldığını dile getirdi.57

Tasvir, Saraçoğlu’nun açıklama yapmamasını ortaya atılan iddianın 
kendisi ile alakası olduğuna ihtimal vermemesi olarak yorumladı. Gaze-
teye göre Saraçoğlu, mesele ile meşgul olmayı hükümete bırakmayı daha 
isabetli bulmuştu.58 Ayrıca gazete, Saraçoğlu’nun Ankara’ya gelmemesi 
hususunda bilgisi olduğunu söyleyen bir vatandaşın yaptığı açıklamaya 
yer verdi. Açıklamada, Saraçoğlu’nun İzmir’in işgalinde Necati ve Vasıf 
ile İttihat Terakki mektebinde hocalık ettiği, işgal kuvvetleri aleyhine bir 
miting tertip etmek için plan yaptığı ama işgalin fiilen başlaması üzerine 
bundan vazgeçtiği belirtilmekteydi. İşgalden sonra ise Saraçoğlu’nun Kuşa-
dası’na, oradan da İsviçre’ye tahsile gittiği, tahsilini bitirdikten sonra 1923 
senesinde vatana dönerek II. TBMM’ye aza olduğu ifade edilmekteydi.59

12 Aralık’ta Yarın, Demokrat Parti’nin Refik Koraltan’ı serbest bırak-
tığını, Refik Koraltan’a dilediği gibi hareket etme izni verildiğini söyledi. 
Ayrıca yıllarca bakanlık görevinde bulunan bir kişinin de Milli Mücadele 

52 Vatan, 10 Aralık 1946.
53 Yeni Sabah, 10 Aralık 1946.
54 Yarın, 11 Aralık 1946.
55 Yarın, 11 Aralık 1946.
56 Vatan, 11 Aralık 1946.
57 Son Posta, 11 Aralık 1946.
58 Tasvir, 11 Aralık 1946.
59 Tasvir, 11 Aralık 1946 (Saraçoğlu’nun Ankara’ya gelmesi konusunda verilen bilgi tam ola-
rak doğru değildir. Çünkü Şükrü Saraçoğlu, İttihat ve Terakki mektebinde hocalık yapmıştır, 
ama İsviçre’ye Kuşadası’ndan değil, İzmir’den gitmiş vatana da 1923 yılında değil 1919 yılında 
dönmüştür.)
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döneminde Yunan ve İtalyan pasaportu ile dolaştığına dair bir iddianın 
ortada dolaştığını dile getirdi. Saraçoğlu’nun kısa özgeçmişin yer aldığı 
1944-45 yılına ait devlet salnamesini de yayınlayarak Saraçoğlu’nun Me-
busan Meclisi dağıldıktan sonra Kuşadası’na döndüğü kanıtlamak istedi. 
Çünkü salnamede Saraçoğlu’nun İstanbul’un işgalinden sonra Kuşada-
sı’na döndüğü yazıyordu.60

Basın, Saraçoğlu ve Refik Koraltan’dan açıklama beklerken Tasvir, Re-
fik Koraltan ile röportaj yapmayı başardı. Refik Koraltan röportajında, ara-
dan bir hafta geçmesine rağmen ne hükümetin ne de Mümtaz Ökmen’in 
kendisinden herhangi bir açıklama talebinde bulunmadığını, sadece ga-
zetecilerin bu konuda ısrarcı olduğunu dile getirdi. 1919 yılı Mebusan 
Meclisi Zabıtları ile 1920 yılı TBMM Zabıtları karşılaştırıldığı zaman davet 
edildiği halde Ankara’ya gelmeyen kişilerin kimler olduğunun ortaya çıka-
cağını söyledi. Ortada gizli bir şey olmadığı için de bunların açıklanacak 
tarafının bulunmadığını, merak edenlerin zabıtları açıp bakması gerek-
tiğini ifade etti. Milli Mücadele yıllarında İtalya ve Yunan pasaportu ile 
dolaşan kişinin ise uzun yıllar milletvekilliği ve Maliye Bakanlığı görevinde 
bulunan Fuat Ağralı olduğunu söyleyerek kullandığı pasaportları göster-
di.61 Refik Koraltan’ın açıklamasından yola çıkan Tasvir, Meclis Zabıtlarını 
karşılaştırıp yapılan röportajın altına şunu ilave etti:

“Not: İki meclis arasında yaptığımız mukayesede İstanbul Meclisi’ne 
seçilip de, Ankara’ya gelmeyenler arasında ve halen bugün Büyük Millet 
Meclisi’nde aza bulunan kimseler: Ali Dikmen (İzmit), Ahmet Münir (Bursa), 
Mehmet Emin Erişirgil, Şükrü Saraçoğlu (İzmir), Mustafa Hilmi yani Hilmi 
Uran’dır.”62

Akşam, Tasvir’in Refik Koraltan ile yaptığı röportajı yayınlarken63, Yeni 
Sabah, Refik Koraltan’ın Saraçoğlu’nu kastettiğini ve bunu bir silah ola-
rak kullanmak niyetinde olduğunu yazdı.64

Son Saat Gazetesi, ilk sayfasında Milli Mücadele’ye iştirak etmemiş 
olan CHP milletvekillerinin Şükrü Saraçoğlu, Fuat Ağralı, Hilmi Uran, 
Emin Erişirgil, Ahmet Münir ve Ali Dikmen olduğunu, Fuat Ağralı’nın da 
savaş sırasında Yunan ve İtalyan pasaport ile dolaştığı bilgisine yer verdi. 
Refik Koraltan’ın yaptığı açıklamanın Ankara’da bir bomba tesiri yaptı-
ğını, hiç kimsenin bu mevzuda henüz bir şey söylemediğini dile getirdi.65

13 Aralık 1946 tarihinde Tasvir, Saraçoğlu’nun Milli Mücadele’ye katıl-
madığını teyit etmek için Saraçoğlu’nun resmi sicilini66 yayınladı. Çünkü 
sicilde Saraçoğlu’nun Mebusan Meclisi dağıldıktan sonra yeniden çetelere 

60 Yarın, 12 Aralık 1946.
61 Tasvir, 12 Aralık 1946.
62 Tasvir, 12 Aralık 1946.
63 Akşam, 12 Aralık 1946.
64 Yeni Sabah, 12 Aralık 1946.
65 Son Saat, 12 Aralık 1946.
66 Şükrü Saraçoğlu sicili için bkz. Ek 1., “II. Dönem TBMM Şükrü Saraçoğlu Hal Tercümesi.” 

216_Gurbuz_Arslan.indd   10 01.07.2015   10:07:17

58



11GÜRBÜZ ARSLAN / ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU’NUN MİLLİ MÜCADELE’DEKİ KONUMU

katıldığı, düzenli ordu kuruluncaya kadar bölgede düşmana karşı mü-
cadele ettiği, düzenli ordu kurulunca da Kuşadası’na çekilerek çiftçiliğe 
başladığı, memleketin kurtuluşundan sonra Ödemiş’e dönerek Belediye 
Başkanı olduğu, daha sonra mebus seçildiği belirtilmekteydi.67

Yarın, Meclis’te fırtınanın kopacağını, Refik Koraltan’ın ima ettiği kim-
selerin ne diyeceğinin merak edildiğini, adı geçen kişilerin daha önceden 
kendilerinin ortaya attığı kişiler olduğunu bildirdi. Ayrıca, Fuat Ağralı, 
Hilmi Uran, Emin Erişirgil ve Ahmet Münir ile telefon görüşmesi yapıp bu-
nu yayınlarken68 Saraçoğlu’nun bu hususta beyanat vermek istemediğini 
veya kendini müdafaa etmekten çekindiğini dile getirdi.69

3. Saraçoğlu’nun İddialara Cevabı

Saraçoğlu, herkesin merakla beklediği açıklamayı Vatan ve Cumhuri-
yet Gazetesi muhabirlerine yaptı. Cumhuriyet, bu açıklamayı “Refik Ko-
raltan’ın ifşaatına cevaplar, Eski Başbakan ben vazifemi yaptım diyor.” 
şeklinde duyurdu. Saraçoğlu yaptığı açıklamada, cephelerdeki çalışma-
larının herkes tarafından bilinen şeyler olduğunu, bu nedenle Yarın’ın 6 
Aralık 1946 tarihinden itibaren kendisine sorduğu suali ilk başlarda ce-
vapsız bıraktığını, ama bu manadaki yazıların diğer gazetelerde yer alması 
üzerine böyle bir açıklama yapma zorunluluğu hissettiğini dile getirdi. 
Mahmut Esat ile birlikte memlekete faydalı olmak için İsviçre’den geldiği-
ni, Ödemiş düşman tarafından işgal edildiği için Kuşadası’nda kaldığını ve 
burada her tarafta kurulmakta olan Heyeti Milliyelerden bir tanesini kur-
duklarını söyledi. Seçimlerde mebus seçilip İstanbul’a gittiğini, İstanbul’a 
vardığı zaman İstanbul Meclisi’ni kapatılmış bulduğunu ifade etti.70 İtilaf 
Devletleri kendisini aradığı için de arkadaşı Ali Cemal Ziya Bey’in evinde 
saklandığını, daha sonra çare ve tedbirlerini bularak, tehlikeli yollardan 
geçerek yine Kuşadası’na oradan Köşk Cephesi’ne gittiğini söyledi. Vata-
nın tehlikeye düştüğü bir zamanda sevilen, sözü geçen ve büyük sayılan 
Türklerin cephelerde veya hemen cephe arkalarında bulunmalarının çok 
faydalı olacağına inandığını, memlekete faydalı olmak için elinden geleni 
yaptığını ifade etti. Bundan sonra ise TBMM’ye katılım için verilen süre 
bittiği için Ankara’ya gidemediğini, cephelerdeki hizmetlerinin mükafatı 
olarak da salahiyetli makamların göğsüne kırmızı şeritli İstiklal Madalya-
sı71 taktığını söyledi.72

67 Tasvir, 13 Aralık 1946.
68 Röportajlar için bkz. Yarın, 13 Aralık 1946.
69 Yarın, 13 Aralık 1946.
70 Saraçoğlu’nun açıklamasında bir yanlışlık olmalıdır. Çünkü Mebusan Meclisi Zabıt Ceride-
si incelendiğinde Saraçoğlu’nun 10 Mart 1920 tarihinde mecliste bulunduğu, 11 Mart 1920 
tarihinde mebusluk yemini ettiği görülecektir. Bkz. Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, IV. Devre, 
I, İnikat 21, (10 Mart 1920), s. 424, 427; Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, IV. Devre, I, İnikat 
22, (11 Mart 1920), s. 431.
71 İstiklal Madalyası için bkz. Ek 2. (İstiklal Madalyası, Şükrü Saraçoğlu’nun torunu Şükrü 
Bey’in evinde muhafaza edilmektedir.)
72 Cumhuriyet, 13 Aralık 1946.
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Vatan, Akşam, Tan, Son Saat, Refik Koraltan’ın ithamına cevap verildi-
ğini söylediler, Saraçoğlu ve diğerlerinin yaptığı açıklamayı yayınladılar.73 
Ulus Gazetesi: “Bulandırıcı telmihlere toptan cevap, Refik Koraltan’ın ima-
larına karşı Saraçoğlu ve Hilmi Uran cevap veriyorlar.” manşetini kullanır-
ken Saraçoğlu’nun açıklamasına yer verdi. Saraçoğlu’nun Milli Mücade-
le’ye katılmak için emir ve davet beklemeden vazifesinin başına geçtiğini 
söyledi.74 Vakit Gazetesi, alakalıların Koraltan’ın iddialarını çürüttüğünü 
söyleyerek yapılan açıklamaları yazdı.75

Tüm basın, Saraçoğlu ve diğerlerinin cevaplarını yayınlarken Son Pos-
ta ve Yeni Sabah’a bu cevaplar ulaşmadığı için Son Posta, milletvekilleri-
nin henüz açıklama yapmadığını76, Yeni Sabah ise Saraçoğlu ile görüşme-
nin mümkün olmadığını ve kendisinin hiçbir yerde bulunamadığını dile 
getirdi.77

14 Aralık tarihinde bazı gazeteler Saraçoğlu’nun Milli Mücadele’ye ka-
tıldığını, görevini de sonuna kadar yaptığını göstermek için belge yayınla-
dılar. Bu belgeler 57. Fırka Kumandanı Miralay Şefik Bey’in 1937 yılında 
Askeri Mecmua’da yayınlanan, 1919 yılı Aydın Cephesi’nin anlatıldığı bel-
gelerdi. Belgenin bir tanesinde Saraçoğlu ve Mahmut Esat’ın Milli Müca-
dele’ye katılmak için İsviçre’den gelerek Kuşadası’ndaki milli heyetin ve 
hareketin başına geçtiği, hem ilimleri, hem silahları ile fedakar bir şekil-
de çalışmaya başladıkları ifade edilmekteydi. Diğer belgede ise Burdur’da 
bulunan askeri cephanenin İngilizlerin eline geçmemesi için nakliyesine 
karar verildiği, bunun içinde 1919 yılı Temmuz ayında Saraçoğlu’nun gö-
revlendirildiği, Saraçoğlu’nun verilen görevi Burdur Mutasarrıfı’nın diren-
mesine rağmen başarı ile yerine getirdiği yazıyordu.78

Miralay Şefik Bey’in bu yazısı Tanin, Vakit ve Vatan Gazetesi tara-
fından “İftiralara karşı tarih vesikası, Saraçoğlu’nun Milli Mücadele’deki 
rolünün kanıtı, Saraçoğlu Aydın Cephesi’nde nasıl çalışmış, o günlerin canlı 
şahitleri anlatıyor.” şeklinde ifade edildi.79

Olayları bir gün geriden takip eden Son Posta ve Yeni Sabah, Saraçoğ-
lu, Hilmi Uran ve Emin Erişirgil’in Refik Koraltan’a gereken cevabı verdi-
ğini yazdılar, Saraçoğlu’nun davet beklemeden vazifesinin başına geçtiğini 
dile getirdiler.80

Tüm gazeteler Saraçoğlu ve diğerlerinin açıklamalarıyla Refik Koral-
tan’ın iddiasını çürüttüğü yönünde yazılar yazarken Tasvir, Yarın ve Son 

73 Vatan, 13 Aralık 1946; Akşam, 13 Aralık 1946; Tanin, 13 Aralık 1946; Son Saat, 13 Aralık 
1946.
74 Ulus, 13 Aralık 1946.
75 Vakit, 13 Aralık 1946.
76 Son Posta, 13 Aralık 1946.
77 Yeni Sabah, 13 Aralık 1946.
78 Anadolu, 14 Aralık 1946; Mehmet Şefik Aker, “57. Tümen ve Aydın Milli Cidali”, Askeri 
Mecmua (Tarih Kısmı), II, S. 46, 1 Haziran 1937, s. 246-247.
79 Tanin, 14 Aralık 1946; Vakit, 14 Aralık 1946; Vatan, 14 Aralık 1946.
80 Son Posta, 14 Aralık 1946; Yeni Sabah, 14 Aralık 1946.

216_Gurbuz_Arslan.indd   12 01.07.2015   10:07:17

60



13GÜRBÜZ ARSLAN / ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU’NUN MİLLİ MÜCADELE’DEKİ KONUMU

Saat olaya farklı bir yönden yaklaştı. Tasvir, Atatürk’ün Osmanlı Meclisi 
mebuslarını İstanbul’un resmen işgalinden üç gün sonra yani 19 Mart 
1920’de Ankara’da toplanacak olan Millet Meclisi’ne davet ettiğini söyle-
di.81 Bu davete katılmayanların yaptıkları açıklama ile kendilerini ne dere-
ce akladığı sorusunun cevabını okuyucularına bıraktı. Mustafa Kemal’in 
İstanbul’daki milletvekillerine Ankara’daki meclisine katılmaları için 23 
Nisan 1920’den 27 Ekim 1920’ye kadar yani 7 aylık bir süre tanıdığını, İs-
tanbul’dan Ödemiş’e dönen Saraçoğlu’nun nasıl olur da 7 ay gibi uzun bir 
müddet zarfında Ankara’ya geçemediğini veya geçmeye dahi teşebbüs et-
mediğini sordu.82 Saraçoğlu’nun Ankara’ya gitmeyip başka işlerle uğraştı-
ğını göstermek için de İzmir Gazetesi’nde yer alan bir röportajı yayınladı.83 
“Saraçoğlu’nun Hayvan Ticareti” başlığı adıyla yayınlanan röportajda:

“Saraçoğlu’nun Kuşadası’nın işgalinden sonra Söke’ye gittiği, bölge-
nin zenginlerinden Hüseyin Bey’in adalara yaptığı hayvan sevkiyatını 
idare eden bir yardımcı olarak çalıştığı, İtalyanların Söke’ye girmesi  
üzerine Küllük’e geçerek kardeşi Reşit Bey’in ve Giritli Şevki Bey’in 
yanında yaşamaya başladığı, İzmir’in kurtarılması üzerine de Anka-
ra’ya gittiği84” 

yazmaktaydı.85

Yarın, Zeki Rıza Sporel milletvekili olmazsa, İstanbul Meclisi’nin dağıl-
masından 8 Eylül 1920 tarihine kadar Ankara’ya iltihak etmeyenlerin de 
milletvekili olmaması gerektiğini ifade etti. Saraçoğlu’nun kendisi tutan ve 
mağdur göstermeye çalışan Vatan ile Cumhuriyet’e açıklama yapmasını 
eleştirdi.86

Son Saat, tartışmaların Büyük Millet Meclisi’ne intikal edeceğini söy-
ledi. Saraçoğlu’nun 7 ay gibi bir sürede Ankara’ya gelmemesinin nedeni 
sordu.87

15 Aralık 1946 tarihinde yeni bir tartışma başladı. Bu tartışma, Refik 
Koraltan’ın sözlerinin hakaret mahiyetinde olup olmadığı, Saraçoğlu, Hil-
mi Uran ve Emin Erişirgil’in Refik Koraltan aleyhine dava açıp açmayaca-
ğıydı. Basının çoğu bunu tartışırken88 Yarın, Saraçoğlu ile röportaj yap-
mak için girişimde bulundu. Ama Saraçoğlu, muhabire: “Bütün bunları siz 
ortaya attınız, söyleyecek bir şeyim yok.” cevabını verdi. Bu yanıtı Yarın, 

81 Mustafa Kemal Atatürk’ün daveti ile bilgi için bkz. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Sabah 
Yayınları, İstanbul, 2000, s. 281-282.
82 Tasvir, 14 Aralık 1946.
83 Bu dönemi araştıran İzmir Gazetesi, Saraçoğlu’nu tanıyan ve Küllük’te ikamet eden Hakkı 
Bey isminde bir vatandaş ile röportaj yapmıştı.
84 Şükrü Saraçoğlu, Küllük’ten ayrıldıktan sonra Ankara’ya değil doğduğu yer olan Ödemiş’e 
gitmiştir. Bkz. Ek 1., “II. Dönem TBMM Şükrü Saraçoğlu Hal Tercüme Belgesi.”
85 Tasvir, 14 Aralık 1946.
86 Yarın, 14 Aralık 1946.
87 Son Saat, 14 Aralık 1946.
88 Bkz. Tasvir; Vatan; Yeni Sabah; Son Posta, 15 Aralık 1946.
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şu şekilde duyurdu: “Hâlbuki muhabirimiz Saraçoğlu’na, İstanbul’dan An-
kara’ya gitmeyerek Kuşadası’na dönmesinin sebebini, Rodos’ta bir ot tüc-
carı ile iş yapıp yapmadığının doğru olup olmadığını soracaktı.”89

Yarın, 16 Aralık 1946 tarihinde ise hiç kimsenin Refik Koraltan aleyhi-
ne dava açamayacağını, çünkü Refik Koraltan’ın Anayasa’nın 17. madde-
sine uygun olarak duygu ve düşüncelerini açıkladığını söyledi. Ayrıca, Mir 
alay Şefik Bey’e ait vesikanın, ortaya atılan iddia ile alakasının olmadığı nı 
belirtti. Çünkü Refik Koraltan’ın Fuat Ağralı’yı çifte pasaport kullanmak-
la, Saraçoğlu’nu da mebus olduğu halde Mustafa Kemal’in davetine katıl-
mamakla suçladığını, oysa Miralay Şefik Bey’in yazısının Saraçoğlu’nun 
1919 yılında yani Mütareke’nin ilk senesinde Aydın ve Nazilli cephesinde 
bulunduğunu teyit ettiğini dile getirdi. Yazının Saraçoğlu’nun Mebusan 
Meclisi dağıldıktan sonra yaptığı çalışmalar ile alakalı olmadığını, yapılan 
açıklamaların akıllardaki soru işaretini gideremediğini ifade etti.90

Saraçoğlu’nun Milli Mücadele’ye katılmadığına dair 6 Aralık 1946 ta-
rihinde başlayan tartışmalar Yarın’ın 16 Aralık 1946 tarihli yazısıyla son 
buldu ve ülke gündeminden düştü. Ne ilerleyen günlerde ne de ilerleyen 
haftalarda bu konuda herhangi bir açıklama ve tartışma yapılmadı.

Sonuç

Saraçoğlu, Avrupa’da Türk yanlısı kamuoyu yaratma çalışmalarını yü-
rütürken İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edildiğini öğrenince yurda 
dönen bir vatanseverdi. Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması için Kuşada-
sı’nda, Demirci Mehmet Efe’nin yanında ve Söke’de çaba sarf etmiştir. Son 
Osmanlı Mebusan Meclisi’ne milletvekili seçilince İstanbul’a gitmiş, İstan-
bul’un işgalinden sonra TBMM’ye katılmak yerine Kuşadası’na dönmeyi 
tercih etmiştir. Saraçoğlu’nu yapmış olduğu bu tercihten dolayı korkaklıkla 
suçlamak veya Milli Mücadele’den kaçmakla itham etmek doğru değildir.

Bir kardeşini Çanakkale Cephesi’nde şehit veren Saraçoğlu savaştan 
çekinseydi İzmir’in işgal edildiğini duyduğunda yurda dönmek yerine İs-
viçre’de kalmayı tercih edebilirdi. Kuşadası’nda Mahmut Esat ile birlikte 
bölgedeki çalışmaları yönlendirirken Milli Mücadele’ye daha fazla katkı 
sağlamak için Demirci Mehmet Efe’nin yanına gitmeyebilirdi. İttihatçı ol-
duğu gerekçesi ile Demirci Mehmet Efe tarafından gözaltına alınıp ha-
yatı bir an tehlikeye girdiğinde veya serbest bırakıldığında sessizce bir 
köşeye çekilebilirdi. Oysa Saraçoğlu, Demirci Mehmet Efe’nin yanından 
ayrıldıktan sonra Söke’de yürütülen çalışmalara katıldı. Çalışmalarını da 
milletvekili seçildiği ana kadar sürdürdü. İstanbul’un işgalinden sonra 
da Kuşadası’nda bizzat Milli Mücadele çalışmalarının içinde bulunmayı 
o günün şartları açısından daha doğru buldu. Çünkü sevilen, sözü ge-
çen ve büyük sayılan kişilerin cephelerde veya hemen cephe arkalarında 
bulunmalarının faydalı olacağına inanmaktaydı. Saraçoğlu, iddia edildiği 

89 Yarın, 15 Aralık 1946.
90 Yarın, 16 Aralık 1946.
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gibi Kuşadası’na gider gitmez de çiftçiliğe başlamamıştı. Mahmut Esat ile 
birlikte TBMM adına İtalya ile görüşmeler yapmış, Mahmut Esat, Anka-
ra’ya gidince de o olmadan çalışmalarına devam etmişti. Mücadelesine 
ise bölgede düzenli ordu kurulunca son vermişti. TBMM’ye katılmak için 
yasal süreyi geçirdiği içinde Ankara’ya gidememiş, Kuşadası’nda kalarak 
çiftçiliğe başlamıştı. Yunan askerleri burayı işgal edince önce Söke’ye da-
ha sonra Bodrum’da bir kasaba limanı olan Küllük’e yerleşmişti. İzmir, 
düşman işgalinden kurtulunca Ödemiş’e dönmüş, cephelerdeki hizmetle-
rinin mükafatı olarak da İstiklal Madalyası almıştı.

Ayrıca Saraçoğlu, Milli Mücadele’ye gereken desteği vermemiş olsaydı 
ne Batı Anadolu cephelerini ve bu bölgenin durumunu en iyi bilenlerden 
biri olan Milli Mücadele’nin Galip Hocası Celal Bayar tarafından ne de Mil-
li Mücadele’nin lideri Mustafa Kemal Paşa tarafından hiçbir göreve layık 
görülmezdi. Unutmamak gerekir ki TBMM 1 Nisan 1923 tarihinde seçim-
lerin yenilenmesine karar verdiğinde, seçim çalışmalarına başlayan Mus-
tafa Kemal, yakın arkadaşlarını seçim bölgelerine göndererek onlardan 
halkın nabzını tutmasını, çevrenin güvenebileceği kişileri tespit etmesini 
istemişti. Mustafa Kemal’in görev verdiği kişilerden biri olan Celal Bayar, 
bu kapsamda İzmir’e gelmiş, çeşitli araştırmalarda bulunmuş ve dönüşte 
Mustafa Kemal’e bir isim listesi sunmuştu. Sunduğu isimler arasında Sa-
raçoğlu’nun da adı vardı ve Mustafa Kemal bu listeyi kabul etmişti.

Sonuç olarak biz, İstiklal Madalyası verilen, yıllarca Mustafa Kemal 
ve İsmet İnönü’nün yakınında bulunan, 27 yıl boyunca aralıksız siyaset 
yaparak bakanlık ve başbakanlık gibi önemli görevler üstlenen, aldığı ka-
rarlarda ülkesinin menfaatlerini ön planda tutan Saraçoğlu gibi bir dev-
let adamının Milli Mücadele döneminde de üzerine düşen görevi layıkıyla 
yaptığı kanaatindeyiz.
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Ek 1: II. Dönem TBMM Şükrü Saraçoğlu Hal Tercüme Belgesi
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Kısa tercümei hal

Ek 2: 
Şükrü Saraçoğlu’na Verilen 

İstiklal Madalyası
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PİRLEPE’DE ZİRAİ ÜRETİME İLİŞKİN
TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER (1455-1544)

(TAPU-TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE)

Doç. Dr. Ümit KOÇ*

Öz

Bu çalışma Osmanlı arşiv kayıtları arasında yer alan tapu-tahrir defte-
rindeki verilerden hareketle Pirlepe Kazası’nda zirai üretime ilişkin tespit 
ve değerlendirmeleri ihtiva eder.

Makale giriş ve sonuç bölümleri hariç iki ana bölümden oluşmaktadır. 
İlk bölümde zirai ürünler ve üretim düzeyi; ikinci bölümde ise zirai üretim 
düzeyi ve oransal dağılımı üzerine tespit ve değerlendirmeler yer almak-
tadır.

Makalede, zirai üretim düzeyi ve eğilimine ilişkin mukayeseler, ürün-
lerden alınan vergilerin akçe bedeli ve vergi nüfusu üzerinden yapılmıştır.
Şehirdeki zirai üretim için defterlerde kayıtlı tüm veriler kullanılırken, kır-
sal bölgedeki zirai üretim her bir dönem için nüfusu en kalabalık yirmi köy-
deki verilerden hareketle örnekleme yöntemiyle ele alınmıştır. Pirlepe’de 
gerek şehirde ve gerekse kırsal alanda en fazla hububat ziraatı (buğday, 
arpa vs.), akabinde bağcılık yapıldığı; ancak bağcılığın inceleme dönemi 
içinde sürekli gerileme eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Zirai üretime iliş-
kin gelirlerin toplam şehir ve köy gelirleri içinde önemli bir yere sahip olma-
sı ise zirai ekonominin Pirlepe ekonomisinin esasını teşkil ettiği şeklinde 
yorumlanabilir.

Bu çalışmada tahrir defterlerine yönelik bazı değerlendirme yöntemleri 
ilk kez denenmiş olup bundan sonra yapılacak benzer çalışmalara katkı 
sağlayacağını ümit ediyoruz.

Anahtar kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Tarım, Köylü, Nüfus, 
Vergilendirme.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 216           Haziran 2015

* Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
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Abstract
The Determination and Assessment of Agricultural 

Productivity In Prilep (1455-1544)
(According To Tapu-Tahrir Registers)

This study includes the determination and assessment of agricultural 
productivity in Prilep from information of tapu-tahrir registers in the Otto-
man Archive Documents. This article has two main chapters without intro-
duction and conclusion. First chapter involves determination and assess-
ment of agricultural products and their productivity trends; second chapter 
involves determination of the productivity levels and their percentages of 
the total productions.

In these article compressions on agricultural production level and their 
trends by using tax revenues and tax population. The figures about agri-
cultural production of the city were directly from the registers but determi-
ning the figures about rural production we only used the data from twenty 
biggest villages in Prilep. Not only in the rural agricultural productivity both 
also in the city’s the grain-growing agriculture (predominantly wheat and 
barley) had first level and the grape cultivation had second. But the grape 
cultivation had decreasing trends during the researching period. The inco-
mes of the agricultural productions were first level in total incomes from 
both city and rural areas, so we can explain that the agricultural economy 
is the most important economy for Prilep.

Some assessment methods used in this study are first for tapu-tahrir 
register, so we hope this new methods will sport the similar researches 
with the Ottoman archive documents.

Keywords: The Ottoman Empire, Agriculture, Peasant, Population, 
Taxation.

Giriş

Pirlepe, günümüzde Güney Makedonya’da, Kuzey Pelogonya Ovası’na 
yayılmış, 70 bine yakın nüfusuyla orta büyüklükte tipik bir Balkan şehri 
görünümündedir. Pirlepe ismine ilk kez Bizans imparatoru Basil’in (Bul-
gar-Slayer) 1014 tarihli fermanında tesadüf edilmektedir. Ortaçağ Pirlepe-
si bir dağın zirvesinde yer alan kalenin etrafında kurulmuştu ki 1240’larda 
bu kasaba Pirlepe ismiyle ifade ediliyordu. Pirlepe ismi “bir dağın tepesine 
saplanmış” anlamına gelmektedir.1 Şehir, XI. yüzyılın başlarından 1201 
yılına değin Bizans’ın yönetimi altında varlığını devam ettirecektir. Bu 
tarihte İkinci Bulgar Krallığı’nın hâkimiyetini kabul eden şehir 1246’da 
tekrar Bizans hâkimiyetine girecek ve 1334 yılına değin Bizans hâkimi-
yetinde kalacaktır. Sonrasında Sırp Kralı Duşan’ın orduları Pirlepe’yi ele 
geçirecek ve şehir kısa süreliğine de olsa Sırp İmparatorluğu’na bağlana-
caktır. Duşan’ın ölümünden sonra Pirlepe Vukasin Prensliği’ne bağlana-
cak ve Vukasin 1366’da Pirlepe’de kendini kral ilan edecektir. Vukasin, 

1 M. Kiel, “Pirlepe”, EI2, VIII, Leiden, 1995, s. 310.
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XIV. yüzyıl boyunca devam eden savaşlarda yer yer Osmanlı ordusunun 
hizmetinde yer alacak, ancak 1371 Çirmen Savaşı’nda Osmanlı ordusuna 
karşı mücadele verirken ölümünden sonra yerine oğlu Marko Kraljevic 
geçecektir. Marko Osmanlı vasalı olarak Pirlepe’nin yönetimini devraldık-
tan 1395 Rovine Savaşı’nda öldürüleceği ana değin Osmanlı sultanlarının 
düzenlediği tüm büyük seferlere iştirak edecektir.2

Hoca Saadettin Efendi, “Tâcü’t-Tevarih” adlı eserinde I. Murat’ın emriy-
le Pirlepe’nin alınışını şöyle anlatır:

“Ömrü parlak günlerle dolu olan Padişah, … Rumeli Beylerbeyi Timur-
taş Bey’e Manastır ve Pirlepe fetihleri konusunda uygulanması gere-
ken cihan değer fermanı buyurmuştu. Timurtaş Bey de bu ferman ge-
reğince, İslam sancaklarını açarak 784 (M. 1382) senesinde kalabalık 
bir ordu ile zafer yelleri gibi ol ülkeye hareket etmişti. Önce Pirlepe 
kalesini kuşatmış, kaleyi bekleyenler sayısız askerin güç ve kudretini 
görünce karşı durmaktan vazgeçerek barış yolunu tutmuşlar, hisarı 
teslim etmişlerdi.”3

Bir diğer görüş ise, Pirlepe ve havalisinin Marko’nun 1395 Mayıs’ında 
Rovine Savaşı’nda ölümünü müteakip büyük bir karışıklık ve mücadele 
yaşanmadan Osmanlı yönetimine girdiği, ordunun bir kısmının Osmanlı 
hizmetinde Hıristiyan sipahiler olarak varlığını devam ettirdiği yönünde 
olmuştur.4

Pirlepe’nin Osmanlı hâkimiyetine giriş sürecini en kısa haliyle böylece 
özetledikten sonra Pirlepe kazasında zirai üretime ilişkin tespit ve değer-
lendirmelerimize kaynak teşkil edecek arşiv kaynakları ve bu kaynaklar-
dan istifade de kullanılacak usule ilişkin kısaca bilgi vermenin yararlı ola-
cağı kanaatindeyim. 

Elimizde Pirlepe kazasında zirai üretime ilişkin kayıtların yer aldığı 
birbirini takip eden 1455, 1478, 1528 ve 1544 tarihli dört ayrı mufas-
sal tapu tahrir defteri bulunmaktadır. Pirlepe’nin ilk tahrir defteri olma 
özelliğini koruyan 1445 tarihli defter zirai üretime ilişkin tafsilatlı bilgi 
sunmadığından değerlendirme kapsamına alınmamıştır.5 Dönemin şart-
ları göz önüne alındığında zirai üretimin sadece kırsal alana yani köylere 
ilişkin bir uğraş olmadığı, şehir ekonomisinde de önemli yer tuttuğu ilgili 
kayıtlarda hemen dikkati çekmiştir. Bu nedenle makalemizin ismini be-
lirlerken özellikle Pirlepe kırsalı yerine daha kapsayıcı bir ifade ile Pirlepe 
ismi kullanılmıştır ki bundan kasıt Pirlepe kazasının tamamıdır. Ancak 

2 M. Kiel, “Pirlepe”, EI2, VIII, s. 310.
3 Hoca Saadettin Efendi, Tacü’t-Tevarih, (Sadeleştiren: İsmet Parmaksız), c. I, İstanbul, 1974, 
s. 154.
4 M. Kiel, “Pirlepe”, EI2, VIII, s. 310.
5 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Maliyeden Müdevver Defterler Katalogu’nda 303 numarada 
kayıtlı bu defter transkrip ve değerlendirilmesi yapılarak yayınlanmıştır. Bkz. Feridun M. 
Emecen, “Defter-i Köhne: Pirlepe-Kırçova Kesiminin En Eski Timar Defteri (1445-1455)”, Os-
manlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, XLIII, (2014), s. 341-474.
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şunu da hemen ifade etmemiz gerekir ki usul olarak her bir defterde en az 
130 köye ait veriyi tek tek ele alıp değerlendirmek yerine örnekleme yön-
temine gidilmesi, her bir defterde kayıtlı hane sayısı en yüksek 20 köye ait 
zirai üretime ilişkin verilerin esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulması 
uygun görülmüştür. Bu uygulamadan maksat işlem yükünü hafifletip za-
man kazanmanın ötesinde köy oluşumunu tamamlamış, vergi sisteminin 
mükemmelen uygulandığı yerleşimlere ilişkin sağlıklı verilere ulaşabilme 
düşüncesi olmuştur. Diğer yandan doğrudan Pirlepe’ye tabi köylerin yanı 
sıra Pirlepe’nin tek nahiyesi olan Muruncuk’a tabi köyler de bu tahrir ka-
yıtlarında yer almıştır. Ancak bu köyler kayıtların bir kısmında müstakil, 
diğer kısmında Pirlepe’nin merkez köyleri içinde dağınık olarak yer aldı-
ğından ve bu ayrım değerlendirmelerimizin esasına tesir etmeyeceğinden, 
nahiye ayrımına gidilmeden kaza hudutları esas olmuştur.

Esasen bu makale tahrir defterlerindeki verilerden hareketle Pirlepe 
üzerine yaptığım dördüncü çalışmayı teşkil edecektir; yeri geldikçe takip 
eden sayfalarda diğer çalışmalara atıflarda bulunulacaktır. Ancak bura-
daki asıl hedef Pirlepe örneğinde, yüzyıla yakın bir dönemde, zirai üre-
timdeki değişimleri ürün çeşitliliği ve üretim düzeyi bağlamında oransal 
olarak ortaya koyabilmektir. Bu yönüyle çalışma, bir bilimsel araştırma 
projesi6 kapsamında kıyaslamayı düşündüğüm, Klasik Dönem Osmanlı 
ve Avrupa tarımına ilişkin değerlendirmelerin Osmanlı ayağına ilişkin ilk 
somut adımını ifade edecektir.

Zirai Ürünler ve Üretim Düzeyleri

Bu bölümde, Pirlepe’de zirai üretimin ne çeşit ürünlerden müteşekkil 
olduğu ve bu ürünlerin üretim düzeylerinin yıllara göre nasıl bir seyir izle-
diği, daha önce sözünü ettiğimiz mufassal tahrir defterlerinde yer alan ve-
rilerden hareketle ortaya konulmaya çalışılacaktır. İnceleme dönemimize 
ilişkin sayısal verileri ele alıp bazı değerlendirmelere tabi tutmadan önce 
zirai üretime ilişkin verilerin hangi usul üzere bu defterlere kaydedildiğini 
kısaca ifade etmek yerinde olacaktır.

Osmanlı tahrir geleneğinde öncelikle kaza merkezi konumundaki şeh-
re ait vergi kalemleri, ikinci aşamada bu kazaya doğrudan tabi köylerin 
ödemekle yükümlü olduğu vergileri ihtiva eden kalemler kaydedilmektey-
di. Bazen bu köylerin mezra adıyla ifade edilen ve o köy halkı tarafından 
tasarruf edilen toprakları bulunabilmekteydi ki bu alanlardan elde edilen 
vergiler de aynı usul üzere ilgili deftere kaydedilmekteydi. Şayet kaza sı-
nırları oldukça geniş bir alanı kapsıyorsa merkezden uzaklaşan köylerin 
nahiye adı altında büyük köy görünümündeki kasaba merkezlerine tabi 
kılınmak suretiyle kaydedildiğini görmekteyiz. Ancak idari yapılanma her 
ne şekilde olursa olsun şehirlere ve köylere ait vergi kalemleri benzer bir 
düzen içinde bu defterlere kaydedilmekteydi.

6 Celal Bayar Üniversitesi, 2013-126 numaralı Bilimsel Araştırma Projesi: “Yeniçağda Osman-
lı Devleti’nde ve Avrupa’da Tarım.”
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Çalışma konumuzu teşkil eden Pirlepe’ye ait verileri ihtiva eden def-
terler için de durum farklı değildir. Bu defterlerde öncelikle kaza merkezi 
konumundaki Pirlepe şehrine ait gelirler, ardından Pirlepe’ye doğrudan 
tabi köylere ait gelirler ve akabinde Pirlepe’nin tek nahiyesi konumunda 
Muruncuk’a tabi köylerin gelirleri defterlere kaydedilmiştir.

Burada daha önce de gerekçeleri ifade edildiği üzere nahiye ayrımına 
gidilmeden Pirlepe kazası dâhilinde yer alan en büyük 20 köye ait zirai 
üretime ilişkin veriler, şehir gelirleri içinde kaydedilmiş, aynı ve benzeri 
kalemlere ait verilerle birlikte değerlendirme kapsamına alınacaktır. An-
cak şehirde gerçekleştirilen zirai üretimin tamamına mukabil kırsal alan-
da 20 köy üzerinden örneklemeye gidilmesi doğrudan üretim düzeyi esas 
alınarak şehir-kırsal alan ayrımında kıyaslamalar yapmayı imkânsız kıl-
maktadır.

Kıyaslamayı güçleştiren bir başka unsur ise şehir nüfusunun kırsal 
nüfusa göre oldukça düşük olmasıdır. İşte bu iki olumsuzluğu bertaraf 
etmek için şehir merkezi ve her bir köy için zirai üretim düzeyini ifade 
eden hâsıl bedeli, oranın (şehrin veya köyün) vergi nüfusuna bölünmek 
suretiyle kişi başına düşen zirai vergilere ilişkin yükümlülük buluna-
caktır.

Bu noktada izaha muhtaç bir diğer konu niçin hesaplamaların ölçü 
birimleri esas alınarak üretim hacmi üzerinden değil de akçe bedelleri 
üzerinden yapılacağıdır. Şöyle ki zirai üretimin önemli bir yekûnunu teş-
kil eden buğday (hınta, kendüm) ve arpa (şa’ir, cev) için kullanılan hacim 
ölçü birimleri Osmanlı ülkesinde çoğunlukla kile ve mudd olmuştur. Buna 
mukabil çalışmamıza kaynak teşkil eden defterlerde bu ölçü birimlerine 
nazaran daha az tesadüf edilen hıml ve tam olarak adlandıramadığımız 
farklı bir ölçü biriminin kullanıldığı görülmüştür.

Esasen aynı bölgede iki farklı tahrir döneminde veya aynı tahrir döne-
minde iki farklı bölgede kullanılan ölçü birimlerinin farklılık arz ettiği tah-
rir kaynaklı çalışma yapan bütün araştırmacıların malumudur. Malum 
olan bir diğer uygulama ise çoğunlukla burçak, mercimek, yulaf (alef), 
çavdar ve benzeri pek çok ürün kaleminden temin edilen vergilerin miktar 
belirtilmeden doğrudan akçe bedeli üzerinden kaydedilmiş olduğudur. En 
azından Pirlepe’de zirai vergilerin her bir tahrir dönemi için hangi oran-
larda alındığı tespit edilebilseydi, toplam üretimin akçe cinsinden hesap-
lanması mümkün olabilirdi; ancak mevcut durum bu işlemi yapmayı da 
engellemektedir.

Şu halde bir bölgede, bizim araştırma bölgemizi Pirlepe teşkil etmekte-
dir; o halde Pirlepe’de, zirai ürünlerin üretim miktarlarının tespiti, yıllara 
göre izlediği seyri ve ürünler arasındaki oransal ilişkinin sağlıklı bir şekil-
de hesaplanabilmesi ancak üretim miktarının vergi yükümlülüğünü teş-
kil eden akçe bedelleri üzerinden değerlendirilmesiyle mümkün olacaktır. 
Aksi halde çalışmanın esası bir dizi ölçü birimi çeviri usulleri içinde anla-
şılması güç hale gelecektir.

216_Umit_Koc.indd   5 02.07.2015   11:16:36

71



6 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Bu noktada bazı araştırmacılar şöyle bir çekince ortaya koyabilirler. 
Ürünlerin birim fiyatları enflasyona bağlı olarak yıllar içinde yükselece-
ğinden, bu ürünlerden alınan vergi miktarlarında da göreceli bir artışın 
olması kaçınılmazdır. O halde her bir tahrir döneminde değerler bir önce-
ki tahrir dönemine göre daha yüksek çıkacağından sanki üretim düzeyin-
de sistematik bir artış olduğu düşünülebilir.

Aslında makul gibi görünen bu endişe çoğu kez yersizdir; çünkü her 
bir ürün için belirlenen birim fiyat çoğu kez iki tahrir arasında önemli bir 
değişiklik göstermez. Örneğin çalışmamıza kaynak teşkil eden defterlerde 
şıranın üretim miktarını belirlemek için “medre” adlı ölçü birimi kullanıl-
mıştır.

1455 tarihli defterde şıranın medresi 5 veya 6 akçe hesaplanırken, 
1544 tarihli defterde yine 1 medre şıranın bedeli 5 akçedir. Aynı şekilde 
1528’de 1 hımıl buğday için 22 akçe ve 1 hımıl arpa için 14 akçe bedel 
verilirken bu değerler 1544 yılında da aynen geçerlidir.

1455 ve 1478 tahrirlerinde görülen farklılık ise tamamen farklı ölçü 
birimlerinin kullanılmasıyla ilgili olmalıdır. Şayet bazı bölgeler için ürün-
lerin birim fiyatlarında bir artış söz konusu ise artış yüzdelik olarak he-
saplanıp, fark toplam hâsıldan düşülebilir.

Böylesi kapsamlı bir metot izahından sonra zirai üretimi teşkil eden 
her bir ürünü ayrı ayrı ele alıp değerlendirebiliriz. Aşağıda sunulan tablo 
1’de şehir, tablo 2’de ise kırsal alan üretimine ilişkin verilen yer almak-
tadır.

Bu tablolar oluşturulurken şehir ve köy gelirlerine ilişkin verilerin her 
bir tahrir döneminde her bir vergi kalemi için kıyaslanabilir olmasına özel-
likle dikkat edilmiştir. Örneğin buğday üretimine ilişkin vergi gelirinin ne 
kadarının şehir geliri içinde yer aldığı, ne kadarının köylere ait olduğu ve 
her bir tahrir dönemine ilişkin verilerin izlediği yükseliş ve düşüş trendleri 
tablolarımızdan sayısal değerleri itibariyle rahatlıkla takip edilebilecektir. 
Ancak arpa ve diğer hububat kalemleri için veriler bu kadar net değildir. 
Nitekim her iki tabloda da “arpa ve gayrihi” veya “mahlut” olarak gösteri-
len gelirlerin çok önemli bir kısmını arpa üretimden tahsil edilen vergiler 
ve ancak cüzi bir kısmını yulaf (alef), çavdar ve sair hububattan toplanan 
vergiler teşkil etmekteydi. Bu nedenle tabloları takiben sunulacak ilgili 
grafiklerde arpa ve diğer hububat türlerini göstermek için “arpa vs.” kı-
saltması kullanılacaktır.
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Tablo 1:
Pirlepe Şehrinde Zirai Üretim Düzeyi ve Kişi Başına Düşen Vergi Yükümlülüğü 

(Akçe)

Vergi Türleri

Yıllar

1455 1478 1528 1544
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ıl/
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Hınta, Kendüm 8.000 19 5.316 8 11.858 14 7.986 13
Şair, Cev 6.000 14 3.250 5 6.510 8 - -
Mahlût - - - - - - 4.816 8

Dıhın - - 1.170 2 - - - -

Burçak - - - - 126 0,2 105 0,2

Mercimek - - - - 30 0,04 40 0,07

Kettan, Kenevir,
Kendir 1.000 2 326 0,5 580 0,7 450 0,7

Bağ, Şira, Hamr 35.000 81 35.730 56 26.990 33 14.472 24

Bostan 144 0,3 91 0,1 100 0,1 50 0,1

Meyve - - - - - - -

Çayır, Güğül,      
Giyah, Kâh 50 0,1 1940 3 1904 2 1.191 2

Toplam 50.194 16 47.823 6 48.098 58 29.110 8

Yeri gelmişken grafiklerin daha etkin kullanımına ilişkin bir diğer öne-
rimizi de burada ifade edelim. Grafikte yer alan vergi kalemleri arasında-
ki değer farklarının oldukça açık olması, her bir vergi kaleminin tek bir 
grafikte izlenebilir olmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle birbirini takip 
eden üç ayrı grafiğin tek blok halinde verilmesi olumsuzluğu en aza indir-
meyi hedefleyen bir girişim olarak değerlendirilmelidir.

İlk grafik tüm vergi kalemlerini ihtiva edecek, ikinci grafikte buğday, 
arpa (yulaf ve çavdar ile birlikte) ve bağ gibi üretim düzeyi yüksek gelir ka-
lemlerine yer verilecek ve üçüncüsünde ise şehir ve köy ekonomisi içinde 
önemli bir paya sahip olmayan ancak sosyal hayata dair tespitlerin yapı-
labilmesi için bilinmesi gereken üretim kalemleri yer alacaktır.

Söz konusu grafiklerde onun üzerinde verinin dört değişik tahrir döne-
minde, şehir ve köy ayrımı gözetilerek oluşturulması renkli grafik kullan-
mayı zorunlu kılmıştır. Ancak makale yayınlanırken grafik baskısının gri 
tonlarda olması ihtimaline karşı verileri görmeyi kolaylaştırıcı bir iki püf 
noktayı burada izah etmek yararlı olacaktır.
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Tablo 2: 
Pirlepe Kırsalında Zirai Üretim Düzeyi ve Kişi Başına Düşen Vergi Yükümlülüğü 

(Akçe)

Vergi Türleri

Yıllar

1455 1478 1528 1544
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Hınta, Kendüm 41.525 27 28.448 23 55.189 17 59.490 26

Şair, Cev 18.870 12 - - 32.416 10 - -

Mahlût - - 22.668 18 - - 33.407 15

Dıhın - - - - - - - -

Burçak 72 0,05 - - 2.358 0,7 2.236 1

Mercimek 75 0,05 - - 566 0,2 828 0,4

Keten, Kenevir, 
Kendir

820 0,5 2.585 2 13.666 4 12.949 6

Bağ, Şira, 
Hamr

23.070 15 23.378 19 34.146 10 30.888 14

Bostan 280 0,2 608 0,5 2.760 0,8 1.975 0,9

Meyve 280 0,2 567 0,5 924 0,3 1.4382 6

Çayır, Güğül,     
Giyah,  Kâh

- - 164 0,1 1.931 0,6 2.627 1

Toplam 84.992 55 78.418 62 143.956 44 158.882 71

Grafiklerde yer alan her bir ürün için kişi başına düşen vergi yüküm-
lülüğü düzeylerini gösteren çubuk boyutları renk ayrımına gereksinim 
hissedilmeden rahatlıkla seçilebilmektedir. Bunun yanında her bir tahrir 
dönemine ilişkin verilerin farklı renklerle gösteriliyor olması görmeyi güç-
leştirebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise her bir ürüne iliş-
kin verilerin tahrir dönemlerinin kronolojik dizilişine uygun olarak soldan 
sağa seri takip edecek tarzda grafiklerde yer alıyor olmasıdır.

Buğday inceleme dönemimizin şüphesiz en önemli besin kaynakların-
dan biriydi ve bir arazi buğday ekimine müsait olduğu takdirde başkaca 
bir ürünün ekimi pek tercih edilmez, devlet tarafından da teşvik edilme-
diği gibi tasvip de görmezdi. Şöyle ki sürüme elverişli alanlarda buğday 
ve arpa ekimi, sürülmesi güç olan engebeli arazilerde bağ ve meyve ağacı 
dikimi devlet tarafından bizzat teşvik edilip denetlenmekteydi.

Nitekim Grafik 2’den de takip edilebileceği üzere buğday üretiminin 
kırsal alan söz konusu olduğunda ilk sırada, ancak merkeze gelindiğinde 
bağcılıktan sonra ikinci sırada bir üretim dalını teşkil ediyor olması lati-
feli bir yaklaşımla şehirlinin üzüm ve şaraba olan düşkünlüğü, köylünün 
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kuru ekmeğe talimi ile izah edilemez. Esasen giriş bölümünde Pirlepe şeh-
rinin fiziki konumundan bahsedilirken şehrin bir dağın yamacında ku-
rulduğu ifade edilmişti. Haliyle zirveden ovaya dalga dalga açılan engebeli 
yamaçlarda öbek öbek yeşeren üzüm bağlarını hayal etmek güç olmasa 
gerektir. Ovaya inildiğinde artık buğday ve arpa tarlalarının hâkimiyetin-
den söz edilebilir.

Grafik 1, 2, 3: Zirai Üretime Bağlı Kişi Başına Düşen Vergi Yükümlülüğünün 
Yıllara Göre Seyri (Akçe)
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Osmanlı tahrir düzeninde şehri çevreleyen tarlalardan hâsıl olan hubu-
batın şehir gelirleri içinde kaydedildiği biliniyor. Nitekim Pirlepe şehrinde 
kişi başına düşen buğday üretimi hesaplandığında kırsal alana nispet dü-
şük olmakla birlikte yine de kabaca üçte ikilik bir orana tekabül ettiği söy-
lenebilir. Yeri gelmişken şunu da ifade edelim ki tablolardaki sayısal veriler 
tetkik edilirken şöyle bir yanlışa da düşülmemesi gerekir; tablolarda şehir-
lere ilişkin sayısal değerler şehir üretiminin tamamına aitken kırsal üre-
time ilişkin veriler ancak en büyük yirmi köyle sınırlıdır. Haliyle kırsalda 
gerçek üretim düzeyinin en az bunun birkaç katı olduğu tahmin edilebilir.

Adını sürekli buğdayla birlikte zikretmeye alışık olduğumuz arpa üre-
timine gelince, gerek kullanılan ölçü birimleri ve gerekse vergilendirme 
usulleri yönüyle buğdayla büyük benzerlik gösteren bu ürün hepimizin 
malumu olduğu üzere Osmanlı ülkesinde çoğunlukla hayvan yemi olarak 
tüketilmiştir. Özellikle kuzey Avrupa ülkelerinde yaşayan halkın Osmanlı 
tebaası kadar şanslı olmadığı, ülkelerinde buğday az yetiştiği için çoğun-
lukla arpa ekmeği tükettiği ve arpa ekmeğine nispet daha yumuşak olan 
çavdar ekmeğine ulaştığında kendisini şanslı saydığı Avrupa tarımı üzeri-
ne kaleme alınmış pek çok çalışmada ifade edilmiştir.

Osmanlı’nın tipik kaza merkezlerinden Pirlepe’ye geri dönersek şehir 
gelirleri içinde buğdayın yanı sıra arpanın da yulaf ve çavdar ile birlikte 
kayıtlı olduğu ilgili tablo ve grafiklerde görülmektedir. Tam da bu nok-
tada buğday ve arpa ziraatına ilişkin birkaç değerlendirmede bulunmak 
istiyorum. Örneğin 1528 tarihli defterimizde şehir gelirleri içinde yer alan 
buğdaydan tahsil edilen vergi 351 hıml 5.316 akçedir; hemen akabinde 
arpa için kaydedilen değer ise 325 hıml 3.250 akçedir. Her iki ürünün bi-
rim fiyatını hesapladığımızda 1 hıml buğday 15 akçe iken 1 hıml arpa 10 
akçe değerindedir. Bu hesapta buğdayın arpaya nispet %50 daha değerli 
bir hububat olduğu anlaşılıyor.

Düz bir bakış açısıyla ziraatla uğraşan halkın tarlalarının tamamını 
buğday ekerek değerlendirdikleri takdirde daha fazla kazanmaları kuvvet-
le muhtemel görünürken durum niçin böyle olmamıştır? Hemen cevabını 
vermeye çalışalım. Neden böyle olmamıştır. Çünkü her şeyden önce arpa 
buğdaya nispet soğuya daha dayanıklıdır ve daha az güneş gören dağ ve 
tepe yamaçlarında veya hava akımının yoğun olduğu boğazlarda ekildiği 
takdirde başakların olgunlaşması ihtimali daha yüksektir. İkincisi bir tar-
la buğday ekimine elverişli dahi olsa üst üste iki sene buğday ekildiğinde 
verim düşeceğinden, ilk sene buğday ikinci sene tercihen arpa, yulaf veya 
çavdar ekilir, eğer toprağın gücü yeterli değilse üçüncü sene nadasa bıra-
kılıp otlak olarak kullanılması tercih edilirdi. Böylece bir sene dinlenen ve 
orada otlayan hayvanların kemreleriyle güçlenen toprak takip eden sene 
tekrar buğday ziraatına açılabilmiştir ki Avrupa’da çok tercih edilen ve 
ortaçağlarda yaygın olarak uygulanan bu yöntem İngiltere’de “three field 
sytem” yani üçlü tarla sistemi olarak isimlendirilmekteydi.7

7 Bkz. Howard Levi Gray, English Field Systems, (Harvard University Press), 1915. (Kitabın 
tamamını içeren pdf formatına arama motorlarından ulaşılabilir).
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Bu konuyla ilgili II. Bayezid Devri kanunnamelerinden Kanunname-i 
Havâss-ı Kostantıniyye’de şu hüküm yer alır: “…nadas vaktinde ve biçim 
vaktinde, gayri amale mübaşeret etmeyüb, ekalli her ortakçıya birer müd-
lük üçlenmiş nadas ettirülüb buğday ekildikten sonra anızına ortak arpa-
sıyla alef ekile, gayri cins ekilmeye.”8 Bu konu, tarafımdan yönetilen ve 
XVI. yüzyıl Avrupa ve Osmanlı tarımını kıyaslamayı hedefleyen bir proje 
çalışması kapsamında geniş olarak ele alınacaktır. Şimdi kişi başına dü-
şen üretim miktarını esas alarak yıllara göre arpa ve beraberinde kayde-
dilen hububatın toplam üretim düzeyinin seyri hakkında birkaç şey söy-
lemek gerekirse ilk dikkati çeken kırsal üretimin şehre nispeten yüksek 
oluşudur ki bu anlaşılabilir. Bir diğer nokta ise buğday üretiminin arpa, 
yulaf, çavdar ve sair hububat türlerinin toplamından hem kırsal alanda 
hem de şehir merkezinde daha yüksek oluşudur ki buradan ilk çıkacak 
sonuç buğday üretimine ne denli önem verildiği, ikincisi ise Pirlepe’de na-
dasa bırakılmaya ihtiyaç duymayan tarım arazilerinin toplam tarım arazi-
lerinin yarısına yakın olduğudur.

Hububat üretiminden bahsederken sıklıkla değindiğimiz bağcılığa ge-
lince, bağcılığın şehirlerde en yüksek zirai üretim kolunu teşkil ettiği ve 
köylerde de buğday ve arpadan hemen sonra geldiği Grafik 1’de ilk ba-
kışta dikkati çekmektedir. Konumuza kaynak teşkil eden tahrir defterle-
rinde bağcılığa bağlı vergiler bazen öşr-i bağ (veya öşr-i bağat), bazen şıra 
ve bazen dehamr olarak kaydedilmiştir. İlk bakışta bağcılığın üç farklı 
aşamada vergilendirildiği, vergi düzeyinin özellikle şehir merkezinde bu 
nedenle yüksek olduğu düşünülebilir. Ancak şunu hemen belirtelim ki 
ilgili kayıtlar tetkik edildiğinde, dört tahrir döneminde de şehirde bağcılığa 
dair tek vergi kaleminin öşr-i bağ (bağat) olduğu, son iki tahrir döneminde 
ayrı kaydedilen Müslümanlara ait bu verginin Hıristiyanlarınkine nispet 
devede kulak dahi olmadığı dikkati çekmekte; fakat ilgili başka bir vergi 
kalemine tesadüf edilmemektedir.

Esasen “XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda Sanayi” adlı doktora tezinden ya-
yınlanan kitabımda içki sanayi adı altında şarap imalatı ve imalatın ger-
çekleştirildiği şırahane ve meyhanelerden tafsilatlı olarak bahsetmiştik.9 
Orada da görüleceği üzere özellikle Hıristiyan tebaanın yoğunlukta yaşa-
dığı bölgelerde üzüm üretiminin neredeyse tamamına yakını şarap imala-
tında kullanılmakta; ancak az bir kısmı sirke ve pestil üretiminde değer-
lendirilmekteydi. Haliyle bağcılığın bu kadar yaygın ve Hıristiyan nüfusun 
bu denli yoğun olduğu bir şehirde şırahane ve meyhanenin bulunmaması 
mümkün görünmemektedir. O halde tüm bu üretim aşamalarının tek bir 
kalemde vergilendiriliyor olabileceği ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir.

Netice itibariyle durum ne olursa olsun bağcılığın Pirlepe halkının 
ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olduğu açıktır. Grafik 2 tetkik 
edildiğinde şehirdeki üretimin her tahrir döneminde düşme eğiliminde ol-

8 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, c. 2, İstanbul, 1990, s. 308.
9 Ümit Koç, XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda Sanayi, Ankara, 2006, s. 234-241.
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duğu ancak en düşük olduğu 1544 yılında dahi seçtiğimiz yirmi köyün or-
talamasına nispet daha fazla olduğu görülmektedir. Yirmi köy üzerinden 
örnekleme yapmak yerine tüm köyler değerlendirme kapsamına alınsaydı 
ortalama üretim muhtemelen her bir köy için daha düşük olacaktı. Çün-
kü daha önce 1455 tarihli tapu tahrir defterine dayalı yapmış olduğum 
çalışmada10 tüm köyler değerlendirme kapsamına alınmış, bağcılık yapı-
lan köylerin diğerlerine nispet daha kalabalık olduğu ve kişi başına düşen 
ortalama vergi yükümlülüğünün, haliyle refah düzeyinin diğerlerine nis-
pet daha yüksek olduğu tespit edilmişti.

Daha anlaşılır bir ifade ile bağcılık gelir düzeyinin ve istihdamın artma-
sını, haliyle nüfusça daha büyük köylerin oluşumunu teşvik etmekteydi. 
Grafik 2’ye baktığımızda köylerde her bir tahrir yılında kaydedilen değer-
lerin birbirine yakın olmasına mukabil şehir merkezinde bağcılığa bağlı 
vergi gelirinin tedricen düşmesi dikkat çekicidir. Bunun ilk üç yıla ait 
veriler esas alındığında sebebi açık gibi görünmektedir. Öyle anlaşılıyor 
ki şehirdeki Müslüman nüfusun hızlı artışı bağcılığa olan ilginin nüfus - 
üretim miktarı bazında gerilemesine sebebiyet vermiş olmalıdır. Nitekim 
1455’de Müslüman vergi nüfusu yirmi bir nefer ile toplam vergi nüfusu-
nun %5’ini teşkil ederken, 1478’de bu oran %13’ü ve 1528’de ise %31’ini 
teşkil etmeye başlayacaktır. Müslümanların şarap imal etmelerine izin ve-
rilmemesi bağcılığa bağlı vergi kalemlerinde azalmaya yol açmış olmalıdır. 

Bir diğer sebep şehir nüfusundaki hızlı artışa mukabil zirai alanların 
yeterince genişletilememesi olabilir. Nitekim şehrin toplam vergi nüfusu 
1455 yılında 431 iken hızlı bir artışla 1478’de 633 ve 1528’de 825 olmuş-
tur. Ancak 1544 yılına ilişkin veriler şaşırtıcıdır. Bir önceki tahrir döne-
minde 256 nefer olan Müslüman vergi nüfusu 101 nefere gerilerken, aynı 
dönemler için Hıristiyan nefer sayısı 569’dan 509’a gerilemiştir.11 Buna 
mukabil üretim sabit kalabilseydi bağcılığa bağlı gelirlerde ciddi bir artış 
olması beklenirken maalesef grafiğimiz aksini işaret etmektedir. Bu hızlı 
nüfus düşününü tetikleyecek nasıl bir gelişme vuku buldu şu an itibariy-
le net bir şey söyleyemiyoruz, ancak nüfustaki bu hareketlilik bir başka 
çalışmanın konusu olabilir.

Pirlepe’de yetiştirilen ürünler içerisinde şu ana kadar ele aldığımız 
ürün kalemlerine nispet oldukça düşük ancak geriye kalan diğerlerine 
nispet önemli sayılabilecek üretim düzeyine sahip keten, kenevir ve ken-
dir üretimi üzerinde duracağız. Keten tahrir defterlerine kettân şeklinde 
kaydedilmiştir. Ayrıca kettân tohumu adıyla miktarı çok düşük olmakla 
birlikte buna bağlı bir diğer vergi kalemi de mevcuttur. Ancak biz ilgili 

10 Ümit Koç, “Pirlepe Kırsalında Nüfusu-Vergi Yükümlülüğü Bağlamında Ekonomik Refah 
Düzeyinin Tespiti ve Gelir Dağılımı Üzerine Bir Deneme (1455 Tarihli Mufassal Tapu-Tahrir 
Defterine Göre)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 24, S. 2, Elazığ, 2014, s. 295-318.
11 Ümit Koç, “Pirlepe’de Nüfus Vergi Yükümlülüğü Bağlamında Ekonomik Refah Düzeyi ve 
Gelir Dağılımı Üzerine Değerlendirmeler (1445-1544)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Der-
gisi, Cilt: 26, Sayı: 2, Elazığ, 2015, s. 3-4 (yayın aşamasında).
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grafiklerimizde keten, keten tohumu, kenevir ve kendire dair verileri tek 
kalemde keten vs. kısaltmasıyla ifade edeceğiz.

Keten hepimizin malumu olduğu üzere dokumacılıkta kullanılan bir 
bitkidir. Konuya ilişkin kanunnamelerde ketenin vergilendirilmesinin yüz 
demette on demet olacağı ve bazı yerlere mahsus üç demet de salarlık 
alınacağı ifade edilmiştir. Ancak keteni yetiştiren reayanın sorumluluğu 
ifade edilirken “illâ kettânı yumuşadı vereler”12 ifadesi yer almaktadır ki 
bu ketenin dokumaya elverişli hale getirilmesi için ilk aşamayı teşkil eder.  
Kendir ve kenevire gelince bu ikisi her ne kadar literatürde aynı anlama 
gelse de kendir kenevir bitkisinin saplarından elde edilen ve daha çok ur-
gan yapımında kullanılan lifleri ifade etmek için kullanılır.

Defterlere bazen ardı ardına ve bazen de birlikte kaydedilen bu vergi 
gelirlerinin tahsil alanının şehirden ziyade köyler teşkil etmekteydi. Şehir-
de ilk tahrir müstesna oldukça düşük düzeyde üretildiği görülen keten ve 
kenevirin köylerde giderek artan bir ivme içerisinde olması dikkat çekici-
dir. Bu artışın nedenlerini ifade etmek için değişik yaklaşımlarda bulunu-
labilir; ancak hemen akla gelen iki tanesini şöyle izah edebiliriz; öncelikle 
nüfus artışına paralel zirai alanlarda görülen daralma yol boyları ve tarla 
sınırlarını teşkil eden dar alanlarda yetiştirilebilen bu ürün türlerini teş-
vik etmiştir. İkinci olarak ise dokuma teknikleri ve üretim standartlarında 
görülen gelişmelere bağlı olarak ketenli dokumalara olan ilginin artma-
sıdır. Yine kendirden imal edilen urganların gerek gemicilikte ve gerekse 
tomruk gibi ağır yüklerin çekilmesinde ihtiyaç duyulan bir ürün olması 
kenevir üretimini teşvik etmiş olabilir.

Pirlepe’de üretim düzeyi oldukça düşük, tahrir kayıtlarında son derece 
mütevazı değerlerle ifade edilen ürün çeşitleri de mevcuttu ki bunlara da 
kısaca değinmek dönemin sosyo-ekonomik yapısını anlayabilmemiz açı-
sından bizlere ipuçları verebilir. Yalnızca 1478 yılı kayıtlarında şehirde 
ziraatı yapılan dıhın adlı bitki tarladaki genel görünüşü itibariyle mısıra 
benzemekte ve tohumları genellikle hayvan yemin olarak kullanılmaktaydı.

Bir diğer hububat türü olan çoğumuzun malumu burçak son iki tahrir 
döneminde hem şehirde hem de köylerde mütevazı düzeyde yetiştirilmek-
teydi. Mercimek (ades) üretiminde Grafik 3’te dahi zor seçilecek bir üretim 
hacmine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bostan tabiri Osmanlı ülkesinde 
bahçelik alanları tasvir etmek için kullanılan bir ıstılahtır. Bostan kapsa-
mında ne tür sebzelerin ağırlıklı olarak yetiştirildiğini bilemiyoruz; ancak 
yer yer müstakil kaydedilmesinden kelem (lahana) üretimi diğerlerine nis-
pet daha fazla olduğu tahmin olunabilir.

Meyve dendiğinde bazı meyvelerin ağaç sayısına göre, bazılarının ise 
ürün miktarına göre vergilendirildiğini görmekteyiz. Şehir gelirleri arasın-
da meyve üretimine ilişkin herhangi bir kayıt yer almazken dört ayrı tahrir 

12 A. Akgündüz, “II. Bayezid Devri Kefâlonya Kanunnamesi”, Osmanlı Kanunnâmeleri, Cilt:2, 
s. 423.
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14 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

döneminde de köy gelirleri arasında meyveciliğe ilişkin kayıtlar mevcut-
tur. Bazen doğrudan öşr-i meyve şeklinde kaydedilen gelirler bazen detaya 
inilip öşr-i alu (erik), öşr-i sib (elma), öşr-i tut (dut), öşr-i emrud (armud), 
öşr-i cevz veya öşr-i koz şeklinde kaydedilmiş bunların bazen resm-i alu 
vs. maktu olarak da kaydedildiği olmuştur.

Üç beş akçeyi geçmeyen oldukça mütevazı değerlere sahip meyve üre-
timi nadiren hisse-i eşcar, hassa-i eşcarve eşcar olarak ağaç sayısı üze-
rinden de vergilendirilmiştir. Grafiğimizde çayır vs. olarak yer verdiğimiz 
ürün kalemi içinde ise resm-i çayır, hassa-i çayır, resmi kâh (saman) ve 
resm-i güğül (bir çeşit ot) yer almaktaydı. Gerek çayırlardan elde edilen 
otun kurutularak hayvan yemi olarak kullanılması ve gerekse kâh ve gü-
ğülün yine bir çeşit hayvan yemi olması akla hemen şu soruyu getiriyor ki 
bu ürünlere ilişkin verilerin ifade ettiği değerler niçin şehir merkezlerinde 
köylere nispet daha yüksektir?

Zannederim bu durum dönemin nakliye araçlarının yakıt ihtiyacının 
karşılanabilmesi ile doğrudan alakalıdır, bir başka deyişle sıklıkla hanları 
ve pazarları ziyaret edip yüklerini indiren yük ve koşum hayvanlarının 
ihtiyaç duyduğu yemin temini bu ürün türlerinin ziraatını teşvik etmiş 
olmalıdır.

Pirlepe’de sürdürülen zirai faaliyetleri birbirini takip eden dört tahrir 
döneminde ve bir asra yakın bir zamanda ele alıp değerlendirmeyi hedef-
lediğimiz bu çalışmada şu ana değin kaza dahilinde yetiştirilen ürünler, 
üretim düzeyleri ve bu bağlamda ürün bazında bazı lokal değerlendirme-
lerde bulunmayı denedik. Takip eden bölümde zirai üretime bağlı veriler 
daha ziyade kişi başına düşen vergi yükümlülüğü bağlamında oransal 
değerlendirmelere tabi tutulacaktır.

Zirai Üretim Düzeyi ve Oransal Dağılımı

Zirai üretime ilişkin verilerin mukayeseli bir biçimde ele alınıp değer-
lendirilebilmesi için izlenilecek usul ve kullanılacak yöntemlere ilişkin iza-
hatlar geçtiğimiz bölümde teferruatlı olarak yapılmıştı. Bu bölümde yine 
bir dizi kıyaslamalara kaynak teşkil edecek verilerin hangi usul ve yön-
temler çerçevesinde tablolaştırıldığından söz edilerek değerlendirmelere 
başlanacaktır.

Aşağıdaki tabloda zirai üretime ilişkin veriler şehir merkezi, köyler ve 
kaza geneli olarak her bir tahrir dönemi için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Her 
bir zirai ürün için reayanın ödemekle yükümlü olduğu vergi miktarı, o 
ürün için ödenen toplam vergi miktarının toplam vergi nüfusuna bölün-
mesiyle hesaplanmış ve kişi başına düşen vergi yükümlülüğü olarak ifade 
edilmiştir. Haliyle tabloda her bir ürün için yer alan sayısal veriler üretim 
miktarı veya toplam vergi miktarını gösteren veriler olmayıp, ancak bir 
kişinin o ürüne ilişkin ödemekle yükümlü olduğu değeri ifade etmektedir. 
Yine aynı mantıkla tüm zirai vergilerin bir nefer üzerinde oluşturduğu 
vergi yükümlülüğüne tabloda yer verilmiştir. Nihai olarak bir nefere dü-
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şen zirai vergilere bağlı vergi yükümlülüğünün yine bir neferin ödemekle 
yükümlü olduğu toplam vergi yükümlülüğüne oranı hesaplanarak zirai 
vergilerin tüm vergiler içindeki payı, haliyle önemi ortaya konulmak iste-
nilmektedir.

Tablo 3: Zirai Üretime Bağlı Kişi Başına Düşen Vergi Yükümlülüğü ve Genele 
Nispeti (Akçe-%)
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14
55

Şehir 19 14 - - - 2 81 0,3 - 0,1 116,4 84,2 138,3
Köyler 27 12 - 0,05 0,05 0,5 15 0,2 0,2 - 55,5 68,5 81
Kaza 23 13 - 0,05 0,05 1,3 48 0,3 0,2 0,1 85,9 78,3 109,7

14
78

Şehir 8 5 2 - - 0,5 56 0,1 - 3 74,6 78,1 95,6
Köyler 23 18 - - - 2 19 0,5 0,5 0,1 63,1 90,7 69,6
Kaza 15,5 11,5 2 - - 1,3 37,5 0,3 0,3 1,6 68,9 83,4 82,6

15
28

Şehir 14 8 - 0,2 0,04 0,7 33 0,1 - 2 58 60,7 95,6
Köyler 17 10 - 0,7 0,2 4 10 0,8 0,3 0,6 43,6 56,6 77
Kaza 15,5 9 - 0,5 0,1 2,4 21,5 0,5 0,2 1,3 50,8 58,9 86.3

15
44

Şehir 13 8 - 0,2 0,07 0,7 24 0,1 - 2 48 56.7 84,6
Köyler 26 15 - 1 0,4 6 14 0,9 0,7 1 65 64,6 100,6
Kaza 19,5 11,5 - 0,6 0,2 3,4 19 0,5 0,4 1,5 56,5 61 92,6

Tablo 3’de yer alan zirai üretim kalemlerine ilişkin sayısal veriler ince-
lendiğinde üretim düzeylerinin üç ayrı seviyede olduğu dikkati çekmek-
tedir. En yüksek üretim seviyesinde bağ, buğday ve arpa yer almaktadır 
ki bağ gelirlerinin şıra ve şarap üretimine ilişkin vergileri de ihtiva ettiği 
ve yine arpa üretimine dair değerlerin içine az miktarda da olsa yulaf 
ve diğer hububat türlerine ilişkin değerlerin ilave edildiğinden daha önce 
bahsetmiştik. Benzer değerlere sahip bu üç veri Grafik 4’de yer alacaktır.
İkinci seviyede sayısal verilere sahip üretim kalemleri kendir ve kenevir 
üretimine dair verileri de ihtiva eden keten ile değişik ot türleri ve samana 
dair değerleri içine alan çayır kalemi idi. Üçüncü seviyede ise en alt üretim 
düzeyine sahip dıhın, burçak, mercimek ve bostan gibi vergi kalemlerine 
ait veriler yer almaktaydı ki bu son kalem diğerleri adı altında birleştirile-
cektir. Netice itibariyle tek blok halinde gösterilecek iki grafikten ikincisi 
olan Grafik 5’de ise ikinci ve üçüncü seviyede yer alan ürünlere ilişkin 
veriler yer alacaktır.

Şimdi geldiğimiz noktada, Grafik 5-6’da yer alan her bir verinin birbiri-
ni takip eden dört ayrı tahrir döneminde izlemiş olduğu seyri tetkik ederek 
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16 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

yüzyıla yakın bir dönemde Pirlepe’de zirai üretimin karakterine ilişkin bir 
şeyler söylenebilir mi bunun arayışı içinde olacağız. Şehir ve kırsal alan 
verilerinin ortalamasını teşkil eden kaza geneline ait değerlerden hare-
ketle oluşturduğumuz grafiklerimizde en üst sayısal değere sahip olan 
bağcılıktan değerlendirmelerimize başlayabiliriz.

Grafik 4, 5: Her Bir Ürüne İlişkin Vergi Yükümlülüğünün Toplam Zirai 
Vergi Yükümlülüğü İçindeki Payı (%)

Bağcılık 1455 yılında kaza geneli toplam zirai üretiminden hâsıl olan 
değerin %55,9’luk kısmına sahipti ki bu hâsıl-nefer bağlamında hesapla-
nan en yüksek değeri ifade etmektedir. Bağcılığın toplam üretimden aldığı 
pay tedricen 1478’de %54,4’de 1528’de %42,3 ve 1544’de %33,6’ya gerile-
miştir. Bağcılık ve türevlerinden, yani şıra ve şaraptan hâsıl payın toplam 
üretim içinde teşkil ettiği payın sürekli azalmasının Müslüman nüfustaki 
artışa bağlanabileceğinden daha önce söz etmiştik. Şöyle ki kanun gereği 
Müslümanların şarap imal etmelerine izin verilmemesi, bağcılık başlığı 
altında zikrettiğimiz meyhane işletmelerinden gelen verginin azalmasıyla 
neticelenmiş olmalıdır. İkinci sebebi ise belki buğday ve arpaya olan ihti-
yaca binaen bazı bağlık alanların hububat ziraatına tahsis edilmiş olması 
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ile izah edebiliriz. Nitekim Grafik 4’te yer alan buğday ve arpa üretimine 
ilişkin veriler bu bakış açısını destekler mahiyettedir. 1455’te toplam buğ-
day üretimine bağlı vergi yükümlülüğünün toplamdan aldığı pay %26,7 
iken takip eden tahrir döneminde %22,5 seviyelerine gerilemiş ancak tekrar 
yükselişe geçerek 1528 yılına gelindiğinde %30,5 seviyelerini görmüştür.

Bu yükseliş 1544 yılına kadar devam ederek buğday üretiminin top-
lamdan aldığı pay %34,5 seviyelerine ulaşacaktır. Yaklaşık olarak buğday-
la aynı üretim kriterlerine sahip olan arpanın izlemiş olduğu seyir buğ-
dayla büyük benzerlik göstermekle birlikte daha az fakat daha istikrarlı 
bir artış grafiği dikkatimizi çekmektedir. Nitekim 1455’te %15,1’lik pay 
doksan yıllık süreçte sürekli artarak 1544’te %20’4 seviyesine ulaşmıştır. 
Hububat üretiminde görülen bu artışı nüfus artışına bağlamak gibi bir 
yanlış içinde olmayalım. Bir kez daha hatırlatalım ki tablo ve grafiklerde 
ifade bulan yüzdelik dilimlere toplam hâsılın vergi nüfusuna bölünmesi 
suretiyle ulaşılmıştır. Haliyle bu artışlar kişi başı artışı ifade etmektedir. 
Belki farklı bir zaviyeden şöyle bir yaklaşımda bulunulabilir:

Kanuni Sultan Süleyman’ın Avusturya seferleri, askerlerin ihtiyaç du-
yacağı peksimeti ve atların gereksinimi olan arpa ve yulafı karşılayabil-
mek için hububat üretimini teşvik etmiş olabilir. Bir de buna XVI. yüzyıl 
boyunca iklim değişimlerine bağlı yaşanan kısmi kıtlıklar eklenecek olur-
sa hububat üretimine olan ilginin artması makul görülebilir. Ayrıca hubu-
bat üretimindeki artışın yalnızca bağcılıkta yaşanan gerileme ile izahının 
mümkün olamayacağı durumlarda üçüncü bir etken göz önüne alınabilir 
ki bu da ormanlık alanların tarım arazilerine dönüştürülmesi suretiyle 
üretimde yaşanan bağımsız artışlardır.13

Grafik 5’te yer alan ürün kalemlerine ilişkin veriler tetkik edildiğinde 
ilk dikkati çeken oldukça düşük yüzdelik dilimlere sahip olmalarıdır. An-
cak buna rağmen her bir kalemi kendi gelişim süreci içinde ele almak bize 
bir fikir verecektir. Örneğin keten, kenevir ve kendir üretiminde yüzdelik 
olarak çok ciddi bir artışın yaşandığı gözlerden kaçmamaktadır. 1455’te 
yalnızca %1,5’luk bir yüzdelik dilime sahip olan bu üretim kalemi 1544 
yılına gelindiğinde %6 gibi hatırı sayılır bir payla önemli bir gelişme kay-
detmiştir. Bu artış eğilimi, çayır gelirleri ve hayvan yemi için kullanılan 
saman, giyah ve gügül üretiminden de takip edilebilir. Diğerleri kategori-
sinde ele aldığımız son üretim kalemi büyük ekseriyetle meyve ve sebzeci-
liğe dair verilerden müteşekkil olup bu kalemde de bir önceki kaleme göre 
çayır gelirlerine paralel bir seyir izlenmektedir.

Şimdi daha şümullü bir yaklaşımla zirai gelirlerden müteşekkil veri-
lerin her bir tahrir döneminde kaza, köyler ve şehir bağlamından toplam 
vergi yükümlülüğünden aldığı pay nedir bunun üzerinde duralım. Böylece 
yüzyıla yakın bir zamanda Pirlepe’de zirai üretimin takip ettiği seyri bir 
bütün olarak ele alıp değerlendirme fırsatı bulacağız.

13 İklim değişimleri ve tarıma açılan yeni alanlar hakkında geniş bilgi için bakınız: Sam White, 
The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire, Cambridge 2011 (Arama motor-
larından kitabın tamamını ihtiva eden pdf formatına ulaşılabilir.)
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Zirai üretim dendiğinde elbette ki ilk akla gelen kırsal üretim, yani 
köylerde yürütülen zirai faaliyetler olacaktır. Bu nedenle öncelikle Grafik 
6’da köylere ilişkin verilerden hareketle bazı tespitlerde bulunmaya ça-
lışalım. Çalışmamız kapsamında nüfusu en kalabalık yirmi köyden elde 
edilen veriler, daha önce de birkaç kez açıklanan değerlendirme ölçütleri 
çerçevesinde ele alınıp değerlendirildiğinde, ilk tahrir dönemi olan 1455 
yılında, kırsal alandan tahsil edilen zirai vergilerin bu alana ilişkin tüm 
vergiler içindeki payının %68,5 olduğu görülmektedir. İkinci tahrir döne-
mi olan 1478 yılında zirai üretime ilişkin verilerin önemli bir artış göste-
rerek %90,7 seviyesine ulaştığını görüyoruz ki bu aynı zamanda çalışma 
döneminin en yüksek verisini teşkil etmektedir. 1528 yılında %56,6 sevi-
yelerine gerileyen zirai üretim payının son tahrir dönemi olan 1544 yılına 
doğru tekraren toparlanarak %64,6 oranlarına ulaştığını görüyoruz.

Grafik 6: Zirai Üretime Bağlı Vergi Yükümlülüğünün Toplam Vergi
Yükümlülüğü İçindeki Payı (%)

Köylerden tahsil edilen zirai vergilerin aynı alandan tahsil edilen diğer 
vergilere oranı, makalenin sonunda sunulan ve dört tahrir dönemine iliş-
kin ayrıntılı verileri ihtiva eden Ek 1-1, 2, 3, 4’den takip edilebilir. Nitekim 
1478’de zirai üretim adeta patlama yaparken takip eden dönemlerdeki ani 
düşüş nasıl ifade edilebilir. Bu veriler ya bir realiteyi ifade etmektedir ya 
da tahrir usullerinde gidilen bazı değişiklikler böylesi bir sapmayı netice 
vermiş olabilir. Esasen Ek 2’de 1478 yılına ait ayrıntılı veriler tetkik edil-
diğinde diğer üç tahrir döneminden farklı olarak dikkati çeken köy gelir-
leri içinde ispenç resminin yer almayışıdır. Öncelikle ispenç resmi nedir 
hatırlayalım. Tarımla uğraşan Hıristiyan reayadan tahsil edilen bu vergi 
için 893 (1488) tarihli Fatih’in umumi kanunnâmesi, Kanun-ı Padişahî’de 
evlilerden 25 akçe, yetişkin bekâr erkeklerden (mücerred) 25 akçe ve dul 
kadınlardan (bive) 6 akçe alınması talep edilmektedir.14 Bu durum kesin 

14 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri, c. 1, İstanbul, 1990, s. 355; 
Kanun-ı Padişahi’de Kanun-ı Cebelüyân Bâ Kanun-ı Müzevvec-i Gebrân alt başlığı altında 
“Her müzevveç kâfir ispenç içün süvarina yiğirmi beş akçe vere. Ve haraca yarar oğlanına dahi 
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bir şey söyleyememekle birlikte ispenç resmi dâhilinde tahsil edilmesi dü-
şünülen meblağın bir şekilde zirai ürünlerden tahsil edilecek vergiler içine 
taksim edilmiş olabilme ihtimalini akla getirmektedir.

Ancak benim şahsi kanaatim o ki bu artış doğrudan üretimle ilgili 
olmasa dahi II. Mehmet’in İstanbul’un fethini müteakip uyguladığı sıkı 
vergilendirme politikalarıyla doğrudan ilgili olmalıdır. Elimizde II. Bayezid 
dönemine ait bir mufassal defter mevcut olsaydı belki 1528 yılına varma-
dan daha yüzyılın son on beş yılı içinde vergi gelirlerindeki azalmayı takip 
edebilecektik.

Peki, 1528 yılına ait payın %56,6’lara düşmesinin sebebi ne olabilir 
bunun üzerinde duralım. Bu noktada bir kez daha ispenç resminden bah-
setme zarurîyeti vardır. Şöyle ki bir şekilde ziraatla uğraşan kişilerden 
tahsil edildiğini bildiğimiz ispenç resminin yirmi köyden tahsil edilen top-
lam tutarı 78.938 akçedir (Ek-3). Belki böylesi ciddi bir rakamın ispenç 
resmi adı altında tahsil edilmesi zirai ürünlerden ayni olarak tahsil edi-
len miktarın en azından oransal olarak düşürülmesi ihtimalini doğurmuş 
olabilir.15 Ancak elimizdeki kaynaklar maalesef bu noktada da sessizliğini 
korumaktadır.

Bir önceki dönemden farklı olarak 1528 tahririnde gördüğümüz önemli 
sayılabilecek bir diğer vergi kalemini madencilik teşkil etmektedir. Nite-
kim Ek-3’ten de takip edilebileceği üzere Rojdani16 Köyü gelirleri içinde 
8.800 akçelik maden vergisine tesadüf edilmektedir. Son tahrir döne-
mimiz olan 1544 yılına gelindiğinde zirai vergilere bağlı verilerin toplam 
içindeki payının %64,6 seviyelerine yükseldiğini görüyoruz. Ek-3 ve Ek-4 
incelendiğinde hemen dikkati çekeceği üzere yüzdelik paydaki artış vergi 
gelirlerindeki artıştan ziyade nüfustaki azalmayla ilgilidir.

Bu durum nefer başına düşen vergi yükümlülüğünü arttırmıştır. Yine 
bir önceki tahrirde Rojdani Köyü’nde kaydedilmiş olan 8.800 akçelik ge-
lirin bu tahrirde köyün gelirleri arasında yer almaması madenin yine atıl 
kaldığı şeklinde yorumlanabilir. 1544 tahririnde aynı köyde her ne kadar 
3.050 akçelik önemli bir ağnam (küçük baş hayvan) vergisine tesadüf edi-
liyorsa da iki gelir kalemi arasındaki 5.750 akçelik fark bu tahrirde zirai 
üretime bağlı değerin toplam içindeki yüzdelik payını arttırmaktadır.

tamam ispençe. Ve duldan ki çift olmaya yılda altı akçe” hükmü yer almaktadır. Bu döneme 
ilişkin Pirlepe’nin müstakil kanunnamesi mevcut değildir. Ancak bizim defterlerimizde yer 
alan kayıtlardan hareketle her bir köy için kaydedilen ispenç vergisini o köyün toplam vergi 
nüfusuna (yekûn) böldüğümüzde çok büyük ekseriyetle 23-25 akçe arası verilere ulaştık ki 
bu farklılık bivelere uygulanan vergi indirimiyle ilgili olmalıdır.
15 İspenç resminin Ege adalarından tahsili ve uygulanan muafiyetler için bkz. Murat Yıldız, 
“Sancak Kanunnamelerine Göre Osmanlı Toplumunda Ekonomik Yapı (İnebahtı, Rodos ve 
Diyarbakır Örnekleri), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 181, Ağustos, 2009, s. 115-
116.
16 1528 numaralı tahrir defterinde gayet açık olarak Rojdani (Rujdani) olarak okunan kö-
yün adı, II. Bayezid Dönemi Manastır Sancağı Kanunnamesi’nde farklı bir yazımdan dolayı 
Ruşcak olarak okunmaktadır. Söz konusu köyde bulunan maden için Zırniçe Ma’den Kanun-
nâmesi düzenlenmiştir. İlgili kanunnameden bu madenin belli bir dönem atıl kalan gümüş 
madeni olduğu anlaşılmaktadır (Bkz. A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, c. 2, s. 455).
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Eklerden rahatlıkla takip edilebileceği gibi hayvancılık, niyabet ve arus, 
ayiyab (değirmen)17 ve diğer vergilere ilişkin değerler zirai üretime ilişkin 
değerlerle kıyaslandığında oldukça mütevazıdır. Belki ispenç resmini de 
zirai üretimle ilişkilendirsek geriye kalan vergilerin bağlayıcı hükmü son 
derece azalacaktır.

Pirlepe şehrindeki duruma baktığımızda zirai üretime bağlı hesapla-
nan değerin toplam içinde sürekli bir azalma eğilimi içinde olduğu dikkati 
çekmektedir. Esasen bu olması gereken olumlu bir gelişme gibi düşünüle-
bilir. Bir şehre ait zirai gelirlerin toplam gelirler içindeki payının azalması, 
o şehrin tarım ekonomisinden sanayi ve ticaret ekonomisine doğru yük-
seldiğinin göstergesi olabilir. Acaba Pirlepe şehri için de durum böylemi-
dir, görmeye çalışalım.

Grafik 4, 5’te zirai üretime ilişkin vergilerinden hareketle edindiğimiz 
değerler dikkate alındığında şehir ekonomisi içinde önemli bir yekûna sa-
hip bağcılığa bağlı gelirlerde önemli bir düşüşe mukabil diğer üretim ka-
lemlerindeki yükselişler dikkati çekmektedir ki bu durumla ilgili değerlen-
dirmeleri ilgili grafiklerden hareketle daha önce yapıldı. Şimdi daha geniş 
bir bakış acısıyla şehir ekonomisinin diğer vergi kalemlerini teşkil eden 
gelir alanlarına göz atmak istenirse şaşırtıcı bir şekilde sanayi ve ticarete 
bağlı ciddi bir kaydın yer almayışı ilgi çekicidir. Diğer vergilerle karışık 
halde verilmiş ve pek bir değer ifade etmeyen bac-ı bazar vergisi müstesna 
ki bu da büyük ölçüde köylülerin şehre satmak için getirdiği hububattan 
tahsil ediliyordu, hiçbir sanayi ve ticaret vergisi kayıtlı değildir. Hatta pek 
çok Osmanlı şehrinde görmeye alışık olduğumuz debbağhane, şemhane, 
sabunhane gibi temel ihtiyacı karşılamaya yönelik üretim kalemleri dahi 
şehirde mevcut değildir. O halde sonuç olarak şunu rahatlıkla ifade ede-
biliriz ki Pirlepe şehri ile kırsalı arasında ekonomik dinamikler açısından 
pek bir farklılık olmayıp kırsal ekonominin dinamikleri kaza ekonomisinin 
esasını teşkil ediyordu.

Sonuç

Pirlepe’de zirai üretime ilişkin tespit ve değerlendirmelerimize yer ver-
diğimiz bu çalışma tarafımdan Pirlepe üzerine hazırlanan dördüncü ma-
kaleyi teşkil etmektedir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki çalışma 
alanının Pirlepe olarak belirlenmesi Pirlepe’nin nevi şahsına münhasır 
özel bir durumunun olmasıyla ilgili olmayıp bilakis sıradan bir Osmanlı 
kaza merkezi olmasıyla doğrudan ilgilidir. Şu ana değin tapu tahrir def-
terlerinden istifade ile hazırlanmış pek çok çalışmanın kitap veya makale 
olarak neşrinin yapıldığı hepimizin malumudur.

Belki malum olan bir diğer nokta da şudur ki defterlerin muhtevası, 
bölgelerin arz ettiği özellikler, araştırmacıların donanımları ve konuyu ele 
alış biçimleri elbette ki ortaya konulan çalışmanın niteliği üzerinde belir-

17 Ümit Koç, “XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda Değirmenler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 149, Nisan, 2004, s. 181-190.
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leyici olagelmiştir; ancak genel itibariyle kaza ve sancak çalışmalarında 
Nejat Göyünç Hoca’nın “XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı” adlı çalışmasıyla 
ortaya koyduğu şablonun dışına pek çıkılamamıştır.

Sayın hocalarımızın şu ana değin yaptıkları değerli çalışmalardan 
edindiğimiz bilgi ve tecrübelerle, bu denememizde farklı neler yapılabilir 
onun arayışı içinde olduk. Tam da bu noktada özellikle tarafımdan geliş-
tirildiğini düşündüğüm birkaç bakış açısını meslektaşlarımla paylaşmayı 
arzu ediyorum. Genel bir ifade ile Pirlepe üzerine hazırladığım önceki üç 
makalemde olduğu gibi bu çalışmada da benzer bir yaklaşımla Pirlepe ör-
neğinde bütün Osmanlı kazaları üzerine tatbik edilebilecek birkaç yönte-
min tesisine çalışıldı. Şöyle ki ilk adımda şehirdeki vergi nüfusu ve toplam 
hâsılın tespiti;

İkinci adımda kırsal alanda vergi nüfusu ve toplam hâsılın tespiti ve 
son adımda hâsılın vergi nüfusuna bölünmesi suretiyle şehirde ve kırsal 
alanda kişi başına düşen vergi yükümlülüğünün hesaplanması ve buna 
bağlı olarak veri havuzunun oluşturulması hedeflendi. Sonrasında bu ve-
riler birkaç adımda işleme tabi tutulmak suretiyle hem şehir-kırsal alan 
mukayesesinde bulunuldu, hem de şehir merkezi ve kırsal alanı kendi di-
namikleri içinde seri takip eden tahrir dönemleri içinde kıyaslamak müm-
kün oldu.

Şayet sadece bir tek kaza merkezi çalışıyor ve değerlendirmeler tek bir 
mufassal tapu tahrir defterindeki veriler çerçevesinde şekilleniyorsa, def-
terin tamamının okunması problem teşkil etmeyecektir ki ben de benzer 
bir çalışmayı 1455 tarihli mufassal tahrir defterindeki verilerden hare-
ketle Pirlepe üzerine hazırlamıştım. Ancak geniş bir bölgeyi tek bir tahrir 
döneminde dahi ele alıp incelemeyi hedefliyorsanız üç beş defteri okumayı 
göze almanız gerekir. Şayet zaman dilimini geniş tutarak uzun soluklu 
bir çalışma yapmak istiyorsanız okumanız gerekecek defter sayısı birkaç 
kat daha artacaktır. Bir de yapmışken detaylı bir çalışma olsun kaygısıy-
la hareket edip kırsal alana ilişkin verileri köy köy, mezra mezra tetkik 
ettiğinizde yükünüz birkaç kat daha artacaktır. Hele bir de bazı defter-
lerde sayısal veriler siyakat rakamlarıyla kaydedilmişse uykusuz geceler 
sizi bekliyor demektir. Böylesi ağır bir iş yükünden sonra araştırmacının 
makale veya kitap çalışmasına bir tek sayfa dahi sonuç yazacak takatinin 
kalmaması anlaşılabilir bir durum olsa gerektir. Ancak anlamakta güç-
lük çektiğim araştırmacıların bunca yıldır niçin böylesi bir çileyi çekmeye 
talipli ola geldikleridir. İşte tam bu noktada ifade etmek isterim ki bende-
niz naçizane hocalarımızdan böyle gördük düsturunun biraz dışına çıkıp 
örnekleme yöntemini kullanmayı denedim. Bir seçimde siyasi partilerin 
alacağı oy oranı %2’lik dilim üzerine uygulanan anket sonuçlarından ha-
reketle büyük ölçüde doğru tahmin olunabildiğine göre benzer bir yöntem 
pekâlâ araştırmacılar tarafından da kullanılabilirdi. Bir kazaya tabi iki 
yüz köyün en fazla nüfusa sahip yirmisi üzerinden yapılacak tespitler bir-
kaç basit işlemle genele teşmil edilebilirdi. Nitekim bu çalışmada Pirlepe 
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ve Muruncuk nahiyesine tabi (köy sayısı hiçbir tahrir döneminde 130’un 
altına inmemiştir) köylerden yalnızca nüfusu en kalabalık 20’si seçilerek 
örnekleme yöntemi denendi. Bir standart oluşturması açısından köyler 
rastgele seçilmeyip her bir tahrir dönemi için nüfusu en kalabalık yirmi 
köy seçilerek değerlendirmeler bu köylere ilişkin veriler üzerinden yapıl-
dı. Büyük köylerin değerlendirme kapsamına alınmasının nedeni kazanın 
karakteristiğini ortaya koyacak hemen bütün verilere sahip olmalarıyla 
doğrudan ilgilidir. Küçük köyler söz konusu olduğunda bazı özel vergi 
muafiyetleri, yer yer köyün perakende olması (dağılması), veya köye tabi 
mezraların hali (boş) kalması söz konusu olabiliyordu.

Peki her bir köylünün ödemekle yükümlü olduğu vergi miktarı nasıl 
hesaplandı? Bunun için köyün hâsılı/köyün toplam vergi nüfusu=nefer 
başına düşen vergi yükümlülüğü işlemi uygulandı. Kırsal alan için her bir 
tahrir döneminde kişi başına düşen vergi yükümlülüğe ilişkin ortalama 
değeri hesaplarken ise 20 köyün toplam hâsılı/20 köyün toplam vergi nü-
fusu=nefer başına düşen ortalama vergi yükümlülüğü formülü kullanıldı. 
Şehir merkezine ilişkin veriler söz konusu olduğunda ise örnekleme yap-
maya gereksinim duyulmaksızın şehrin toplam hâsılı/şehrin toplam vergi 
nüfusu=nefer başına düşen vergi yükümlülüğü işlemi uygulandı.

Çalışmamızın birinci bölümünde, yukarıda sözünü ettiğimiz yöntem-
lerle dört mufassal tahrir defterinde yer alan verilerden hareketle iki tablo 
oluşturuldu ve bu veriler tek blok halinde çizilen üç grafikle daha kıyasla-
nabilir tarzda sunulmaya çalışıldı. İlk tabloda Pirlepe şehrinde zirai üretim 
düzeyi ve kişi başına düşen vergi yükümlülüğüne dair verilere yer verildi. 
İkinci tabloda ise izahı daha önce yapılan yöntemden hareketle Pirlepe 
kırsalında zirai üretim düzeyi ve kişi başına düşen vergi yükümlülüğüne 
dair değerlere yer verildi. Böylece dört ayrı tahrir döneminde şehir-kırsal 
alan farklılığı gözetmeden her bir zirai ürünün yıllara göre üretim düzeyini 
kişi başına düşen vergi yükümlülüğü bağlamında tespit etmek mümkün 
olacaktı. Nitekim tüm ürünleri ihtiva eden Grafik 1’deki verileri daha an-
laşılabilir kılmak için vergi geliri yüksek olan ürünler Grafik 2’de daha 
açık bir şekilde yer alırken getirisi düşük olan diğer vergi kalemleri Grafik 
3’de okuyucunun dikkatine sunuldu. Böylece her bir ürünün yıllara göre 
şehirde ve köyde üretim seyrini takip etmenin ötesinde zirai ürünler ara-
sında da görsel olarak kıyaslama yapma imkânı hâsıl oldu.

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise yine tablo 1, 2’de yer alan veri-
lerden hareketle birbirini tamamlayan iki grafik, Grafik 4, 5 çizildi. Bu 
grafiklerde her bir zirai ürünün (kişi başına düşen vergi yükümlülüğü 
bağlamında) toplam zirai üretimden aldığı payher bir tahrir dönemi için 
rahatlıkla takip edilebilir. Böylece Osmanlı Devleti’nin zirai üretim politi-
kası nedir, hangi ürünün üretimine öncelik verilmiştir, yıllara göre nasıl 
bir değişim vücuda gelmiştir tartışmak mümkün olmuştur.

Tablo 1, 2’de sunulan verilere ilaveten Ek 1, 2, 3, 4’te sunulan tab-
lolardan istifade ile hazırlanan Grafik 6 ise çalışmamızın final noktasını 
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teşkil etmektedir. Bu grafikte yine kişi başına düşen vergi yükümlülüğü 
bağlamında zirai üretiminden hâsıl olan vergilerin toplam üretimden hâsıl 
vergiler içindeki payının ne olduğu tahrir dönemlerine göre köyler, şehir 
ve kaza geneli olarak yer almıştır. Buraya kadar yapılan tüm işlemlerden 
hareketle hangi sorulara cevap arandığını üç aşamada ifade edebiliriz.

Pirlepe ziraatı hangi ürünlerden müteşekkildi; her bir ürünün toplam 
zirai üretim içindeki payı neydi; zirai ürünlerin tamamından hâsıl olan 
verginin tüm vergi kalemlerini ihtiva eden toplam hâsıldan aldığı pay ne 
idi. Bu soruların cevapları mümkün olduğunca çalışmanın kapsamı için-
de yeri geldikçe açığa kavuşturulduğundan burada tekrara girmiyoruz. 
Ancak son söz olarak şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki bu çalış-
madan maksat Pirlepe ziraatının karakteristiğini ortaya koymanın ötesin-
de Pirlepe örneğinde, tapu tahrir defterlerinden istifade ile zirai üretime 
ilişkin bir çalışma nasıl olmalıdır sorusuna cevaplar aramaktır.
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KIRIM HARBİ (1853-1856) VE SİYASAL
SEĞİRDİMLERİ

Dr. Sinan ÇAYA*

Öz

Kırım Harbi; Çarlık Rusyası’na karşı Osmanlı Devleti, Britanya ve 
Fransa tarafından yürütülmüştür. Müttefikler zafer kazanmışlardır. Os-
manlı Devleti’ne Avrupalılık statüsü verilmiştir. Mamafih; saygınlık sonu-
cuna rağmen; Osmanlı Devleti için mâlî götürüler çok ağır tecelli etmiştir.
Zafer sonrası oluşan siyasal denge de kararlı kalmamıştır.

Anahtar kelimeler: Kırım, Çar, Rusya, Osmanlı, İttifak.

Abstract
Crimean War (1853-1856) And Its Political Repercussions

Ottoman State, Great Britain and France fought against Tsarist Rus-
sia in Crimean War. The allies gained a victory. The Ottoman State was 
accorded a European status. However, despite the prestigious outcome, 
the fiscal consequences proved to be very heavy for the Ottoman State. 
Moreover the political equilibrium that established after the victory did not 
stay stable. 

Keywords: Crimea, Tsar, Russia, Ottoman, Alliance.

 ― “Sivastopol önünde yıkık minâre
             Düşman dedikleri gelmez imâne”―

                                   Sivastopol Marşı’ndan

Giriş

Görünüşte ve Derinde Sebepler

Kuruluşundan beri sıcak denizlere Boğazlar üzerinden açılma hevesini 
devam ettiren Rusya; zayıf düşmüş Osmanlı Devleti’ni, yine her bahane 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 216           Haziran 2015
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ile tartaklamaya bakıyordu. Bunların başında çarın, Osmanlı’nın tebaası 
Ortodoks Hıristiyanların koruyucusu rolüne soyunmak sevdâsı geliyordu.

Çar, Şubat 1853’te Prens Mençikof’u olağanüstü yetkilerle İstanbul’a 
elçi gönderdi. Anılan görevli Bâb-ı Âli’ye karşı çok gönül kırıcı bir tavır ser-
giledi. Verdiği nota bir sürü istekler içeriyordu.1

Öte yandan Rusya’nın iyice palazlanması, Britanya Krallığı’nın hiç 
işine gelmiyordu. Yakın bir zaman önce Avusturya’ya karşı Macar ayak-
lanması da Rus yardımıyla kırılmıştı. Avusturya Britanya’nın önemli bir 
başka rakibiydi (ki Birinci Dünya Harbi’nde zıt kamplar arasında yer alıp 
birbirleriyle vuruşacaklardı).

Leh ve Macar milliyetçisi mültecilere kucak açan -Polonezköy’ün ku-
ruluşu ve Macar kahramanı Kossuth’un Kütahya’da misafir edilmesi bu 
dönemlere rast gelir- Osmanlı Devleti; bu uğurda onları kovalayan Rus 
- Avusturya ortaklığına karşı direndi. Bu tavrıyla liberal görüşlü bütün 
Avrupa topraklarında kendisine yönelik bir takdir rüzgârı yakaladı. Bu 
esnada Rusya’nın, ceza olarak Memleketeyn’i (Eflâk-Boğdan) zapt etmesi 
şeklinde gerçekleşen bir bedel dahi ödedi.

Harbin Patlak Vermesi ve Kısaca Seyri

Böyle bir ortamda nihayet vuku bulan Rus-Osmanlı kapışması üzeri-
ne; Birleşik Krallık, Fransa ve Sardinya-Piyemonte Osmanlı’nın yanında 
yer aldılar. (Üçüncü müttefik olan devletçik, bu suretle Britanya ve Fran-
sa gibi iki dev politik yapıya yaranacaktı ve bu sayede İtalyan birliğini 
kurmak da Garibaldi’nin önderliği altında ona kısmet olacaktı).

Savaşın ağırlıklı cephesi Kırım’da açıldı. Binlerce asker zırhlı buharlı 
gemilerle cepheye taşındı. Bu itibarla Kırım Savaşı, modern savaşların ilk 
örneği olmak gibi bir özellik taşır.

1854 Kasım’ından itibaren müttefik yaralı askerleri gemilerle Üsküdar’a 
tahliye etmeye başladılar. Sedyelerle hastaneye taşındılar.2 (Anılan hasta-
ne şimdiki Selimiye Kışlası’nda konumlanmıştı).

Florence Nightingale savaşa gönüllü katıldı. Yaralı Türk ve İngiliz asker-
lerine büyük bir enerji ve fedakârlıkla sağlık hizmeti sundu. Üst makamlara 
tazyik ederek temiz, hijyenik bir hastane ortamı oluşturdu. Gece gündüz 
hastalarının başından ayrılmadı.3

Soylu bir İngiliz aileden gelen “Lâmbalı Hanım”, hemşirelik mesleğinin 
en güzel bir sembolü olarak zihinlerde iz bırakacaktı.

Ceride-i Havadis Gazetesi Türk okuyucusuna savaş haberlerini ayrı bir 
ekte sunuyordu. Gazetenin dili de sâdeleşmiş, ağdalı anlatımı geride bırak-
mıştı.4

1 Coşkun Üçok, Siyasal Tarih, Sevinç Matbaası, Ankara, 1978, s. 114.
2 Cecil Woodham-Smith, Florence Nightingale, McGraw-Hill Book Company, New York, 1951, 
s. 107.
3 Celâl Arabacıoğlu, Hekimlik ve Hastanecilik, Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana, 1991, 
s. 75.
4 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Oxford University Press, 1961, s. 143.
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Esasen Osmanlı Devleti, Fransız tarihçinin5 tâbiriyle İngilizler’in iyi ar-
kadaşı Mustafa Reşid Paşa’nın önayak olduğu 1839 tarihli Tanzimat Fer-
manı’ndan beri son sür’at Batı dünyasına yaklaşmakta idi.

Mustafa Reşid Paşa; Paris ve Londra elçiliklerinde Avrupa uygarlıkları-
na dair bilgilerini geliştirme, batılı güçlerin devlet sistemleri ile dış politika-
larını inceleme fırsatı bulmuş idi.6

İki büyük devlet ile çara karşı resmen harp müttefiki olabilmek, so-
nuçta galip gelmek ve savaşı bitiren Paris Antlaşması’nda kâğıt üzerinde 
de olsa hakikî Avrupalı addedilmek; gerileme devrinden beri Osmanlı’nın 
yakaladığı önemli bir siyasî başarı hükmündedir. Dahası, büyük bir mo-
ral bulmak gibi psikolojik alt-anlamlar da ihtiva eder.

Buna rağmen savaşın ağır mâlî yükü ilk defa dış borçlanmayı getirmiş; 
alınan borçlar da uygun yerlere sarf edilmemiştir (Saray inşaları ve sair 
lüks harcamalar gibi uygunsuz sarfiyatların sırıtması buna örnektir). Bu 
borç sarmalı daha sonra devlet içinde devlet hükmündeki Düyun-u Umu-
miye’nin kurulmasına kadar devam edecekti. Meselâ tütün rekoltesini dahi 
bu meyanda Fransız Reji toplayacak; tütün kaçakçılığına karşı kendi özel 
kolluk gücünü ihdas edecekti (Bir zeybek türküsünde geçen “kolcular bas-
madan, Halil’im, dereler kaçalım” mısraında anılan kolcular işte bunlardır).

Osmanlı’nın son zamanlarında devlet olarak bekâsı; büyük güçlerin 
suhuletle paylaşamayacakları kadar değerli topraklara sahip olmaların-
dan ileri geliyordu ve onun ne onmasını ne de ölmesini istiyorlardı. Birinci 
Nikola’nın “Hasta Adam” adını verdiği ve paylaşmayı alenen teklif ettiği 
Britanya, bu yüzden teklifi reddetmiş ve hattâ Osmanlı’ya yardım öngör-
müştür (Çarın kendisi bu savaşın sonucunu görmeden zatürreden öle-
cekti. Tedâviyi reddetmesi onun bir nevi intiharı olarak da yorumlamalar 
getirmiştir). Osmanlı Devleti’nin Beykoz’daki kâğıt değirmeni bile mütte-
fiklerin gözüne batmış, savaş sırasında o tesisi, telkin ve iknâ yoluyla bir 
silâh bakım tezgâhına çevirtmişlerdi.

Müttefiklik-Misyonerlik Kavramları Arasında Geçişim

Misyonerlikte esas maksat ve murat insanları Hıristiyanlığa çekmek 
olsa da, uygulamada çeşitli “dereceleri” söz konusudur. Parlak devirlerin-
de Müslüman hükümdarlıkların; İslâmiyet’e gayrı-Müslimlerin de sıcak 
bakmalarını sağlamak amacıyla başvurdukları her türlü kalpleri ısın-
dırma (müeyyede-i kulûb) teşebbüsleri; tarihin bir cilvesi olarak; Yakın-
çağ’dan itibaren ters istikamete yöneliyor ve bu defa Hıristiyan güçlerin 
elinde bir taktiğe dönüşüyordu.

Görüldüğü üzere örtülü ya da düşük yoğunluktaki misyonerlik faali-
yetleri genellikle eğitim veya tıbbî yardım suretinde ortaya çıkmıştır. Eği-
tim, geleceğin yetişkinlerini şimdiden işlemek; belli değerleri onlara az-
mettirip model ülkeyi şirin göstermek gibi orta vâdeli bir yoldur.

5 Robert Mantran, Histoire de la Turquie, Presse Universitaire de France, Paris, 1975, s. 97.
6 Bayram Kodaman, Les Ambassades de Moustapha Rechid Pahsa à Paris, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1991, s. 27.
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Tıbbî yardım ondan daha da kestirme olup her yaş grubunu ihata eder. 
İnsanoğlu, kendisini sağlığına kavuşturana doğal olarak minnet duyar; 
sıcak bakar. Frank Sinatra’nın rol aldığı, Türkiye’de Düşman Kardeşler 
adıyla oynatılmış -1965 yapımı, orijinal adı: None but the Brave- bir filmde 
çok anlamlı bir sahne vardır.

Bir Japon ve bir Amerikan müfrezesi Pasifik’te küçük bir adada mah-
sur kalıyorlar. Önceleri kıyasıya vuruşuyorlar. Sonra zaten tabiatla başa 
çıkmanın yeterince zorluk çıkarttığını fark edip, aralarında bir ateşkes 
yapıyorlar. Bu arada (Sinatra’nın oynadığı) Amerikalı sıhhiye elemanı, bir 
Japon askerin kangrenleşmiş bacağını keserek onun hayatını kurtarıyor.

Sonradan uzaktan Amerikan harp gemileri görününce, iki topluluk 
arasında yine düşmanlık bileniyor. Japonlar alelacele kendi siperlerine 
çekilirlerken; Amerikan sıhhiye elemanı; koltuk değnekli eski hastasına 
durup beklemesini sesleniyor ardından. Kısacık bir tereddüt ve hemen 
akabinde diğer Japonları izleyen dengesiz ayak sesleri. Japon asker için 
kendi milleti elbette ağır basacak olsa da bir anlık bir açmazı yaşamadan 
edemiyor!

Batının merkezî devletleri; çevre / periferi toplumlar ve devletlerle mü-
nasebetlerinde daima çifte standartlara meyyal olmuşlardır. Amerika’nın 
kendi dahilî tarihinde bile Kızılderili kabileler; beyaz adamın sözünde dur-
madığını erken zamanlarda çeşitli vesilelerle görmüşlerdir; amma “gürle-
yen kamışlar” kullanan bu gücün karşısında çâresiz kalarak, son tahlilde 
kendilerine gösterilen rezervasyon bölgelerine çekilmeye râzı kalmışlardır.

{Yine de zaman içinde iki ırk arasındaki eski husumetler büyük ölçüde 
dinmiştir. Bir Amerikan yazarın7 teslim ettiği gibi “Kızılderililer bugün de 
iyi muhariptirler amma artık Amerikan ordusu için savaşırlar. Sahra telsiz-
lerinde Apaçi veya başka bir kabile dilinde haberleşirlerken, düşmanın o 
sözleri anlaması gibi bir tehlike söz konusu olamaz.” Nitekim Pasifik sa-
vaşında Japonlar bütün şifreli mesajları kırıyorlar iken; bazı Navajo asıllı 
muhabere askerleri telsizlerde kendi mahallî dillerini kullanma kurnazlı-
ğına yaslanmışlardı. Yarım asır sonrasında da gelse, o Navajo kökenli eski 
askerlere Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından madalyaları verildiği-
ne dair haberler, gazetelerde boy boy yerlerini almış idi}.

İngilizler centilmenlikleriyle ün salmışlardır. Ormanda bile yemek yer-
ken çatalını bıçağını kullanmayı ihmâl etmeyen, hattâ boynuna fulârını 
da takan; kendi kendine yönelmiş öz-saygının timsâli bu görüntü, dün-
yanın birçok ülkesini derinden etkilemiştir. Bir numûne-i imtisal (rol mo-
deli) olarak benimsenmiştir. Gel gelelim -Türk psikiyatrisinin bir öncüsü-
nün8- tespit ettiği üzere; “bir asırdan beri en hileli ve daima iki yüzlü bir 
sömürgecilik ve güç gösterisiyle dünyayı karıştırmış olan İngiliz’in kendi 
vatanında (“my home”) bir morali ve ahlâkı vardır, ama insanlık için zararlı 
bir siyasî ahlâkı örnek olamaz.”

7 Emerson M. Brooks, The Growth of a Nation, E.P. Dutton & Co. Inc, New York, 1956, s. 185.
8 Rasim Adasal, Kişilik ve Karakter Portreleri, Minnetoğlu Yayınları, İstanbul, 1980, s. 371.
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Anılan medenî ülkenin insanları ve hele askerleri arasında bazıları; fakir 
ve başka ırktan insanları, birçok durumda âdeta insan-altı varlıklar addet-
mişlerdir. Kimi zaman onlara karşı hayâsızca katliamlara girişmişlerdir. 
Esasen aynen Hindistan’da yaptıkları gibi; o “diğer insanları”, ancak kendi-
lerine hizmet etmeleri için dost ve haysiyetli saymışlar; icabında bu uğurda 
onları kendi gösterişli üniformalarıyla dahi donatmışlardır. O takdirde o 
gariban insanlar; koskoca İngilizler tarafından önemsenmenin ve umur-
sanmanın hazzına varırlar ki bu zevk de çoğunlukla racalardan, mihrace-
lerden ve onların yakın çevrelerinden ibaret işbirlikçi üst kastların harcıdır.

Bu meyanda, merhum Vakur Versan Hoca’nın bir hukuk dersinde ge-
çen teknik bir ayrıntı, bu noktada bahse değer: İşgal altındaki İstanbul’da; 
pazardan aldığı tavukları ayaklarından tutmuş hâlde hafifçe sallayarak 
evine götüren bir Osmanlı vatandaşına İngiliz inzibatı ceza yazmış. Türk-
ler mahallede bu hareketi “Gâvur’un bir başka çeşit haksızlığı ve eziyeti” 
olarak yorumlamışlar. Oysa İngiliz görevlinin yaptığı, kendi kanununu 
tatbik etmekten ibaretmiş sadece. O günün İngiltere’sinde bu hâl; hay-
vanlara ezâ anlamına gelip, para cezasını gerektiren mucip imiş çünkü. 
(Nesnel bir bakış gereği; bu özgül örnekte; ilgili İngiliz yetkiliyi aklamaktan 
da geri durmamak gerekebilir!).

Centilmenlik meselesine gelince; Osmanlı’nın çelebi tiplemesi; en az 
onun kadar centilmendir amma bu kavramı Osmanlı, maatteessüf, dün-
yaya ihraç edememiştir. Rum asıllı bir Osmanlı çelebi soydan gelen ve 
diğer soyadı Tchelebides olan yazar9 bu hususta aşağıdaki satırları kay-
dediyor: 14 ilâ 16. asırlar arasında; çelebilik; Müslüman veya Türk olsun 
veya olmasın; münevver kişilere ve bilhassa kalem efendilerine bahşedilen 
bir san idi. Çelebiler içinde sultanlar, sadrâzamlar, müzisyenler, hekimler, 

9 Clement Lepidis (Kleantis Tchelebides), La Rose de Büyakada, Rene Julliard, Paris, 1963, s. 5-6.

Şekil 1. 
Büyük devletler
Osmanlı’yı esasen hep 
dışlamışlar; bazıları dost 
gibi göründüklerinde 
dahi; sömürgen ve 
paylaşımcı emellerini 
sadece gizlemişlerdir 
(Yazarın kendi çizimidir 
- S.Ç.)
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tarihçiler mevcuttur. Büyük seyyah Evliya, çelebilerin en meşhurlarından 
biridir. Çelebilerin büyük çoğunluğu şair ve ediplerden çıkmıştır. 17. asır-
dan itibaren bu sıfat işlevsel anlamından ziyade bir nev’i soyadı durumuna 
-yeni Türkiye’de soyadı kanunu 1934’de çıkacaktır- dönüşmüştür.

(Çelebi, bundan başka ayrıca Mevlâna’nın soyundan gelenlere bahşe-
dilen de bir unvandır. Yıldırım Bayazıd’ın nikâh akdi kıydığı eşi -Germiyan 
Beyi’nin kızı- Devlet Hatun, Mevlâna’nın torunlarından olduğu için; do-
ğurduğu şehzadeler bu unvanla anılmışlardır. 1402 tarihli Ankara Savaşı 
sonrasında gelen uzunca Fetret Devri’nde bu birbirinden yiğit şehzadeler, 
devletin bekası uğruna aralarında harp etmişlerdi ve mücadeleden galip 
çıkan Çelebi Mehmet olmuştu).

Sonuç

Kırım Savaşı, Çarlık ordularına karşı Avrupalı müttefiklerin de yar-
dımıyla kazanıldı. Bir moral tâzelenmesi ve yüksek itibar sağladı. Fakat 
harp masrafları Osmanlı tarihindeki ilk dış borçların sebep-i mevcudiye-
ti oldu ve bu borçlanmaların devamı geldi. Siyasal bağımsızlık ve askerî 
muvaffakiyet elbette çok önemlidir; lâkin bunların esas kıymeti; ancak ve 
ancak iktisadî bağımsızlık ile taçlandırıldıktan itibaren ortaya çıkabilir.

Nitekim; sonraki on yıllar içerisinde, bir yandan, kurt Alman siyasetçi 
Bismark; Çarlık Rusyası’nı kendi doğu sınırından uzak tutmak üzere -Sla-
vik ve Ortodoks vurgularla- Balkanlar’a müdahil olmaya teşvik edecektir. 
Bir yandan da Britanya; Osmanlı’yı Çarlığa yem etmemek istikametindeki 
önceki iradesini tâdil edecektir. Böylece Kırım zaferinin Osmanlılık lehine 
temin ettiği denge bozulacak; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na gelin-
diğinde Osmanlı Devleti; kendisini; kuzeyden yeniden sarkan saldırgan 
karşısında yapayalnız bulacaktır.
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SOSYOLOJİK YANSIMALAR AÇISINDAN
GURBANNAZAR EZİZOW

MEKTUPLARI

Yrd. Doç. Dr. Ünal ZAL*

Öz

Günümüzde kullanılan Türk yazı dilleri kaynak bakımından Oğuzca, 
Kıpçakça, Uygurca ve Bul gar  ca gibi temel lehçelere dayanmakta ve bunlar 
da kendi aralarında farklı kollara ayrılmaktadır. Tarihî süreç içerisinde 
çeşitli siyasi, iktisadi, coğrafi, kültürel vb. sebepler den dolayı birbirin den 
farklı gelişim çizgileri takip etmiştir.

13. yüzyıldaki Moğol istilası bölgedeki siyasi istikrarı bozduğu gibi 
kültürel ha ya tı da de rin   den et kilemiştir. 1552’de Kazan’ın işgalinden 
başlayarak 1883’teki Hive ve Buhara Han    lık larının işgaline kadar de
vam eden süreçte Altın Ordu Bölgesi’nde kullanılan Kıpçak ya  zı dili 
geleneği son bulmuş; 1917’deki Bolşevik İhtilali’nden sonra ise bütün 
Türkistan böl   gesi tamamen Rusların ege men liğine girmiştir. Bu fiilî iş
gal, birtakım siyasi ve kültürel ya pı  lan dırmaları beraberinde getir miş tir. 
Özellikle her Türk boyunun ağzı bir yazı dili hâ li ne getirilmiş; daha ön
celeri Türkistan bölge si nin ortak anlaşma dili olan Çağatayca’nın ye ri  ni 
Rusça almıştır.

Bu çalışmada, SovyetTürkmen edebiyatının kurucularından biri olan 
Gurbannazar Ezizow’a, 19641975 yılları arasında ailesi ve dönemin önde 
gelen şair ve yazarları ta ra fın dan yazılan mektuplar ve içerikleri üzerinde 
durulacaktır. Ayrıca Gurbannazar Ezizow’un yaz   dığı cevabi mektuplardan 
da hareketle Sov yetTürk men edebiyatı nın ku ru luşu ile o dö ne   min si ya si, 
eko nomik, sosyal ve kül türel haya tıy la ilgili birta kım değer len dir me ler ya
pı la caktır.

Anahtar kelimeler: Oğuzca, SovyetTürkmen Edebiyatı, Gurbanna
zar Ezizow, Mektuplar.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 216           Haziran 2015

* Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

216_Unal_Zal.indd   1 02.07.2015   09:30:55

101



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Abstract
The Letters Of Gurbannazar Ezizow From A Sociological 

Perspective
The Turkish written languages used today are based on main dialects 

such as Oghuz language, Kipchak language, Uigur language and Bul
garian langu age and these are divided into secondary dialects amongst 
themselves. Wit hin the historical process, different development stages took 
place due to various political, economic, geographical and cultural reasons.

Mongolian invasion in the 13th century disrupted the political stability 
in the region and affected the cultural life profoundly. In the process be
gin ning with the occupation of Kazan in 1552 until the invasion of Hive 
and Buhara Khanates in 1993, the tradition of Kipchak written language 
came to end; after the Bolshevik Revolution in 1917 the Turkistan Region 
came un der the domination of the Russian. This actual occupation brought 
some po li tical and cultural configuration with it. Particularly, the dialect of 
each Turkic tribe became a written language and Russian took the place of 
Chagatai language which had been the common language of com muni ca ti
on (lingua franca) previously.

In this study, the letters written by the family of Gurbannazar Ezizow, 
one of the founders of SovietTurkman literature and by the prominent wri
ters and poets between 19641975 and the contents of the letters will be 
dwelt up on. Also, on the basis of the reply letters of Gurbannazar Ezizow, 
some as ses sments will be made about the foundation of SovietTurkman 
lite ra tu re and political, economic, social and cultural life in that time.

Keywords: Oghuz Language, SovietTurkman Literature, Gurbannazar 
Ezizow, Letters.

Giriş

Günümüzde kullanılan Türk yazı dilleri kaynak bakımından Oğuzca, 
Kıpçakça, Uygurca ve Bul gar ca gibi temel lehçelere dayanmakta ve bun-
lar da kendi aralarında farklı kollara ayrılmaktadır. Tarihî süreç içerisinde 
çeşitli siyasi, iktisadi, coğrafi ve kültürel sebep ler den dolayı bu kay  naklara 
bağ lı lehçelerde birtakım ses, şekil, kelime ve söz dizimi fark  lı lık   ları mey-
dana gelmiştir.1 Bu farklılıkların görüldüğü Türk yazı dili alanlarından 
biri de Oğuzca’dır.

Oğuzca, Ceyhun Nehri’nden Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğ-
rafyada yaklaşık yüz yirmi milyon kişinin konuştuğu önemli bir Türk leh-
çesidir. Bu lehçe tarihî süreç içe ri sin  de ki çeşitli sebeplerden dolayı birbi-
rinden farklı gelişim çizgileri takip etmiştir. Örne ğin, Anadolu’da beylikler 
döneminden itibaren başlayan ve İstanbul’un fethinden sonra ge liş  miş 
ve ölçünlü bir yazı dili (yüksek dil) olma özelliği kazanan Oğuzca, Kuzey 

1 Ahmet Bican Ercilasun, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü III, Kültür Bakanlığı Yayın-
ları, Kaynak Eserler: 54, Ankara, 1991; Talât Tekin vd., TürkmenceTürkçe Sözlük, Simurg 
Yayınları, Ankara, 1995; Mehmet Kara, Türkmen Türkçesi Grameri, Gazi Kitabevi, Ankara, 
2005; Ahmet Bican Ercilasun vd., İmlâ Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara, 1996.
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Azerbaycan hariç, İran ve Türkmenistan bölgelerinde ise bu aşamaya he-
nüz gelememiştir. Bu böl ge lerde konu şu lan Oğuzca’nın bir yazı dili hâline 
gelememiş olmasının önemli se bep   lerin den biri de Moğol isti lası ve Rusla-
rın Türkistan bölgesini işgalidir. 13. yüzyılda çok güçlü bir devlet hâline 
ge len Moğolların Türkistan coğrafyasında gerçekleştirdikleri is ti lalar sebe-
biy le, bölgede yaşayan birçok Türk boyu gibi Oğuzlar da kitleler hâlinde 
batıya doğ ru göç et miş lerdir. Bu göçler böl ge deki siyasi istikrarı bozduğu 
gibi kültürel hayatı da et kilemiş ve Oğuz ca’nın yazı dili olma sü reci tam 
olarak gerçekleşememiştir.2

1552’de Kazan’ın işgalinden başlayarak ve 1883’teki Hive ve Buha-
ra Hanlıklarının iş ga line kadar devam eden süreç, özellikle Altın Ordu 
bölgesinde kullanılan Kıpçak yazı dili ge le  neğinin sonunu hazırlamıştır. 
1917’deki Bolşevik İhtilali’nden sonra ise bütün Türkistan bölgesi Rusla-
rın egemenliğine girmiştir. Bu fiilî işgal, birtakım siyasi ve kültürel ya  pı-
landırmaları da beraberinde getirmiştir. Örneğin her Türk boyunun ağzı 
bir yazı dili hâ  line getirilmiş; daha önceleri Türkistan bölgesinin ortak 
anlaşma dili olan Çağatayca’nın ye  rini Rusça almıştır.3

Bu çalışmada, Türkmen edebiyatının kurucularından biri olan Gur-
bannazar Ezizow’a, 1964-1975 yıllarında ailesi ve arkadaşları tarafından 
Türkmen elyazması Kiril alfabesiyle yazılan mek  tuplar4 ile bunların içe rik -
le ri üzerinde durulacak tır. Yine bu mektuplardan hareketle Sovyet-Türk-
men edebiyatı nın kuru lu şu ile döne min siyasi, ekonomik, sosyal ve kültü-
rel hayatı hakkında birta kım de ğerlen dir me ler yapılacaktır.

1. Sovyetlerin Türkistan’daki Dil Politikası

1917’deki Bolşevik İhtilali’nden sonra kurulan yeni Sovyet yönetimi-
nin hedeflerinden biri Türkistan coğrafyasındaki tarihî, coğrafi, siyasi ve 
kültürel bütünlüğü ortadan kaldırmak ve bu raları sömürgeleştirmekti. 
Bunun için de 1917-1940 yılları arasında Türk Dünyası üze rin de yapılan 
dil tartışmalarındaki ana hedef, öncelikle bir üst anlaşma dili olan Çağa-
tayca’yı ortak anlaşma dili olmaktan çıkarmaktı. Her Türk soylu toplu-
luk için yaklaşık yirmi yıl boyunca Latin temelli ortak bir alfabe üzerinde 
uzun çalışmalar ya pıl mış ve onlarca kongre düzenlenmiştir. Sonuç bek-
lentilerin tam aksi olup bu kez Latin te mel li ortak bir alfabe ortaya çıkma-
ya başlayınca bu işten vazgeçilmiştir.

Sovyetlerin Türkistan bölgesini işgalinden sonra ilk olarak rejime mu-
halif olan aydın ve ya  zarlar ortadan kaldırılmıştır. Yeni yönetime biat 

2 Mustafa Uğurlu, “Oğuzca ve “Anadolu Merkezli Oğuz Türkçesi”, International Periodical For 
The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 6/1, Winter, 2011, p. 
123-156.
3 Erdal Şahin, “Stalin Dönemi Siyasetinin Kazan Tatar Türkleri Kültürüne Etkileri”, Stalin ve 
Türk Dünyası, (Edi tör: Emine Gürsoy Naskali, L. Şahin), Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2007, s. 
233-244; Fazlur Rahman, “Rusya’daki Türk  lere Karşı Sovyet Politikasının Gelişimi (1917-1965)”, 
Çev. Hakan Kırımlı, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 23, İstanbul, 1983, s. 155-156.
4 Ünal Zal, Bir Devrin Aynası Gurbannazar Ezizow’a Mektuplar, (Baskıda), Gün Yayınları, 
Stockholm-İsveç, 2015.
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edenlerden II. Dünya Savaşı’na kadar fay  da lanılmış ve diktatörlük sistemi 
kurulduktan sonra bunlara ihtiyaç kalmamıştır. Mev cut yö  netimi kabul-
lenmeyen şair ve yazarların bir bölümü II. Dünya Savaşı’nda tankların 
önün  de yürütülerek ortadan kaldırılmış, bir bölümü ise faili meçhul cina-
yetlere kurban git  miştir. II. Dünya Savaşı’nın kazanılmasından sonra ise 
sistemin bütün iplerini eline alan Stalin, ekonomik anlamda elde edilen 
başarının kültürel anlamda sağlanamadığını söy le ye rek kendince birta-
kım tedbirler alma gereği duymuş ve Nikolay Marr’ın ortaya attığı Yafets 
Dil Teorisi’ni partinin yayın organlarında resmî dil politikası olarak kabul 
ettirmiştir.5

Yaklaşık on yıl boyunca büyük bir övgüye mazhar olan bu teoriye göre, 
bütün diller tek bir dil den çıkmış ve ileride tekrar tek bir dilde birleşecek-
tir. Ama bu dilin hangisi olacağı ke sin olarak belli değildir. Bu süre içinde 
yapılması gereken tek şey, küçük dillerin gönüllü bir şekilde büyük dillere 
iltihak etmesidir. Aksi takdirde büyük balığın küçük balığı yediği gi bi bü-
yük diller de küçük dilleri kendi bünyesine katarak eritip yok edecektir. 
Temeli Darwi nizm’e dayanan bu teorinin nihai hedefi, Türkistan bölgesinde 
konuşulan Çağatay Türk çe si’nin ortadan kaldırılarak Türklerin arasındaki 
anlaşma birliğini yok etmek ve Rusça’yı üst bir anlaşma dili yapmaktır.

Bunun ilk adımında, Latin temelli alfabe tartışmalarını yapan ve yö-
netime daha önce biat et  miş aydın ve yazarlar farklı şekillerde ortadan 
kaldırılmıştır. İkinci adımda ise her Türk top  luluğu için Kiril alfabesi te-
melli farklı farklı alfabeler hazırlanmıştır. Yaklaşık on yıl devam eden bu 
çalışmalar sonucunda Türkler, Çağatayca yerine Rusça üst dilinde anlaş-
maya zor lan   mış lar dır. Bunu başarabilmek için Sovyet yönetimi, bölgenin 
en ücra köşesindeki köy le rin ana okul larında dahi Rusça’yı zorunlu eğitim 
dili hâline getirmiştir. Devlet kadro lar ın da ça lışmak için mutlaka Rusça 
bilinmesi gerektiği açık bir şekilde duyurul muş tur.

En sonunda ise bu çalışmalara paralel olarak Marksizm ve Leninizm 
dışında hiçbir dünya gö  rüşü ile temasta bulunmamış ve tecrübe edinme-
miş yeni bir aydın tipi yetiştirme projesi dev  reye konulmuştur. Bunun için 
küçük yaştaki zeki çocuklar sınav yoluyla seçilerek Moskova’ya götürül-
müş ve eğitilmiştir. Burada yetiştirildikten sonra mevcut Sovyet ide o lo -
jisini anlatmak için merkezden çevreye doğru yayılmaya başlamışlardır.6 
Üze  rinde çalışılan mektupların çoğu yeni Sovyet-Türkmen edebiyatını 
kurmak için ye tiş ti ri len bu şair ve yazarlara aittir. Bu şair ve yazarlardan 
biri de Gurbannazar Ezizow’dur.

2. Gurbannazar Ezizow (1940-1975)

Sovyet-Türkmen edebiyatı kurucularından biri olan Gurbannazar Ezi-
zow, 1 Mart 1940’ta Aşkabat’ın Büzmeyin Köyü’nde doğmuştur. 1959’da 

5 Mehmet Uzman, Türkistan’da Dil Tartışmaları, Özbekçenin İcat Edilişi (19171940), Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bi  lim  ler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 2005, s. 179-187; 
Mehmet Uzman, “Yafets Dil Teorisi”, Virgül, Temmuz-Ağustos, 2006, s. 14-16.
6 Uzman, a.g.e., s. 188.
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liseyi bitirmiş ve aynı yıl Türk men Devlet Üniversitesi’nin Filoloji Bölü-
mü’ne girmiştir. İlk şiirleri 1955’te dergi ve gazetelerde yayım lanmıştır. 
Üniversite yıllarında kendisini tamamen edebiyata vermiş ve çağdaş Türk-
men şiirinin öncülüğünü yaparak otuz beş yıllık ömründe toplam üç yüz 
yet  miş beş şiir kaleme almıştır.7 1975’te sarhoş bir asker kaçağının kur-
şunlarıyla can ve  receği ana kadar şiirle ilgilenmiştir.

Hayatın hemen hemen bütün alanlarıyla ilgili şiirler yazan Gurbanna-
zar Ezizow, daima ha ya ta bağlı, tabiatla iç içe yaşayan ve sosyal meseleleri 
hayatının merkezine yer leş ti ren bir ki şi lik yapısına sahiptir. Yaşadığı yıl-
larda yeni söyleyiş tarzı, eski tenkitçilerin ho şu na git me miş, şiirlerinden 
tercüme kokusu gelmekle suçlanmıştır. Bazen de yazdığı eserler ba  sıl ma-
mıştır.8 Gurbannazar Ezizow’un şiir kitabı Serpay ise ölümünden sonra 
ya yım lan mış tır.9

Şiirlerinin dışında şairin yazdığı Tabyt (Tabut)10 ve Cadyly Kepje (Büyü
lü Kürek)11 adlı iki hi kâye ile Nesiller Manzumesi ve Köroğlu Operasynyñ 
Librettosu12 adını taşıyan iki tiyatro ese ri vardır.13

3. Yazar Hakkında Yapılan Çalışmalar

Şair hakkında Türkmenistan ve Türkiye’de çeşitli çalışmalar yapılmış-
tır. Türkmenistan’ da ki çalışmalardan ilki, şairin arkadaşı A. Gurbanne-
pesow tarafından 1995’te yapıl mış ve iki cilt hâlinde yayımlanmıştır. A. 
Gurbannepesow ilk cilde Saýlanan Eserler14 (Seçilen Eser ler), ikin ci cilde 
ise şairin bir şiirine atfen Çykmadyk Kitabym15 (Çıkmamış Kitabım) adı nı 
vermiştir. Ezizow’un Emri Bilen16 (Ezizow’un Emri İle) isim li diğer bir ça-
lışma ise Annaberdi Agabaýew tarafından yapılmış ve şiirlerden çok anı-
la ra yer verilmiştir. Bir baş ka çalışmayı Hydyr Amangeldi Ýalnyz Senin 
Bilen Bakylyk Bardyr17 (Yalnız Senin ile Bakilik Var dır) adıyla yapmıştır. 
Bu kitapta da şairin felsefi görüşleri, bazı şiirlerinin tah li li yapıl ma  ya ça-
lışılmış, şairden ve şiirlerinden yola çıkılarak ölüm ve hayatın anlamı gi bi 

7 Gurbannazar Ezizow, Türkmen Sahrasy, Türkmenistan, 1996; Gurbannazar Ezizow, 
Serdarym, Türkmenistan, 1996.
8 Gurbannazar Ezizow, Tabyt [Tabut], (Türkiye Türkçesine aktaran: Hüdayi Can), Aşgabat.
9 Daha sonra hemen hemen bütün şiirlerini içeren kitap Serdarym ve Türkmen Sahrasy ad-
larıyla çıkmıştır.
10 Türkiye Türkçesine aktaran Hüdayi Can. Geniş bilgi için bkz. http://www.hudayican.com/
component/content/article/60gur ban nazarezizov/128tabutgurbannazarezizov.html
11 Gurbannazar Ezizow, Jadyly Kepçe, Aşgabat Magarif, Türkmenistan, 1994; Türkiye Türk-
çesine aktaran: Ünal Zal, Büyülü Kürek, Kardeş Kalemler 5, Ankara, 2007, s. 40-42.
12 Libretto: İsim, müzik (libre’tto) İtalyanca libretto: 1. Bir operanın sözlerinin yazılı bulunduğu 
kitap. 2. Bir pandomimi veya baleyi açıklayan kitap.
13 Ünal Zal, “Gurbannazar Ezizow: Mezar Taşına Bile Tahammül Edilemeyen Bir Şair”, Türk
lük Bilimi Araştır ma ları (TÜBAR), Sayı: 24, Niğde, 2008, s. 295-306.
14 A. Gurbannepesow, Saýlanan Eserler I, Türkmenistan, 1996.
15 A. Gurbannepesow, Çıkmadık Kitabım II, Türkmenistan, 1996.
16 Annaberdi Agabaýew, Ezizow’un Emri Bilen, Türkmenistan, 1991.
17 Hydyr Amangeldi, “Yalnız Senin Bilen Bakylyk Bardır”, Zaman, Türkmenistan, 2005.
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fel sefi me  se leler irdelenmiştir. Bunların dışında Sadık Tirkişow tarafından 
yapılan ve ba zı şiir  lerin şe kil, muhteva ve kafiye yönünden incelendiği 
Gurbannazar Ezizow’un Şy gyr  la ryn  da ky Çeperçiligi18 (Gurbannazar Ezi
zow’un Şiirlerindeki Üs tat lığı) adlı yayım lan ma mış bir ça lışma daha vardır. 

Şairle ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalar ise fazla değildir. Bazı şiir-
lerinin aktarılması19 dı  şın da, onun hayatı hakkında birkaç ma  kale20 ve 
romantizm açısından şiirlerinin incelen di  ği bir kitap21 var dır.

Gurbannazar Ezizow ile ilgili ilk kapsamlı çalışma bir doktora tezi ola-
rak ha zır  lan mış tır. Bu çalışmada şairin bütün şiirleri “şekil”, “muhteva”, 
“dil ve üslup” yö  nün den değerlen di ri lerek Türkiye Türkçesi’ne aktarılmış-
tır.22

4. Gurbannazar Ezizow’a Mektuplar23

Sovyet-Türkmen edebiyatının kurucularından olan Gurbannazar Ezi-
zow’a ailesi, arkadaş la rı ve farklı kurum ve kuruluşlar tarafından değişik 
zamanlarda Türkmen elyazması Kiril alfabe siy le yazılmış birçok mektup 
gönderil miş   tir. Özellikle Ezizow’un askerde olduğu yıllarda gön derilen bu 
mektuplarda dönemin si  yasi, sosyal, kültürel ve ekonomik durumuna ait 
izler gör mek mümkündür.24 Yine bu mek    tup lardan hareketle şairin arka-
daşları ve ailesiyle olan iliş kileri, edebiyat dünyasındaki ye  ri ve önemi gibi 
farklı konularda da birtakım fikirlere sahip olunmaktadır.

Araştırmaya konu olan ve Gurbannazar Ezizow’un en büyük kızı Yaz-
gül Ezizowa ta ra fın dan bize verilen bu mektupların incelenmesi sonucun-
da, bunlardan onunun aile bireylerin den, yüz otuz altısının25 sanat ve 
edebiyat çevresindeki dost ve ar  ka daşlarından, altısının ise şairin bizzat 
kendisi tarafından kaleme alın  dığı tes  pit edilmiştir. Toplam yüz elli iki 
mek tup üzerinde yapılan bu çalışmada ay rıca o dö   nemdeki farklı kurum 
ve kuruluşlardan şaire gönderilen dönemin sosyal, siyasi ve kül tü rel ya-
pısına ışık tutabilecek siyaset, sanat ve edebiyat dünyasıyla ilgili telgraf ve 

18 Sadık Tirkişow, Gurbannazar Ezizow’un Şiirlerindeki Üstatlığı, Türkmenistan, 1997.
19 Ali Duymaz - Metin Ergun - Nergis Biray, Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye 
Dışındaki Türk Edebiyatları An  to lojisi, Türkmen Edebiyatı II, Cilt: 11, Kültür Bakanlığı 
Yayınları 2126 (Türk Dünyası Edebiyatı Dizisi 32), Ankara, 1998; Hüdayi Can, “Gurbannazar 
Ezizow”, Yağmur, Temmuz-Ağustos-Eylül, İstanbul, 2002; Nurmemmet Annaguli, İki Ağaç, 
Türksav Yayınları, Ankara, 2003.
20 Hüdayi Can, “Mezar Taşına Sansür”, Yağmur, Temmuz-Ağustos-Eylül, İstanbul, 2007; 
Ünal Zal, “Gurbannazar Ezizow: Mezar Taşına Bile Tahammül Edilemeyen Bir Şair”, Türklük 
Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), Sa  yı: 24, Niğde, 2008, s. 295-306.
21 Ahmet Gökçimen, Gurbannazar Ezizow (Türkmen Şiirinin Kuyumcusu), Fenomen Yayınları, 
Türk Dünyası Di  zisi: 5, Erzurum, 2011.
22 Ünal Zal, Gurbannazar Ezizow’un Şiirleri Üzerine Dil ve Üslup Çalışması, Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Ba  sıl  mamış Doktora Tezi), Ankara, 2007.
23 Bu makalede kullanılan örnekler için bkz. Ünal Zal, Bir Devrin Aynası Gurbannazar 
Ezizow’a Mektuplar, (Baskıda), Gün Yayınları, Stockholm-İsveç, 2015.
24 Bu mektupların onu Rusça, geriye kalanları ise Türkmence olarak yazılmıştır. Bazı 
mektuplar ise Rusça selamla baş la ma  sı na rağmen Türkmence yazılmıştır.
25 Aynı yazara ait Türkmence ve Rusça mektuplar toplam sayıya ilave edil miş tir.
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kut lama kart   ları ile Gurbannazar Ezizow’un şahsına ait resmî belgelerden 
de faydalanı l mış tır.26

4.1. Aile Mektupları

Eldeki mektuplar üzerinde yapılan inceleme sonucunda aile bireyleri 
tarafından Gurbannazar Ezizow’a yazılan mektup sayısının on olduğu be-
lirlenmiştir. Şairin as ker lik yap   tığı 1965 ve daha sonraki yıllarda babası 
tarafından kaleme alınan aile mek tup ların da, ge nelde ona karşı hissedilen 
sevgi ve özlem gibi duygularla kar şılaşılır. Bununla bir lik te mek tup  larda 
şairin ailesi, sanat ve edebiyat dünyasıyla olan iliş kileri, dönemin sos yal 
ve eko  no mik durumu hakkında da bazı bilgiler elde etmek müm kün dür. 
Daha çok Ezizow’ un ba bası ta  ra  fından yazılan mektuplarda şaire karşı 
olan duygular genel olarak şöy le dile ge ti rilir:

“…Kakaň, eceň ve Aýnabadıň tarapyndan onda bolan Gurbannazara 
ve ta nyş gullukdaş dos  laryňa köp salam bolsun. Biz munda sagsalamat 
gezip ýö rüs. Siziň hem onda sagsa la mat gezmegiňizi ve saglyk bilen gör
megörşe ge lipgitmegiňizi Alla tagaladan di le ýä ris…”27

[…Baban, annen ve Aynabat’tan oradaki Gurbannazar’a ve asker arka-
daş la rı na çok çok se  lam olsun. Biz burada iyiyiz. Sağlığımız sıhhatimiz ye-
rin de. Allah’tan sizin de orada sağ sa  lim yaşamanızı ve sağ salim ziyarete 
gelip git menizi diliyoruz…]

“Köpden köp dogaýy salam bolsun! Kakaň, Eceň, Aýnabadyň ve galan 
do gan garyn daş la  ryň, doslaryň tarapyndan Gurbannazara ve doslaryňa. 
Biz mun da sagsalamat işleşip ýö ren  diris siziň hem onda sagsalamat gul
luk edip, sagaman gaýdyp gelmegiňizi Alla ta ga la dan dileýäris. Salamdan 
soň:  Kür räm 29/VIIda iberen salamyň bize 2/VIIIda govuş dy, oka dyk, 
özüňi gö ren ýaly bolduk.”28

[Çok çok dua ve selam olsun! Baban, annen, Aynabat ve diğer hısım 
akra ba dan, dost lar  dan; Gurbannazar ve arkadaşlarına. Biz burada sağ 
salim işi miz de gücümüzdeyiz ve Al lah’tan sizin sağ salim askerliğinizi ya-
pıp sağ sa lim dönmenizi diliyoruz. Selamdan son ra: Sı pam (yiğidim), ye-
dinci ayın yir  mi dokuzunda gönderdiğin selam bize sekizinci ayın iki  sin de 
ulaştı, oku duk, seni görmüş gibi olduk.]

Gurbannazar Ezizow’un babasının öğretmen olması onun için büyük 
bir şanstır. Çünkü bu ai le eğitim, sanat ve edebiyat dünyasıyla iç içedir. 
Ayrıca başarılı bir şair ve çok genç yaşta olmasına rağmen dönemin ya-
zarlar birliği üyesi olması, Ezizow’a sanat ve edebiyat dünyasıyla güçlü 
bir iletişim kurma imkânı sağlamıştır. Bu iletişimin şairin askerde oldu-
ğu za man da hi kesilmeden devam ettiği yine babası tarafından yazılan 

26 Şahsi belgeler içerisinde Gurbannazar Ezizow’un eşine ait ilkokul karnesi, genç komünistliğe 
geçişini gösteren başarı bel ge si, askerlik cüzdanı, düğün davetiyesi, aile fertleri ile ilgili resmî 
yazı vb. yer almaktadır.
27 Aile Mektupları, No: 3.
28 Aile Mektupları, No: 7.
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şu satırlarda görülmek te  dir: “Kürräm bir nätanyş hat geldi velin, şol haty 
iberýäs şony okap özüň cogap be rer siň!..”29 [Sıpam (yiğidim), bir yabancı 
(kişiden) mektup geldi, bu mektubu gönderiyoruz, ar  tık kendin okur, ce  -
vap verirsin!]

Ezizow’a yazılan aile mektupları, sadece onun sanat ve edebiyat dün-
yasıyla olan ilişki le ri ne ışık tutmakla kalmayıp aynı zamanda gerek ai-
lesiyle olan ilişkilerine gerekse dönemin sos  yal ve ekonomik şartlarına 
dair bazı bilgiler vermesi açısından da önemlidir. Nitekim bu mek  tup la rın 
birinde şairin babası, yeni bir ev yaptırdığını ve paraya ihtiyacı olduğunu 
şu şe  kilde dile ge tirir:

“Men häzir haýatı täzäden salyp başladym. Ýykyp aşagyny betonlap 
ug ra dym. Daşyny sagaman gutarsam caýyň içini ussa bercek. Maňa şol 
işle ýän ýe rimde gurmak üçin bir sanı finsk caý berýärler. Olam tanyş og
lanlaryň kö megi bilen. Şu ýıl gitsem Gurbanam alyp gid  ýän. Gurbannazar 
sen näme pul almaly bolsaň şony maňa ýaz soňra doverennosti göni eceň 
adyna alyp iber...”30

[Ben şimdi evin çevresindeki duvarı tekrar örmeye başladım. Yıkıp altı-
na beton dö kü yo rum. Dışını sağ salim tamamlasam evin içini ustaya vere-
ce ğim. Bana o çalıştığım yerden kur    mam için bir tane Fin evi31 veriyorlar. 
O da tanıdıkların yardımıyla. Bu yıl gidersem be ra   berim de Gurban’ı da 
götüre ce ğim. Gurbannazar, senin ne kadar para alman gere ki yor sa onu 
bana yaz, son ra vekâletnameyi doğrudan annen adına alıp gönder.]

Yine şairin ailesine yapılacak olan yardım bir başka resmî belge olan 
sosyal yardımlaşma fo  nu başvuru dilekçesinde görülmektedir. Sovyet sis-
teminin getirdiği yeni sosyal ve eko no   mik düzen hakkında bazı bilgilerin 
olduğu bu belgenin sonunda şu bilgiler yer al mak  tadır:

“Çocukların tam devlet destekli organizasyonlara yerleştirilmesi, başka 
bir aile ta ra fın dan evlatlık edinilmesi, ebeveynlik haklarının alınması, aile 
üye si nin vefatı gibi durum lar da, yardım alanlar bu durumları yardım aldık
ları or ga nizasyona, kuruma, askerî komutan lı ğa, kolhoz başkanlığına veya 
sos yal birime bildirmek zorundadır. Aksi hâlde yardım feshedi  lir.”32

4.2. Arkadaş Mektupları

Arkadaşları tarafından Gurbannazar Ezizow’a gönderilen mektuplar 
incelenirken şairin ya şa  dığı dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik şartları 
mutlaka göz önünde bulun durul malı dır. Çün kü 1930’lardan 1950’li yıl-
lara kadar uzanan dönemde sosyal ve siyasal ortam, ileri sü rü  len fikir ve 
alınan kararlar yönünden oldukça dikkat çekicidir. Bu dönem, Stalin reji-
mi nin siyasi ve ekonomik alanlarda sağladığı tahkimden sonra dikkatini 
kültürel alanlara ver diği bir sürece denk gelmektedir.

29 Aile Mektupları, No: 6.
30 Aile Mektupları, No: 5.
31 Finlandiya tarafından verilen ağaç evler.
32 Yardım belirleme komisyonu dilekçesinin Rusça aslından tercüme edilmiştir.
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İkinci beş yıllık kalkınma planı boyunca “Sovyet devrinde yetişmiş ve 
eğitim görmüş, Sov yet inancıyla doğmuş, politikayı ilkin Marksizm ve Leni
nizm ile tanımış ve en azından er gin  liklerinde Sovyet dışı bir hayat deneme
miş genç yazarlar” rejimin gözdesi hâline gel miş tir.33 İktidar çekirdeğinde 
yoğunlaşan yeni tip insan modeli (Sov yet insanı) yaklaşık on yıl içinde 
çevreye doğru yayılmış ve bütün Sovyetler Birliği’ne hâ kim olmuştur. Yeni 
seçkin gruplar, seleflerine nispeten önceki şartların sosyal değişim sü re -
cinin dışında, suni olarak meydana getirildikleri için kendilerini yaratan 
iktidara daha bü  yük bir sadakatle bağlanmışlardır.34

Yukarıda ifade edilen yeni tip Sovyet aydınlarından birinin de Gurban-
nazar Ezizow olduğu dü şü nüldüğünde, bu mektupların kendisine kimler 
tarafından gönderildiğinin tespiti ve tas ni fi, yeni Sovyet-Türkmen edebiyatı-
nın oluşmasına katkıda bulunan dönemin diğer şair ve ya  zar  larının kimler 
olduğu hususunda bizlere bir fikir vermesi açısından da faydalı ola cak tır.

Yapılan inceleme sonucunda Gurbannazar Ezizow’a kırk yedi farklı ki-
şiden yaklaşık yüz otuz altı mektubun geldiği tespit edilmiştir. Bu mek-
tupların tamamına yakını genelde şai  rin sa nat ve edebiyat dünyasındaki 
arkadaş ve dostları tarafından gönderilmiştir. Mek tup lar dan çok azı ise 
sanat ve edebiyata ilgi duyan, şairin doğrudan tanımadığı, onunla ta nış -
mak ve gön derdikleri şiirlerinin değerlendirmesini isteyen şahıslara aittir. 
İki mektubun ise kimler tara fından gönderildiği şimdilik tespit edileme-
miştir. Yapılan tasnif sonucunda Gurbannazar Ezizow’a mektup gönde-
ren kişi ve kurumlar alfabetik sıraya göre şöy le dir:35 Abdylla Myradow 
(1), Abdynewi (2), Agageldi (3), Allaberdi (1), Allamyrat Esenow (1), Aman-
myrat Myradu (1), Amanmuhammet Geldimyradow (9), Annaberdi [Aga-
baýew] (9), Annaly Berdiýew (1), Ataberdiýew H. (1), Atageldi (1), Azizow 
Melýaýew (1), Begmyrat (21), Berdinazar Hudaýnazarow (1), Beşim (4), 
Çoluk Rejebow (1), Juma (1), Desýar [Taganow] (6), Goşjan Seýitmedow 
(1), Gözel Şaguliýewa (1), Gullaýew Nazar (1), Gurbannazar [Daşowuzdan] 
(4), Halyl Kuliýew (2), Hydyr (2), İkram Rozunbaýew (1), İlýas Hommat 
(1), Kakabaý İlýasof (1), Kerim Gurbannepesow (10), Komunist Parti (1), 
Mansur Hakimow (1), N. Halmämmedow (1), Orazmyrat Tüýli (2), Otuz 
(2), Öwliýaguly [Möwlamow] (7), Rahim Esenow (1), Ruhy Aliýew (1), Sa-
parmyrat (1), Sary Durdyýew (2), Seýit (1), Şanepes (4), Şirali N. (1), Tokar 
[Tugurow] (2), Usman Taşdemirow (1)36 ve Ýegendurdy Övezow (5). Bunun 
dışında yazarı belli olmayan iki mektup da bu çalış ma ya dâhil edilmiştir. 

Mek tupların birçoğunda yukarıda ifade edilmeye çalışılan yeni ede-
biyatın oluşturulması için kültürel bir seferberlik ilan edildiğini görmek 
mümkündür. Yeni Sovyet-Türkmen ede bi   yatı nın oluşumunda, birçok 

33 D.C. Montgomery, Rejim Doğrultusundaki Sovyet Özbek Edebiyatı Zin ci ri nin Bir Halkası 
Olarak “Şahı mer dan”, (Çev. H.C. Özkal), ODTÜ Yayınları, Ankara, 1985, s. 7.
34 Uzman, a.g.e., 2005, s. 187-189; Uzman, a.g.e., 2006, s. 14-16.
35 Gönderdikleri mektup sayıları parantez içerisinde belirtilmiştir.
36 Bu kişinin Rusça olarak yazdığı mektuplar da incelemeye dâhil edilmiştir.
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Türkmen şair ve yazarın katkısı olmasına rağmen özellikle Gurbannazar 
Ezizow ile Kerim Gurbannepesow’un büyük katkıları olmuştur. Gurban-
nazar Ezizow askerde olmasına rağmen şiir ve edebiyatla olan bağlarını 
koparmamış, yazdığı şiir leri yayımlaması için arkadaşlarına göndermiştir. 
Dönemin çeşitli sa nat ve edebiyat top lan tı la  rının en önemli katılımcıla-
rından biri olan Kerim Gurbannepesow ise gazete ve der gi ler de çıkacak 
olan şiir ve yazıların tamamından askerde ol ma sına rağmen Gurbannazar 
Ezizow’u haberdar etmiştir.

“Gurbannazar, soňky hatyňy aldym. Okadyk, saglygyňy eşidip begen
dik. Hä zir başga zat ha  kynda ýazyp oturcak däl. Goşgularyň hakynda: 
Mende se niň 4 sany hatyň saklanypdyr. Ola ryň içinde de ýenece goşgyň 
bar. “Ýol lar, uzak ýollar çagyryň meni...” Sen haýal ätmän goş  gularyň hem
me si ni iber... Salam bilen Kerim…”37

[Gurbannazar son mektubunu aldım. Okuduk, sağlığını işitip mutlu 
olduk. Şim  di başka şeyler hakkında yazacak değilim. Şiirlerin hakkında 
yazaca ğım: Bende senin dört adet mektubun bulunuyor. Onların içinde 
tek bir şiir var. “Yollar, uzak yollar çağırın be  ni…” Sen acil olarak şiirleri-
nin tamamını gönder… Selamlar, Kerim…]

“…Seni gurultaýmyza çagyrmak üçin ähli çäreleri göreris. Sen o ýerde 
öz ko man dirleriň bi  len ol hakda govy gürleşip goý. 23 günlükde Annaberdi 
öýe geldi. Men kän ýüz ber me dim ve işim kän diýip ýoldan yzyna gaý tar
dym. Gurultaý hakynda şol habar etdi...”38

[…Seni toplantımıza çağırmak için bütün yolları deniyoruz. Sen bulun-
du ğun yerde ko mu tan   larınla bu konu hakkında iyi konuş. İki üç gün önce 
Annaberdi eve geldi. Ben fazla yüz vermedim ve işim çok deyip geri çevir-
dim. Kurultayla ilgili haberi o verdi…]

Yeni Sovyet-Türkmen edebiyatının oluşmasına öncülük eden diğer 
isimlerin tespiti açı sın dan önemli olan bir başka mektupta ise Moskova’da 
yapılan bir sanat ve edebiyat top lan tı sı  na Türkmenistan’dan kimlerin ka-
tıldığı ve ne gibi etkinlikler yapılacağını görmek müm kün   dür.

“Gurbannazar, salam! Yazan hatyň hemde käbir goşgularyň Aşgabat 
iline gelip govuşdy. Hatyňyda, goşgularyňyda 23 gezek okadym. Emma, 
cogap yazmagy bir topar derekli ve de reksiz sebäplere görä gicikdirdim…
Bu ýerlerde durmuş ve ädebiýat durmuşy öňküligine di ýen ýaly govan 
edýär. Bir üýtgeşik zat, ol hem bolsa birigün 22inci ýanvarda 10 şahyr bo
lup Moskva ugraýarys. Ol ýerde Türkmen sungatynyň günleriniň gapdaly 
bilen poeziýa günleride geçirilmeli edildi. Zavodfabriklerde çykyşlarymyz 
bolcak. Kremlin zallaryndada birikisi bolaýcak ýaly… Delegatsiýanyň 
sostavy B. Seýtäkow (ýolbaşçy), B. Hudaý na za row, M. Seýidow, Ç. Aşyrow, 
A. Kekilow, G. Seýitliýew, V. Zubarew, A. Kovusow, T. Esenowa, R. Alyýew, 
K. Gurbannepesow.”39

37 Arkadaş Mektupları, No: 105.
38 Arkadaş Mektupları, No: 99.
39 Arkadaş Mektupları, No: 99.
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[Selam Gurbannazar, yazdığın mektup ile bazı şiirlerin Aşkabat diyarı-
na ulaş  tı. Mek tu bu nu ve şiirlerini iki üç kez okudum. Ama cevap yazmayı 
bir ta  kım gerekli gereksiz sebep ler den dolayı geciktirdim… Buralardaki ya-
şa   yış ve edebiyat hayatı daha önceki gibi devam edi yor. Tek değişiklik ise 
22 Ocak’ta on şair olarak Moskova’ya gi decek olmamız. Orada Türk  men 
sanat gün leri ile birlikte şiir günlerinin de olmasına karar verildi. İşyer-
leri ve fab ri ka lar  da sunum ları mız ola  cak. Kremlin salonlarında da bir iki 
sunumumuz olacak gibi… Top lantıya, B. Seýtäkow (reh ber), B. Hudaýna-
zarow, M. Seýidow, Ç. Aşyrow, A. Kekilow, G. Seýitliýew, V. Zubarew, A. 
Kovusow, T. Esenowa, R. Alyýew, K. Gurbannepesow katılacaklar.]

Mektuplarda ayrıca o dönemdeki bazı yazar ve şairlerin eserlerinin der-
gi ve gazetelerde ya  yım   lanması ve televizyonlarda veya konferanslarda su-
nulması için hakemlik müessesesi gi bi bir kurulun varlığı ve Ezizow’un da 
bu heyetteki önemli kişilerden biri olduğu görülür. Ye  ni edebiyatın oluş-
masında şairin etkisini görmek açısından aşağıdaki örnek oldukça dik kat 
çekicidir.

“Gurbannazar salam! Nähili ýagdaýlaryň? Canyň sagmy? Gurbanna
zar meniň ikinci kita by myň maslahata goýlanyna näçe vagt bolandygyny 
bilýän, unudan däl bolsaň gerek. Şo nuň protokoly henize bu güne çenli ne
şirýata berilmändir. Kyn görmeseň Atamyrada gov şur   cak bolaveri. Televi
zorda çykyş etmäge baran günüm barcak boldum, sypyp bilmedim. So  ňam 
saňa caň etsem, sen çykyp gitdi diýdiler. Gurbannazar alada goýýanym 
üçin meni ba gyşla! Hormatlamak bilen Gözel Şagulyýewa.”40

[Selam Gurbannazar, işlerin nasıl? Sağlığın sıhhatin iyi mi? Gurbanna-
zar be nim ikinci ki ta bımın yayımlanması için görüşmeye alınalı ne kadar 
zaman geç tiğini biliyor sun. Sanırım unutmuş değilsin. Onun protokolü şu 
ana kadar yayın evine gön de ril memiş. Sana zahmet olmazsa Atamyrad’a 
vermeye çalışsan. Tele viz  yon  da sunum yapacağım gün gitmeyi düşünü-
yordum, oradan ayrılamadım. Sonra da sana te le  fon ettim, senin çıktığını 
söylediler. Gurbannazar seni zor du rum da bı rak tığım için beni bağışla! 
Saygılarımla. Gözel Şaguliýewa.]

Şair ve yazarların eserlerini hangi gazete ve dergilerde yayımladığı, Sun
gat ve Edebiýat gazetesinin yeni edebiyatın oluşumunda önemli bir yeri 
olduğu yine eldeki Türkmence ve Rusça41 mektuplardan öğrenilmektedir. 

“Gurbannazar! Men saňa “Ýunost’” (1264 ýyl), 4 sany “Literaturnaýa 
Rossiýa” gaze ti ni iberdim. Gazeti ikiikiden iberýan, ibererin hem. Soňky 
gezek “zakaznyý” potça bilen iber   dim. Eger alan bolsaň habar ber. Ýadyň
dan çykarma.”42

[Gurbannazar! Ben sana 1964 yılının 12. ayına ait Ýunost dergisi 
ile dört sa yı Lite ra tur na ýa Rossiýa gazetesi gönderdim. Gazeteyi iki iki 

40 Arkadaş Mektupları, No: 73.
41 Dönemin önde gelen sanat ve edebiyat dergilerinden birisinin de Sovyet Edebiyatı Dergisi 
olduğu görülmektedir. Arka daş Mektupları, No: 11.
42 Arkadaş Mektupları, No: 21.
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gönderiyo rum, gönderirim de. Son ki se fer de ise iadeli tahütlü gönderdim. 
Eğer alırsan ha ber ver. Unutma.]

“Suňgat”a näçe goşgyň bolsa iber. Seniň diýen zatlaryňy bitirmek illeriň 
sag elinden gel me li bolsa, bizin, çen elimizdän gelýär. Goýup giden goşgu
laryň nabora gitdi. Nesip bolsa täze ýylyň ilki nomeri ýaş soldatyň şygy
rlary bilen açylmagyda mümkin. Goşgyňy oka dym, örän ýarady, rugsat 
bolsa ony hem şol ibercek tsikliňe goşmaly bolar. Rugsat bol ma sada, biziň 
etcek zadymyz ýok.”43

[(Edebiyat)-Sanat Gazetesi’ne ne kadar şiirin var ise gönder. Sözlerini 
başkaları sağ el le riy le yerine getiriyorsa biz sol ellerimizle yerine getiririz.44 
Bırakıp gittiğin şiirlerin baskıya gitti. Nasip olur sa yeni yılın ilk sayısının 
genç askerin şiir leri ile çıkması mümkün. Şiirini okudum, çok hoşuma 
gitti. Eğer imkân olursa onu da bu gönderecekleri me ek le yeceğim. İznin 
olmazsa yapacak bir şeyimiz yok.]

Mektuplarda karşılaşılan önemli konulardan biri de Rusça’nın Türkmen-
ceye olan etkisidir. Bir çok şair ve yazar mektuplarında, Türkmence karşılık-
ları olmasına rağmen Rusça keli me  ler kullanmayı bilinçli bir şekilde tercih 
etmişlerdir. K. Gurbannepesow, Ö. Möwlamow ve dönemin diğer önde gelen 
yazar ve şairleri mek tuplarında çok fazla Rusça kelime kul lan ılmıştır. Özel-
likle A. Agabaýew gibi dönemin iktidar savunucu ve sözcülüğünü ya pan lar 
ise bu durumu neredeyse alışkanlık hâline getirmişlerdir.

Rusça konuşma ve yazma nın bir devlet politikası hâline getirildiği ve 
bu dili iyi derecede bil   me yenlerin devlet kade me  lerin de asla görev ala-
mayacaklarının beyan edilmesi, birçok Türk cumhuriyetinde oldu ğu gibi, 
Türkmenistan’da da etkisini kısa sürede göstermiş ve anaokulundan baş -
layarak bütün okullarda Rusça önce seçmeli45 daha sonra ise zorunlu 
ders hâline getiril miş   tir. Bu politikanın bir so nu cu olarak bu dönemde 
yetişenlerin Rusça bilmemesi artık neredeyse im kânsızdır. Üzerinde ça-
lışılan mektuplardan on üçünün46 ta mamen Rusça ya zılmış olması Sov-
yet-Türkmen edebiyatının en nihai ama cı nın Rus ça’ yı bir üst dil hâline 
ge tirmek olduğu ve bunun da genelde başarıldığının bir gös ter  ge si dir.

Yeni Sovyet-Türkmen edebiyatının oluşumunda aktif olarak çaba gös-
teren şair ve yazar lar dan birinin Usman Taşdemirow olduğu görülmekte-
dir. Kendisi bir Özbek Türk’ü olan Usman Taşdemirow, Gurbannazar Ezi-
zow’un şiirleriyle ilk kez askerdeyken karşılaşır ve ta    nış  mak için ona bir 
mektup yazar. Bu mektupta kendisinin de genç bir şair olduğunu be lir t  -
tikten sonra edebiyat alanındaki çalışmaları, Ezizow ve diğer şairlerin şiir-

43 Arkadaş Mektupları, No: 98.
44 “Biz sol ellerimizle yerine getiririz” cümlesi yapılacak işin çok kolay olduğunu anlatmak için 
şaka olarak kullanılmış olup “O işler bizim için çocuk oyuncağı” anlamına gelir.
45 Rusça’nın ilk önce seçmeli olarak teklif edilmesinin sebebi halktan gelecek olan tepkileri 
azaltmak içindir.
46 Bu mektuplardan bazıları da Gurbannazar Ezizow’a aittir. Rusça yazılmış mektupların 
tercümesinde yardımcı olan Dr. Kalmamat Kulamışayew ve Dr. Bahtıgül Kulamışayew’e çok 
teşekkür ederim.
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lerinden yap tı ğı tercümeler hakkında ona bilgi verir. İlerleyen dönemlerde 
Ezizow ile arkadaşlık ve dost luk ilişkileri güçlenen Usman Taşdemirow, 
Gurbannazar Ezizow’a Rusça olarak yazdığı mek    tupların birinde Lenin 
Komünist edebiyatı yarışması düzenlediklerini, adaylardan biri sinin de 
Ezizow olduğunu ve ondan bir fotoğrafla özgeçmişini kendisine gönderme-
sini is ter. Ayrıca Lenin Edebiyat Ödülü komitesi olarak Türkmenistan’da 
düzenlenecek olan 50. yıl kutlama törenlerine Ezizow’u da davet eder.47

Yine başka bir Rusça mektubunda ise bir askerî deniz üssünde Kome-
now ve Gurdow is min   de iki kişiyle konuştuklarını ve Ezizow’un söyledik-
lerini onlara ilettiğini yazar. Mek tu bun devamında bu iki kişinin yazdıkla-
rı şiirleri en kısa zamanda Ezizow’a gönderecek leri ni belirtir.48

Rusça mektupların tamamı incelendiğinde, Stalin döneminde tahkim 
edilen ekonomik ya pı   dan sonra edebiyat, kültür ve sanat alanında yapı-
lacak olan devrime paralel olarak Usman Taşdemirow ve arkadaşlarının 
büyük bir gayret içinde olduklarını görülecektir.

Taşdemirow, Gurbannazar Ezizow’a yazmış olduğu başka bir mek-
tupta “Narazlyk”, “Talantlar”, “Kubeklik” ve “Jedeller” isimli şiirlerini Öz-
bekçe’ye çevirdiğini haber verir. Ay     rı ca Ezizow’un arkadaşı Halyl Kuliýew 
için yazdığı bir şiiri çevirirken “Halyl” isminin ye    rine “dosum” kelimesini 
koyduğunu, çünkü Özbek okuyucuların buradaki “Halyl” ke li me    sinin bir 
kişinin adı olduğunu bilemeyeceklerini söyler.49 Taşdemirow mektubunun 
de va    mında ise yirmi kadar rubaiyi tercüme ettiğini söyler ve Ezizow’dan 
daha fazla şiir gön der     mesini ister.50

Rusça mektupların bir başkasında ise Gurbannazar Ezizow’un şiirle-
rinin sadece dergi ve ga     zetelerde neşredilmediği, ayrıca bazı radyo ve tele-
vizyon programlarında da okunarak tah     lil edildiği öğrenilmektedir.51

Yine Ezizow’un evlendiğini duyan Usman Taşdemirow, arkadaşını kut-
lar ve o dönemde ge      nel olarak Özbekistan’da şair erkeklerin kendileri gibi 
şair bir hanımla evlendiğine dik kat çeker. Buradan hareketle Ezizow’un 
eşinin de şair olup olmadığını öğrenmek ister.52 Ezizow, bu tür bir evliliğin 
kanun gereği mi, yoksa geleneksel bir şey mi olduğunu anla ma dı    ğ ını, bu 
durumun kendisi açısından pek de uygun olmadığını dile getirir.53

47 Usman Taşdemirow’un yazdığı Rusça mektuptan tercüme edilmiştir. Fotoğraf No:1986. 
Bundan sonra aynı yazara veya başkalarına ait diğer Rusça mektuplardan yapılan tercüme-
lerin sadece fotoğraf numaraları verilecektir.
48 Fotoğraf No: 1939.
49 Rusça mektupların birçoğunda tercüme etmek veya yapılan tercümelerde ortaya çıkan 
çeviri problemlerini gidermek için Ezizow’dan şiirlerinin orijinallerinin istenildiği görülür. Bu 
durum bize Türk lehçelerinin kendi aralarında da aktarma sorunları olduğu göstermektedir. 
Arkadaş Mektupları, No: 133.
50 Fotoğraf No: 1941.
51 Fotoğraf No: 1928-29.
52 Fotoğraf No: 1941. Bu mektup Sovyet yönetiminin kendi yetiştirmiş olduğu yeni Sovyet tipi 
insanın, kiminle evleneceğine kadar karıştığını göstermesi açısından ilginç bir belge niteliği 
taşımaktadır.
53 Fotoğraf No: 1942.
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Mektupların bazılarında düğünler hakkında olduğu gibi ölümlerle ilgili bil-
gilere de rast la nıl       mak tadır. Yine Usman Taşdemirow’un diğer bir mektubunda 
Zülfi isimli birisinin otuz beş yaşın day ken vefat ettiği haberi verilmektedir.54

İbrahim Abdullin adlı biri ise Ezizow’a yazdığı bir mektupta kendisin-
den orijinali Türk men   ce, satır altı tercümesi Rusça olan ve Türkmen halk 
müziğine ait bir metin yaz ma sını is   ter. Mektubun devamında, yazacağı bu 
eserin iki bölümden oluşmasını, ilk bölü mü nün hü    zünlü, ikinci bölümü-
nün ise neşeli, eğlenceli ve komik olmasını rica eder.55

Gurbannazar Ezizow’a arkadaşları tarafından gönderilen mektuplar-
dan aile mektuplarında ol     duğu gibi sadece dönemin edebiyatı ile ilgili de-
ğil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal ya pı  sı hakkında da bilgi edinmek 
mümkündür.

“...Ehli garry soldatlardan, garry şahyrlardan salam bolsun. C.C.C.   
bu dyr ky: Hatyň geldi, oka dyk, gaýtalap okadyk, gaýtalap gaýtalap bol
sa be gen dik. Bu ýerlerde häzir ykdysady, sy ýasy, ädebi dünýäde hiç hili 
üýt ge şik lik ýok. Käbir üýtgeşiklikler bar, olar hem Sa mar kand ýaly ýere 
habar berip otu  rar ýaly zatlar däl. Şonuň üçin hem üýtgeşiklikler bolgando 
azkem gara şyl  sa ýagşy. “Suňgat”a näçe goşgyň bolsa iber...”56

[Bütün yaşlı askerlerden, yaşlı şairlerden selam olsun. Selamdan son-
raki söz: Mektubun gel   di, okuduk. Tekrar tekrar okuduk ve çok çok be-
ğendik. Şim  di lik buralarda iktisat, si ya set ve edebiyat dünyasında hiçbir 
değişiklik yok. Bazı değişiklikler var. Onlar da Semer kand gibi yere haber 
verecek ka  dar önemli şeyler değil. Onun için de değişikliklerin olduğu za-
man az çok beklense iyi. “Sanat”a [Edebiýat ve Sungat] ne kadar şiirin 
varsa gönder.]

Eldeki mektupların en dikkat çekici noktalarından biri de o dönemde 
gerçekleştirilen sanat, ede       bi yat ve kültür alanındaki bütün faaliyetlerin 
Türkmenistan Komünist Partisi yetkilileri ta      ra     fın  dan sıkı bir şekilde de-
netleniyor olmasıdır. Yapılan denetlemelerin birinden başa rıy la ge çil diği 
“...Yndem bir “çastnyý” (şahsy) mesele. Dekabr aýynyň 25ne TKPnyň 
(Türk me   nis  ta nyň Kommunistik partiýasynyň) Merkezi komitetiniň Prezidi
umynda “Ede bi ýat ve sun   gatyň” ha  sabaty alyndy. Sarsman geçdik. Ýagşy 
ýerimizem, ýaramaz ýerimizem aýt dy lar. Häzir şol aý dy lanlardan başard
ygymyzdan netice çykarcak bolup ýörüs.”57

[Şimdi özel bir konu. Aralık ayının 25’inde Türkmenistan Komünist 
Partisi’nin merkez ko    mi    tesinin merkezinde Edebiyat ve Sanat değerlen-
dirildi. Zorlanmadan atlattık. Artımızı eksimizi söylediler. Şu anda bize 
söylenilenlerden hareketle ne yapmamız gerektiğini çıkarmaya çalışıyo-
ruz.] şeklinde dile getiriliyor. Bu durum bize daha önce ifade edildiği gi bi 
ye ni bir toplum oluşturmak için hayatın bütün alanlarında bir seferberlik 
başlatıldığını gös  ter mek   tedir.

54 Fotoğraf No: 1942.
55 İbrahim Abdullin, Fotoğraf No: 1954.
56 Arkadaş Mektupları, No: 98.
57 Arkadaş Mektupları, No: 11.
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Bu çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunların bazen bir şikâyet un-
suru olarak da Ezizow’a ya      zıl dığı anlaşılmaktadır. Getirilmek istenen yeni 
sistem anlayışı ile mevcut Türkmen kül tü   rel de ğer  lerinin çatıştığı haber 
verilmektedir. Okulda verilmek istenen değerler ile evde an     latı lanlar ara-
sındaki çelişki mektupların birinde şöyle dile getirilir:

“Ýöne mekdebiň täsiri, öýüň täsirinden asgyn gelýär. Okuvçylar köp zat 
bil ýär, emma olar gelcekde nähili adam lar bolup ýetişcegini nädip bilcek. 
Öýüň “ideologiýasy” ahyryso   ňunda olaryň uly bölegini zaýalar, şonuň 
üçin hem övredilen, aýdylan sözler temanyň se si   ne utgaşyp, adamlaryň 
gu la  gyn  da çalaca şuvvuldy döretmekden başga zada hyzmat et me ýär.”58

[Fakat okulun etkisi evin etkisinden zayıf kalıyor. Öğrenciler çok şey 
bili yor, fakat onlar ge le cekte ne türlü insan olarak yetişeceklerini nasıl bi-
lecek. Evin ideolojisi, önünde so nun da  onların büyük bölümünü etkiliyor. 
Bunun için de öğretilen, söylenen şeyler temanın se si ne karışıp, insanla-
rın kula ğın da şöyle bir ses bırakmaktan başka birşeye hizmet etmiyor.]

4.3. Gurbannazar Ezizow’un Mektupları

Yukarıda da ifade edilmeye çalışıldığı gibi yeni tip Sovyet aydınlarından 
biri olan Ezizow’un ilk şiirleri daha on beş yaşında iken yayımlanmaya 
başlanır. Gittiği her yerde bü       yük ilgi ile karşılanan şair, çeşitli konferans-
lar vermek, toplantılar düzenlemek, yeni genç şairlerin şiirlerini incele-
mek ve onları cesaretlendirmek suretiyle yeni Sovyet-Türk men edebiyatı-
nın oluşması için elinden gelen bütün çabayı gösterir.

Şairin çocukluk döneminde II. Dünya Savaşı’nın bitmiş olması onun 
için bir taraftan şans di     ğer taraftan ise büyük bir hüzün kaynağı olmuş-
tur. Çünkü II. Dünya Savaşı’nın sonunda gelen kısmi rahatlama döne-
minde aşktan ölüme, Türkmen ahlakından aile yapısına ve de ğer    lerine 
saygıya kadar birçok konuda şiirler yazar. Hayatın bütün yönleriyle ilgi-
lenen şai rin yazmış olduğu şiirlerin etkili olmasının sebebi ise ya bunları 
bizzat yaşamış ya da ya   şa  na n  lara şahitlik etmiş olmasıdır.

Diğer taraftan bu savaş onun için bir hüzün kaynağı olmuştur. Çünkü 
babası ve amcası dâ hil tanıdığı ve bildiği pek çok insan bu savaşa katıl-
mış, esir düşmüş, işkence görmüş ve bir     çoğu da hayatını kaybetmiştir. 
Şairin kendi babasının da bu savaşa katılmış olması, esir dü       şe  rek yıllar-
ca işkence görmesi, onun ruhunda savaşa karşı bir nefret uyandırmıştır. 
Savaş sı      ra    sında ve sonrasında anlatılanlar, Türkmen halkının içinde bu-
lunduğu sıkıntılı ortam ve o günkü hayat şartlarına dair birçok konu bu 
sayede onun şiirlerinde yer almıştır.59

Gurbannazar Ezizow, yukarıda özetlenmeye çalışılan düşünceleri, 
kendisine yazılan ve için   de “şiir nedir ve konusu ne olmalıdır?” şeklindeki 
soruya bir mektubunda şöyle cevap ve    rir:

58 Arkadaş Mektupları, No: 21.
59 Zal, a.g.e., 2008, s. 295-306.
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“Şiir yazdığım zamanlar insanlara karşı olan sorumluluğumu düşü
nüyorum. Onlara bir şey söy      lemek istediğim zaman da söyleyecek
lerimin kayda değer ve anlaşılır şeyler olması ger     çek ten önemlidir. 
Bundan dolayı her şiirimi eleştirel bir şekilde gözden geçiririm. Senin 
te     mel konun 1. İnsan hakları, insanın mutluluğu, memnuniyeti, dik
kati, endişesi ve çektiği acı     lar ol ma lı dır. 2. Her şiirin en önemli teması 
anavatandır. 3. Tabii ki ben şiirin sözlerine de önem ve ririm. Ben aşk 
hakkında da yazıyorum. 4. Fakat bir başka konu olan savaş te ma   sı 
hakkında da daha çok şeyler söylemek istiyorum. Sesler benim için 
farklı olmalı, fakat sa   vaş temasına dai ma geri dönüyorum. Savaş yıl
larında doğdum fakat savaşı görmedim. Ama onun ne ol du ğu  nu iyi bi
liyorum. Savaşı, babamın Mauthausen’deki üç yıl kalış hikâ ye    si nden 
bi li yo rum. Yi  ne savaşı, ona katılmama sı na rağmen annemin çektiği 
ayrılık acısı ve sıkıntı la rın dan bili yo rum.
Savaş daima kendini hatırlatıyor. Örneğin Babam’ın da gittiği Ka
ros Sled’den gelen bir mek    tup. Dahası, dünya oldukça küçük ve in
sanların yolları kesiştiği için birbirleriyle bağ lan    tı kura bildiklerini de 
söylemek isterim. Mesela yazarımız olan S. Ataýew tarafından ba na 
ina nıl maz bir olay anlatıldı. Karosten yakınındaki küçük bir kasaba 
olan Singeş’i yalnız ba     şı na bir evin içinden nasıl savunduğunu ge
çen yıl Kiev’deki öğrencilerine anlatmış. Bu sa     vaşta birçok in san öldü. 
Ataýew’in hikâyesi bir başkası tarafından gözyaşlarıyla kesil miş. Bu 
kişi yoldaş şair Tsakhil Ahimowiç’tir. O, Ataýew’in konuşması sırasın
da araya gi rip “Evet, bu konuşan adam, yani Ataýew, benim doğup 
büyüdüğüm evi tek başına savu nu    yor du.” demiş. Dünya çok kü çük ve 
biz birbirimize karşı olan sorumluluğumuzu hatır la ma    lı yız.”60

Aşa ğıdaki mektup savaşın onun ruh dünyasında açmış olduğu bunca 
derin acıya rağmen am    ca sının yeni rejime olan bağlılığını sorgulaması açı-
sından oldukça dikkat çekicidir.

“Değerli Arkadaşlar!
Sizin gönderdiğiniz mektubu biraz gecikmeyle aldık. Sizin yaptığı
nız bu ha yır lı iş bizi ne ka  dar heyecanlandırdı bilemezsiniz. Benim 
amcam Kerim’in (ya ni sizin yazdığınız gibi Karly’nın) savaşa gidişi 
üzerinden tam 2728 sene geç ti. Kerim’in büyük ağabeyi olan ba bam 
1941 yılında savaşa gitmiş. Keşif müf rezesinin komutanlığını yapa
rak Salsk step le rin  de savaşmış. 1943 yı lın da şiddetli bir çarpışmadan 
sonra ağır yaralanarak Almanlara esir düş  müş. On bir ay boyunca 
Almanların ölümcül kampı Mauthausen’de kalmış. Ba bam dön  dü. O 
hayatta ve sağlıklı, öğretmenlik yapıyor. Bu sene o, elli ya şı nı dol
duracak. Fakat be  nim amcamdan hiç haber yok. Yirmi sekiz sene dir 
biz onun ölüp ölmediğini, nerede ol du  ğunu, öldüyse ne şartlarda ve 

60 Gurbannazar Ezizow’un yazdığı Rusça mektuptan tercüme edilmiştir. Fotoğraf No: 1923-
1927.
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ne şe  kil de öldüğünü bilmiyorduk. Ve sizden beklenmedik bir mektup. 
Değerli ço  cuk lar! Biz sizden ayrıntılı cevap istiyoruz: Amcamızın izi
ni nasıl bul   du nuz, bi  zim adresi nereden öğrendiniz, ne zaman vefat 
etmiş? O gerçek bir Sovyet genç komünisti olarak savaşmış mı? Ya
zınız çocuklar, onun mezarı ne rede bu  lunmaktadır. Sa   bırsızlıkla sizin 
mektubunuzu bekleriz. Size hatıra ola rak Ço cuk ve Deniz adlı kitabımı 
yol   luyorum.”61

29.05.1970
Gurbannazar Ezizow

Ezizow’un kısmen rahat bir ortamda yazdığı şiirlerinin çok azında re-
jimi konu etmesi ol duk    ça dikkat çekicidir. Fakat az sayıda da olsa bu 
şiirlerinde yeni Sovyet rejimini sami mi yet   le övdü ğü görülmektedir. Çünkü 
ona göre bu yeni rejim, bütün dünya halklarına kardeş lik, huzur ve ada let 
getirecek; yeryüzündeki sefalet, eşitsizlik ve zorbalık ortadan kalka cak tır. 

Hayalindeki yönetim şekli ile gerçeklerin düşündüğü gibi olmadığını kısa 
bir süre sonra Mos ko va’daki bir yazarlar birliği toplantısında bizzat göre-
cek ve bazı konularda itirazlarda bu    lu  na caktır. Şair, Moskova’daki yazarlar 
birliği toplantısında okuduğu bir şiirinde vatan sev    gisini şöy le dile getirir:

“Seniň duzuň iýdim, nanyňy iýdim,  “Senin tuzunu yedim, ekmeğini yedim,
Galplygam etmedim, Hudaýa şükür.   Nankörlük etmedim Allah’a şükür.
Käte göge galdym, kä gökden iýndim,   Kâh göğe yükseldim, kâh yere indim,
Emma hiç ýitmedim, Hudaýa şükür.”  Benliğimi kaybetmedim Allah’a şükür.”

Fakat şair, bu şiirinde geçen Huda kelimesi sebebiyle diğer katılımcılar 
tarafından eleş ti ri lir. Ye ni Sovyet edebiyatında böyle düşüncelere asla yer 
olmayacağı vurgulanır. Bu tenkit kar    şı   sında ise Ezizow cevaben: “Şükre
dilecek başka kim var?” diye itiraz eder.

Gurbannazar Ezizow’un hayal ettiği ve uğruna canla başla çalıştığı 
o günkü rejimin, ölü mün    den sonra mezar taşına yazılmak istenilen bu 
dörtlüğe sadece içerisinde Huda kelimesi ge   çi  yor diye izin vermeyişi ise en 
az şairin ölümü kadar acı ve ibret vericidir.62

5. Sonuç

Günümüzde kullanılan Oğuzca, Kıpçakça, Uygurca ve Bul gar  ca gibi 
temel lehçelere dayanan Türk yazı dilleri, tarihî süreç içerisinde çeşitli 
siyasi, iktisadi, coğrafi, kültürel vb. sebepler den do layı birbirin den farklı 
gelişim çizgileri takip etmişlerdir. Özellikle 13. yüz yıl daki Moğol is tilası 
bölgedeki siyasi istikrarı bozmuş ve kültürel ha ya tı de rin   den et ki le miş tir. 
1552’de Kazan’ın işgalinden başlayarak 1883’teki Hive ve Buhara Han  -
lıklarının iş ga line kadar de vam eden süreçte Kıpçak ya  zı dili geleneği sona 
ermiş; 1917’deki Bolşe vik İhtilali’nden sonra ise tüm Türkistan böl   gesi 
tamamen Rusların ege men liği altına gir miş  tir.

61 Gurbannazar Ezizow’un Mektupları, No: 88.
62 Geniş bilgi için bkz. Zal, 2008, s. 295-306.
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Rusların bu fiilî işgalleri, bölgede çeşitli siyasi ve kültürel ya pı  lan-
dırmaları beraberinde getir miş  tir. Özellikle Türk boylarına ait ağızların 
birer yazı dili hâ li ne getirilme çalışmaları, boylar arasındaki anlaşma bir-
liğini bozmuş, Türkistan bölge si nin ortak anlaş ma dili olan Çağatayca’nın 
ye ri  ni ise zamanla Rusça almıştır.

Sovyetlerin kuruluşundan sonra Türklerin her bir boyu için yeni Sov-
yet ede bi yat    ları oluş turma çalışmaları başlatılmıştır. Sistemli bir şekilde 
devam ettirilen bu dil ve kül   tür politikalarına karşı çıkan aydın ve yazarlar 
öncelikle ortadan kaldırılmış; Sovyet po  li  tikalarını kabul edenler ise bir 
süre daha faydalanıldıktan sonra çeşitli şekillerde tasfiye edil  miştir. En 
nihayetinde ye ni bir aydın tipi (Sovyet insanı) oluşturma fikri ortaya atıl-
mış ve bu politika çerçevesinde hareket edil miş tir. Bunu gerçekleştirmek 
için takip edilen po li ti  ka lardan biri de Türkistan bölgesindeki Türk boyla-
rından ze ki çocuk larının seçi le rek Moskova’ya götürülmesi ve sistemin is-
tediği şekilde yetiştiril dik  ten sonra merkezden çev  reye doğru yayılmasıdır. 
Bu tür bir çalışmanın yapıldığı yerlerden bi ri de Türkmenistan’  dır. Kerim 
Gurbannepesow, Halyl Kuliýew, Gurbannazar Ezizow, G. Seýitliýew, N. 
Halmämmedow, Annaberdi [Agabaýew], Öwliýaguly [Möwlamow], Tokar 
[Tugurow] ve Usman Taşdemirow gibi Marksist ve Leninist bir eğitimden 
geçen sanatçılar yeni Sovyet-Türkmen edebi ya tı nın oluşturulması için 
büyük gayret göster mi ş ler  dir.

Sovyet-Türkmen edebiyatının kurucularından biri olan Gurbannazar 
Ezizow’a, 1964-1975 yılları arasında ailesi, arkadaşları ve farklı kurum ve 
kuruluşlar tarafından değişik za   manlarda gönderilen mektuplar ile şairin 
kendi yazdığı mektuplar ve içerikleri üzerinde du   rulan bu çalışmada söz 
konusu dönemin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatıyla ilgili ol-
dukça zen   gin bir bilgi birikimiyle karşılaşmak mümkündür.

Sevgi ve özlem gibi duyguların ortak olduğu mektuplarda, dönemin 
siyasi yapısına pa  ra lel olarak kültürel hayatında oldukça hareketli olduğu 
görülmektedir. Ekonomik ve sos   yal ya pı nın pek de iç açıcı olmamasına 
rağmen sanat ve edebiyat alanındaki çalış ma la rın büyük bir gayretle yü-
rütülmeye çalışıldığına şahit olunmaktadır.

Sovyet-Türkmen edebiyatının oluş turulması için takip edilen politika-
lar ve bu yolda yapı lan çalışmaların belirli aralıklarla de netlenmesi, yapı-
lan işlerin ne kadar ciddiye alındığını gös  termesi açısından oldukça dik-
kat çekici dir. Yine bu mektuplardan hareketle dönemin ön de gelen sanat 
ve edebiyat yayınları içerisinde Edebiýat ve Sungat [Edebiyat ve Sanat] 
Gazetesi’nin önemli bir yeri olduğu görülmektedir.

Sovyet-Türkmen edebiyatının oluşmasında sadece Türkmen yazar ve 
şairleri değil, Özbek asıl  lı Usman Taşdemirow gibi diğer Türk asıllı şair ve 
yazarların da büyük bir gayret için de olduğu görül mek te dir.

Onun yazdığı mektupların birinde, Türkmen Türkçesi’nden Özbek 
Türkçesi’ne yap tığı çevirilerde “okuyucuların doğru anlamaları için Halyl 
ismini “dosum” şeklin de aktarmış olduğunu” söylemesi, bugünkü Türk 
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lehçeleri arasında var olan aktarma sorunla rını gös ter mesi açısından ol-
dukça ilgi çekicidir.

Mektuplarda karşılaşılan önemli konulardan biri de Rusça-Türkmen-
ce dil ilişkileridir. Rusça’nın işlenmiş bir üst dil olmasının yanında dev-
let politikası olarak da eğitim dili hâline getirilmesi Türkmence’yi ciddi 
anlamda Rusça’nın etkisi altında bırakmıştır. Bunun doğal bir sonucu 
olarak bir çok şair ve yazar mektuplarında, Türkmence karşılıkları olması-
na rağmen Rusça keli me  ler kullanmayı tercih etmişlerdir. K. Gurbanne-
pesow ve Ö. Möwlamow gi bi yazarların mek tuplarında kullanılan Rusça 
kelimeler, özellikle A. Agabaýew’ in yazdıklarında neredeyse alışkanlık hâ-
line getirilmiştir. Ba zı mek tup   ların ise ta mamen Rusça ya zılmış olması 
Sovyet-Türkmen edebiyatının en nihai ama cı nın Rus ça’ yı bir üst dil hâli-
ne ge tirmek olduğu ve bunun da genelde başarıldığının bir gös ter  ge si dir.

Yine incelenen bu mektuplardan hareketle Sovyet-Türkmen edebiyatı-
nın oluşumu na ön cülük eden şair ve yazarlardan biri Gurbannazar Ezi-
zow’un arkadaşları ve aile siy le olan iliş  ki    le rinin çok iyi, sanat ve edebi-
yat dünyasındaki yerinin ise hem o dönemde hem de bu gün kü Türk  men 
edebiyatında kazandığı şöhreti hak edecek kadar ileri bir düzeyde ol du ğu 
söy  le ne   bilir.

Üzerinde ilk kez çalışılan bu mektuplar, Sovyetler döneminde yetişen 
Türkmen şair ve ya zar lar hakkında doğrudan bilgi edinmenin yanında, 
Türkmen edebiyatı tarihinin de yeniden ya    zıl masına büyük katkılar sağla-
yacaktır. Ayrıca Türk Dünyası ile ilgili yapılacak bu ve ben  zeri ça lış ma  lar 
Sovyetler Birliği döneminde karanlıkta kalan noktaların aydınlatıl ma sın-
da ve bugün ileri sürülen her türlü görüşün doğruluğu veya eksikliğinin 
giderilmesinde bi rinci derecede fayda sağlayacaktır.
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Ekler:

Makalede ismi geçen yazarlar ile aile fertleri ve Gurbannazar Ezizow’a 
ait mektuplardan birkaç örnek.

Ek 1: Aile mektuplarından örnekler

Gurbannazar Ezizow’un babası Aziz Hümmedow tarafından 
22.02.1965 yılında oğluna ya zılan mektup
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Gurbannazar Ezizow’un 
babası Aziz Hümmedow 

tarafından 22.02.1965 yılında 
oğluna  ya zılan mektup

Gurbannazar Ezizow’un annesi Gülnabat Ezizowa tarafından 
27.03.1965 yılında oğluna ya zılan mektup
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Ek 2: Arkadaş mektuplarından örnekler

Kerim Gurbannepesow tarafından 
08.12.1964 yılında Gurbannazar Ezizow’a 

yazılan mektup
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Kerim Gurbannepesow tarafından 08.12.1964 yılında 
Gurbannazar Ezizow’a yazılan mektup
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Ek 3: 

Gurbannazar Ezizow’un mektuplarından örnekler

Gurbannazar Ezizow’un kendi el yazısıyla 
24.09.1965 yılında Otuz adlı birine yazdığı mektuplardan bir örnek
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Gurbannazar Ezizow’un kendi el yazısıyla 
24.09.1965 yılında Otuz adlı birine yazdığı mektuplardan bir örnek
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ULUSAL MAHKEMELER ÖNÜNDE
YABANCI KAMU HUKUKUNUN UYGULANMASI 
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Öz

Uluslararası özel hukuk ve kanunlar ihtilafı meselesi olarak yabancı ya-
saların uygulanması mahkemeler için sıradan bir görevdir. Ancak, uygulan-
ması söz konusu olan bir yabancı kamu hukuku yasası ise, mahkemeler 
pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışmada, yabancı kamu 
hukukunun uygulanması sorunu, Türk hukuk sistemi özelinde incelenecek-
tir. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası belgeler değerlendirildiğinde, ikili 
antlaşmalar ile vergi yasalarının sınır aşan etkisi sorununun nasıl aşılmaya 
çalışıldığı ve Avrupa Konseyi bünyesinde taraf olduğu çok taraflı antlaşma-
lar ile ceza yasalarına ilişkin getirilen çözümler analiz edilecektir.

Anahtar kelimeler: Yabancı Kamu Hukuku, Uluslararası Hukuk, Çif-
te Vergilendirme Antlaşmaları, Avrupa Konseyi.

Abstract
The Problems Of The Implementation Of Foreign Public Law By 

National Courts: The Case of Turkey
Application of foreign law is a routine task for courts when they are 

faced with questions concerning private international law. However, if the 
law to be applied is of public law character, courts will have to deal with 
several considerations. In this study, the problem of application of foreign 
public law will be examined by reference especially to Turkish law in parti-
cular. Regarding the international documents which Turkey is a party, the 
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efforts to overrule the problem of tax laws through bilateral treaties and 
the remedies for penal laws in multilateral treaties within the Council of 
Europe will be analysed. 

Keywords: Foreign Public Law, International Law, Double Taxation 
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Giriş

Ulusal mahkemeler önündeki yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda ya-
bancı yasaların uygulanması, genelde boşanma, miras gibi özel hukuk 
meselelerini kapsamakta ve uluslararası özel hukukun düzenleme alanına 
girmektedir. Mahkemenin kanunlar ihtilafı kurallarına göre uygulanması 
gereken yasa, özel hukuk niteliği taşıdığında, mahkeme, kamu düzeni izin 
verdiği ölçüde bahse konu yasayı uygulayacaktır. Diğer taraftan, uyuş-
mazlığın çözümüne uygulanacak yabancı yasa kamu hukuku kapsamın-
da ise, ulusal mahkemeler genelde “uygulanmazlık” kararı vermektedirler. 
Mahkemeler neden yabancı özel hukuk yasalarını şartlar oluştuğu zaman 
uygularken yabancı kamu hukuku yasalarını uygulamayı reddetmekte-
dirler? Yabancı kamu hukuku olur da uygulanırsa, kamu hukuku yasa-
larının hangilerinin, başka bir deyişle kamu hukuku dallarından hangile-
rinin uygulanacağı kararı neye göre verilmektedir? Mahkemeler bir miras 
uyuşmazlığını çözmek için yabancı miras hukukunu, sözleşmeden doğan 
yükümlülükleri saptamak için de sözleşme hukukunu uygulamakta her-
hangi bir sakınca görmemektedirler. Diğer taraftan, mahkeme önündeki 
yabancı unsurlu uyuşmazlığa uygulanacak yabancı yasa kamu hukuku 
kapsamında ise mahkeme (bazı istisnai durumlar hariç) hem yasayı uygu-
lamayı hem de yabancı mahkemenin bu yasayı uygulayarak aldığı kararı 
tanımayı, ona etki doğurmayı reddetmektedir.

ABD ve İngiltere gibi devletlerde, hukuk sistemlerinin içtihat hukuku 
üzerinden ilerlemesinin de etkisi ile, yasama, yürütme ve yargı organları 
yabancı kamu hukukunu tamamen reddetmemekte; böylelikle bu devlet-
lerde yabancı kamu hukukunun uygulanmasına çözüm getirilmeye çalı-
şılmaktadır. Ne yazık ki bu örnekler dışında, özel antlaşmalar ve uluslara-
rası örgütlerin bünyesinde hayata geçirilen düzenlemelerin yokluğunda, 
devletler yabancı kamu hukukunu ya uygulanamaz addettiklerinden ya 
da hiç değerlendirmeye bile almadıklarından, ne mahkemelerinin yabancı 
kamu hukukunun uygulanmasını gerektirecek uyuşmazlıkları çözmeleri-
ne izin vermekte ne de böyle bir uyuşmazlık çıktığı zaman nasıl ve hangi 
esaslara göre çözüm getirileceğine ilişkin yasama düzeyinde bir kurallaş-
maya gitmektedirler. Diğer bir deyişle, yabancı kamu hukuku görmezden 
gelinmektedir, ancak bu sorunun mevcut olmadığı anlamına gelmez.

Özellikle 20. yüzyılın son yarısında yabancı kamu hukukunun uy-
gulanması sorunu devletin sınır aşan yetkileri çerçevesinde değerlendi-
rilmişti. Konu, devletlerin kamu hukukunun en dış sınırı, uluslararası 
hukukun getirdiği kısıtlamalar, mücamele ve devletlerin kendi kendileri 
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sınırlamaları üzerine odaklanmaktaydı. Ancak 21. yüzyıl itibariyle konu, 
sınırları içerisine “nüfuz edilmeye çalışılan devlet” bakımından değerlendi-
rilmektedir. Uluslararası hukuk, bu ilişki içerisinde, hem kamu hukuku 
niteliğindeki yasalarını uygulatmak isteyen devletin sınır aşan yetki iddi-
alarını sınırlamaya yönelik kuralları düzenlemekte, hem de yabancı ka-
mu hukukunun mahkeme devleti tarafından uygulanması durumunda 
bunun hangi koşullarda ve hangi kurallara istinaden yapılacağını tespit 
etme görevini üstlenmektedir. Devletlerin özel hukuk yasalarının, yaban-
cı unsurlu uyuşmazlıklarda ülke dışında uygulanmasına ilişkin kural-
lar uluslararası özel hukuk tarafından düzenlendiğine ve yabancı kamu 
hukuku yasalarının ulusal mahkemeler önünde uygulanmasına ilişkin 
genel kabul görmüş herhangi bir kanunlar ihtilafı kuralı ve uluslararası 
özel hukuk alanında herhangi bir düzenleme bulunmadığına göre, tanımı 
gereği yabancı kamu hukuku niteliğindeki yasalar, eğer uygulanacaksa, 
bu konudaki düzenlemenin adresi uluslararası hukuk olmalıdır.

Yabancı kamu hukukunun uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin tar-
tışmalar oldukça eski olsa da bugün bile tam olarak çözümlenememiştir, 
mahkemeler açısından konu halen belirsizliğini koruyan bir mücadele 
alanıdır. Kamu hukukunun ülke dışında uygulanıp uygulanmamasının 
asıl önemi, tek tek davaların sonuçlarından değil, hükümetlerin ulus aşı-
rı düzenleme yapma kabiliyetini kısıtlamasından kaynaklanmaktadır. 
Eğer bir ulusal mahkeme ne A devletinin rekabet yasalarını ne de ona 
dayanarak verilen A devleti mahkemesinin kararlarını uygulamazsa, bu 
durumda A devletinin rekabet yasalarının etkililiği A devleti mahkemele-
rinin davalı üzerinde kişisel yetkisi olup olmadığına ve davalının A devle-
ti ülkesinde, üzerinde mahkeme kararının icra edilebileceği herhangi bir 
malvarlığı olup olmadığına bağlı kalacaktır. Diğer devletlerin mahkemeleri 
A devletinin rekabet yasalarını veya bu yasaya dayanarak verilen mahke-
me kararlarını uygulamaya istekli olduklarında ancak ulus aşırı rekabet 
yasalarının beklenen etkisi artacaktır.1 Devletin uluslararası arenada ya-
sama-yürütme-yargı yetkisine ilişkin antlaşmalar ve teamüllerle oluşmuş 
kurallar, ulus aşırı düzenlemelerin etkililiğini doğrudan değiştirmektedir.

Devletlerin yabancı kamu hukukunun uygulanmaması gerektiğine 
ilişkin mevcut kabulleri kırmaları gerekmektedir, zira kamu hukukunun 
uygulanmasında işbirliği yapmanın karşılıklı çıkar sağlayacağı açıktır. 
Özellikle Avrupa Konseyi bünyesinde yabancı kamu hukukunun sınır 
aşan uygulanmasında işbirliğini öngören antlaşmalar bulunmaktadır. 
Sorulması gereken soru, yabancı kamu hukukunun uygulanıp uygu-
lanmayacağı değil, bunun kararını devletin hangi organının vereceğidir. 
Devletlerin temel çıkarlarının savunulmasına ilişkin yasalar göz önünde 
bulundurulduğunda, ki bunların arasında ilk anda vergi yasaları, kamu 
adına açılan ceza davaları ve devletlerin rekabet ve sermaye piyasası üze-

1 William S. Dodge, “Antitrust and the Draft Hague Judgment Convention”, Law and Policy in 
International Business, Volume: 32, 2001, s. 363-366.
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rindeki tasarrufları öne çıkmaktadır, devletlerin yasama ve/veya yürütme 
organları görevi üstlenmeli ve karşılıklı antlaşmalar aracılığıyla kamu hu-
kukunun uygulanması sağlanmalıdır. Buna karşılık, mahkemeler, yasa-
lar böyle bir kararı mahkemelerin tek başına vermesine izin veriyorsa bile, 
doğrudan yabancı devletler tarafından açılan ve çözümü yabancı kamu 
hukukuna dayanan uyuşmazlıkları bahse konu antlaşmaların yokluğun-
da görüşmemeli ve yabancı yasayı uygulamamalıdır. Zira mahkemeler, 
kurum olarak mütekabiliyet esasını sağlayacak konumda değildirler. Di-
ğer taraftan gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin hakları söz 
konusu olduğunda adaletin gereği, mahkemenin aynı yabancı özel hukuk 
yasasını uyguluyormuşcasına yabancı kamu hukukunu da uygulaması-
dır. Özel hukuk kişilerinin ve devletin hakları arasındaki ayrım örnek da-
valarda da göze çarpmaktadır. Yabancı kamu hukuku yasalarına atfedilen 
“uygulanmazlık” sınırlarının, özel hukuk kişilerinin haklarını korumaya 
yönelik alanda, haksız rekabet ve sermaye piyasalarına ilişkin davalarda 
ortadan kalkması gerektiği açıktır. Yine de, mahkemelerin özel hukuk ki-
şilerinin haklarını korumaya yönelik olsa da yabancı rekabet yasalarını ve 
diğer mali yasaları uygulamayı reddettikleri ve yine bu yasalara dayana-
rak alınan ancak özel hukuk kişilerinin çıkarlarını koruyan yabancı yargı 
kararlarının etki doğurmasını da engelledikleri görülmektedir. Özel hu-
kuk kişilerinin haklarının korunması adına, en azından bu tip davalarda, 
yabancı kamu hukukuna ilişkin olumsuz yaklaşım terk edilmelidir.

Devletlerin yasama ve yürütme organlarının yabancı kamu hukukuna 
yaklaşımı, meselenin çözümü açısından büyük önem taşımaktadır. ABD 
ve Birleşik Krallık’ta çıkartılan, yabancı mahkeme kararlarının tanınma-
sına ilişkin yasalar ve Brüksel Sözleşmesi -yeni adı ile Brüksel Tüzüğü- 
gibi akitleşmeler genel olarak ceza ve vergi yasalarına dayanan yabancı 
mahkeme kararlarını dışarıda bırakmakta ve bunlara ilişkin nihai kararı 
ve dolayısıyla bu tarz yasaların uygulanıp uygulanmayacağı muallakta 
kalmaktadır. Öte yandan, Avrupa Konseyi’nin ceza yasalarının uygulan-
ması özelinde yabancı kamu hukukuna ilişkin olumlu birtakım çalışma-
ları mevcuttur. Türkiye’nin taraf olduğu antlaşmalar özelinde görüleceği 
gibi, devletler ikili antlaşmalarla yabancı vergi ve ceza yasalarının ülke 
dışında uygulanmasının önünü açmaktadırlar. Suçluların iadesi antlaş-
maları, karşılıklı yasal yardım antlaşmaları gibi belgelerle devletler, ya-
bancı kamu hukukuna karşı mevcut olumsuz yaklaşımı zaten belirli bir 
ölçüde kırmış görünmektedirler. Devletler, çıkarlarının gözetileceğini dü-
şündükleri durumlarda, yabancı kamu hukuku yasalarının uygulanması 
için işbirliğine gidebilmektedirler.

Türk Hukukunda Yabancı Kamu Hukukunun Uygulanması
Yabancı özel hukukun sınır aşan uygulamasını düzenleyen kanunların 

mevcudiyetine rağmen, Amerikan, İngiliz ve Alman hukuklarında olduğu 
gibi, Türk hukuk sisteminde de yabancı kamu hukukunun ülke içeri-
sinde uygulanmasına ilişkin herhangi bir kurallaşma bulunmamaktadır. 
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Diğer taraftan, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve Avrupa Konseyi bünye-
sinde üretilen çok taraflı antlaşmalar yabancı kamu hukukunun özellikle 
ceza yasaları özelinde uygulanmasına izin vermektedir. Ceza yasalarına 
ek olarak, 2014 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 devlet2 ile çifte 
vergilendirmeyi önleme antlaşması bulunmakta, bu sayede kamu huku-
kunun sınır aşan uygulaması asla mümkün görünmeyen bir dalında da-
ha uygulama olanağı doğmaktadır. Bunlara ek olarak karma bir hukuk 
dalı olan iş hukukunun altında değerlendirilen sosyal güvenlik hukuku-
nun da ülke dışında uygulanmasına ilişkin olarak Türkiye 29 devlet3 ile 
sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış ve yürürlüğe koymuştur. Uluslara-
rası hukukun temel kaynağı olan antlaşmaların mevcudiyeti ile, yabancı 
kamu hukukunun uygulanmasında devletlerin 18. ve 19. yüzyıldan kalan 
endişe ve alışkanlıklarını yavaş yavaş terk ettikleri görülmektedir. Bu çer-
çevede aşağıda Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı antlaşmalar 
bakımından yabancı kamu hukukunun uygulanması değerlendirilecektir.

a. Türkiye’nin Taraf Olduğu İkili Antlaşmalarla Yabancı Kamu Hu-
kukunun Uygulanması

Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı kamu hukukunun uygulanmasının 
yasalar çerçevesinde herhangi bir düzenlemeye konu olmadığına yukarıda 
değinilmişti. İç hukuk düzenlemelerinde hareket alanı kısıtlı iken, ulus-
lararası antlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesin-
den de aldıkları kuvvet ile yabancı kamu hukukunun uygulama alanını 
arttırmaktadırlar. Türkiye’nin imzalamış olduğu hukuki, ticari ve cezai 
konularda işbirliğini öngören yaklaşık 70 kadar ikili antlaşma4 ile 81 vergi 

2 Türkiye’nin vergi antlaşması imzaladığı devletler şunlardır: Avusturya, Norveç, Güney Kore, 
Ürdün, Tunus, Romanya, Hollanda, Pakistan, İngiltere, Finlandiya, KKTC, Fransa, Almanya, 
İsveç, Belçika, Danimarka, İtalya, Japonya, BAE, Macaristan, Kazakistan, Makedonya, Ar-
navutluk, Cezayir, Moğolistan, Hindistan, Malezya, Mısır, Çin Halk Cumhuiryeti, Polonya, 
Türkmenistan, Azerrbaycan, Bulgaristan, Özbekistan, ABD, Beyaz Rusya, Ukrayna, İsra-
il, Slovakya, Kuveyt, Rusya Federasyonu, Endonezya, Litvanya, Hırvatistan, Moldova, Sin-
gapur, Kırgızistan, Tacikistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Bangladeş, Letonya, Slovenya, Yu-
nanistan, Suriye, Tayland, Sudan, Lüksemburg, Estonya, İran, Fas, Lübnan, Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Portekiz, Sırbistan, Karadağ, Etiyopya, Bahreyn, Katar, Bosna-Hersek, Suudi 
Arabistan, Gürcistan, Umman, Yemen, İrlanda, Yeni Zelanda, Kanada, İsviçre, Brezilya, Avus-
tralya, Malta (Çevrimiçi) http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/
VERGIANLASMALIST.htm, 4 Eylül 2014.
3 Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri şu devletler ile akdedilmiştir: Avusturya, 
Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, KKTC, Kanada, Quebec, 
Libya, Lüksemburg, Makedonya, Norveç, Romanya, Hırvatistan, İtalya, Sırbistan, Karadağ, 
Slovakya, Güney Kore (Çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa, 
4 Eylül 2014.
4 Bahse konu sözleşmeler şu devletler ile imzalanmıştır: ABD, Almanya, Arnavutluk, Avus-
tralya, Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Fas Krallığı, Gür-
cistan, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İsviçre, İtalya, KKTC, Kanada, Karadağ, 
Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Mısır, Mo-
ğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 
Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün. 
(Çevrimiçi), http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/ikili.html, 28 Nisan 2014.
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kaçakçılığını ve çifte vergilendirmeyi önleme antlaşması ve 29 sosyal gü-
venlik sözleşmesi genelde dolaylı olarak da olsa yabancı kamu hukukuna 
etki tanınmasını sağlamaktadır. Öte yandan, ilerleyen sayfalarda değine-
ceğimiz, Türkiye’nin 1949’dan beri üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünye-
sinde imzaladığı 15 kadar sözleşme ve ek protokol de dikkate alındığında 
özellikle adli ve cezai konularda işbirliğinin ileri düzeye taşındığı ve kamu 
hukukunun ceza hukuku özelinde sınır aşan etkiye kavuştuğu söylene-
bilir. Ceza hukuku alanındaki kadar ayrıntılı olmasa da, yukarıda da be-
lirttiğimiz, 81 devlet adet çifte vergilendirmeyi önleme antlaşması, tek bir 
vergilendirme konusu üzerinden birden fazla vergi alınmasını engellemek 
amacını taşımakta ve bu çerçevede yabancı vergi yasalarına diğer devlet-
lerin ülkelerinde etki tanınmaktadır. Diğer taraftan göç veren bir ülke ola-
rak Türkiye, 1959 yılından beri vatandaşlarının çalışmak amacıyla yoğun 
olarak ikamet ettikleri 29 devlet ile de sosyal güvenlik üzerine ikili antlaş-
malar imzalamış ve yürürlüğe koymuştur. Böylelikle Türk hukukunda, 
yasalar bakımından değilse de, özel antlaşmaların mevcudiyetinde kamu 
hukukunun belirli alanlarına sınır aşan etki tanıma imkanı doğmuştur.

1. Adli Yardım ve Ceza Meselelerinde İşbirliği Antlaşmaları

Türkiye’nin karşılıklı adli yardımlaşmaya ilişkin imzaladığı 70 kadar 
ikili işbirliği antlaşmasının eskilerinden biri 28 Ekim 1931 tarihinde An-
kara’da imzalanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehit Dev-
letleri Arasında İkamet Mukavelenamesi”5dir. İki maddeden oluşan bu 
sözleşmenin ilk maddesinde ABD ve Türkiye’nin birbirlerinin toprakla-
rında bulunan vatandaş ve kuruluşlarına aynı şekilde muamele edecek-
leri ve özellikle vergi meseleleri konusunda birbirlerine “en çok gözetilen 
ulus kaydı”6 uygulayacakları imza altına alınmıştır.7 Bu sözleşme, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında yabancı bir ülkenin doğrudan kamu 
hukuku olan vergi yasalarını tanıma taahhüdü altına girmesi ve buna 
karşılık olarak kendisinin de vergi yasalarının tanınmasını sağlaması açı-
sından önem taşımaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yine Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Hazi-
ran 1979 tarihinde imzalamış olduğu ve 5 Kasım 1980 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararı ile onaylanması uygun bulunarak 20 Kasım 1980 tarih ve 
17166 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Kar-

5 Türkiye-ABD, “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehit Devletleri Arasında İkamet Muka-
velenamesi”, (İmza 28 Ekim 1937-Yürürlük 15 Şubat 1933), Ankara, TS 859.
6 En çok gözetilen ulus kaydı-en ziyade müsaadeye mazhar millet kaydı: Bir antlaşmada taraf-
ların belirli bir konuda üçüncü devletlere ya da yurttaşlarına tanıdıkları ya da tanıyacakları 
en iyi muameleyi, birbirlerine ya da birbirlerinin yurttaşlarına karşı da uygulamayı kabul 
ettiklerini açıklayan bir hükümdür. (Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi 
Yayınları, Ankara, 2005, s. 88.)
7 Türkiye-ABD, “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehit Devletleri Arasında İkamet Mukave-
lenamesi”, (İmza 28 Ekim 1937-Yürürlük 15 Şubat 1933), Ankara, USTS 859, Madde 1.
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şılıklı Adli Yardım Antlaşması”8, kapsam ve uygulama usulleri bakımın-
dan imzacı tarafların ceza yasalarını karşılıklı uygulama ve tanımasını 
gerektirmektedir. Antlaşma, “Suçluların Geri Verilmesi” ve “Ceza İşlerinde 
Karşılıklı Yardım” başlıklarını ayrı iki bölümde düzenlemiştir. Antlaşma-
nın “Suçluları Geri Verme Yükümlülüğü” başlıklı 1. maddesi şu şekildedir:

(1) Sözleşen Taraflar, istenilen taraf ülkesi içinde bulunup da bir suç-
tan ötürü hakkında kovuşturma yapılan veya bir suçla itham edilmiş veya 
bir suçtan hüküm giymiş olan veya isteyen taraf ülkesinde işlenmiş bir 
suç nedeniyle, adli yargı organlarınca verilmiş bir cezanın yerine getiril-
mesi amacıyla diğer tarafça istenilen tüm kişileri, bu antlaşmada yer alan 
hüküm ve koşullara uygun olarak birbirlerine teslim etmeyi üstlenirler.

(2) Suç, isteyen taraf ülkesi dışında işlenmiş olduğu takdirde, isteni-
len taraf (a) kendi yasaları benzer koşullarda işlenmiş böyle bir suçun 
cezalandırılmasını öngörüyorsa veya (b) suç, isteyen tarafın bir uyruğu 
tarafından işlenmiş olup da, anılan tarafın kendi yasalarına göre bu kişiyi 
yargılama yetkisi varsa, bu antlaşmada belirtilen hükümlere bağlı olarak, 
suçlunun geri verilmesini kabul edecektir.9

Maddeden açıkça anlaşıldığı üzere suçluların iadesi konusunu değer-
lendirirken her iki devletin de ceza yasalarının ayrıntılı olarak incelemesi 
gerekmekte ve özellikle istenilen tarafın, isteyen tarafın ceza hukukunu 
doğrudan tanıma yükümlülüğü doğmaktadır. Antlaşmanın, “geri verme 
konusu olabilecek suçlar”ı düzenleyen 2. maddesinde, hem zaman hem 
de konu bakımından sınıflandırmaya gidilmiş ve yapılan düzenlemeler ile 
yine Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri’nin birbirlerinin 
ceza hukuku sistemlerini tanıma ve herhangi bir suçlunun iadesinin is-
tenmesi durumunda da uygulama yükümü altına girmeleri sağlanmış-
tır.10 Antlaşmanın, Türkiye ya da ABD’nin, karşı tarafın istediği suçlunun 
iadesini reddedebileceği durumları düzenleyen 3. maddesi ise özellikle 
dikkat çekicidir. Siyasi suçlar, askeri suçlar, zamanaşımı, istenilen dev-
lette aynı suçtan beraat etmiş ya da mahkum olmuş olma11 gibi durum-
lar taraf devletlerin iadeyi reddedebilme halleri olarak sıralanmıştır. Daha 
ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse; Türkiye, ABD’den X’in iadesini işbu 
antlaşmaya dayanarak istenmiş olsun. Yapılan incelemeler sonucu, ABD, 
bu kişinin, Türkiye tarafından, sosyal medyada paylaştığı fikirleri sebe-
biyle Türk Ceza Kanunu’nun 329. maddesine12 istinaden yargılanmak 

8 Türkiye-ABD, “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri 
Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Antlaşması”, (İmza 7 Haziran 1979-Yürürlük 
1 Ocak 1981), Ankara, RG 1980/17166-32 USTS 3111.
9 a.g.e., Madde 1.
10 a.g.e., Madde 2.
11 a.g.e., Madde 3.
12 Siyasi suçlar kavramının tam bir tanımı yapılamamaktadır. Devlet varlığı aleyhindeki cü-
rümlerin siyasi suç niteliği kabul edilmekte, ancak bu iki kavram aynı anlama gelmemektedir. 
Siyasi suç kavramı daha geniş bir anlamda kullanılmakta ve sübjektif esaslara dayanılarak 
da suçun siyasi karakteri tespit edilmektedir. (Sulhi Dönmezer - Sahir Erman, Nazari ve 

216_İtir_Aladag_Gorentas.indd   7 01.07.2015   15:09:06

133



8 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

üzere istendiği tespit etmiş ve iadeyi, antlaşmanın doğası gereği reddet-
miş olsun. ABD makamları burada, açıkça Türk kamu hukukunun bir 
parçası olan Türk Ceza Kanunu’nu derinlemesine incelemiş ve ona göre 
karar vermiş olmalıdır. Örnekte ele alınan red kararının her aşamasında 
ABD makamları Türk kamu hukukunu uygulamaktadırlar. Aynı senaryo 
elbette Türkiye için de geçerlidir. Antlaşma bir kere daha taraf devletlerin 
birbirlerinin kamu hukukunu dikkate almasını ve onun ötesinde uygula-
masını zorunlu kılmıştır. Öte yandan, antlaşmanın “istemin içeriği” baş-
lıklı 7. maddesinde, isteyen tarafın ceza yasalarına ilişkin ayrıntılı bilgi 
ve belgelerin iade istemi esnasında eklenmesi gerektiği belirtilmektedir.13 
Anlaşılmaktadır ki, ABD veya Türkiye, iade taleplerini değerlendirirken 
karşı tarafın ceza yasalarını usul açısından da oldukça dikkatli ve ayrın-
tılı bir incelemeye tâbii tutacak ve iadeye ilişkin nihai kararını ona göre 
verecektir.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçlula-
rın Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Antlaşması”nın 
ikinci bölümü, “Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım” başlığını taşımaktadır. 
Bu bölümde yer alan “istemlerin yerine getirilmesi” başlıklı 25. madde-
de yabancı kamu hukukunun uygulanmasına ilişkin mevcut bir önyargı 
yıkılmaktadır. 25. maddenin 1. fıkrası açıkça, “Bu bölümde başka tür-
lü hükme bağlanmış olmadıkça, istemler, istenilen tarafın yasalarına göre 
mutad olan usullere uygun olarak yerine getirilecektir”14 demektedir. Konu 
ceza işlerinde yardım olduğuna göre, hükümden anlaşılan Amerika, Tür-
kiye’den adli yardım talep ettiğinde, bu talebin yerine getirilmesi sırasın-
daki tüm işlemler 2004 yıl ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu15’na 
göre yapılacak ve Türk ceza usullerine göre yapılmış işlemler Amerikan 
mahkemelerinde bir hükme sahip olacaktır.

Türkiye, ABD ile imzaladığı antlaşmaların bir benzerini 1995 tarihinde 
Arnavutluk ile düzenlemiş ve bu belge de 1998’de yürürlüğe girmiştir. 
“Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari 
ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi”16, başlığından da an-
laşılabileceği üzere, Türkiye ve Arnavutluk devletlerinin hukuki ve ticari 
meselelerin yanı sıra, cezai konularda da işbirliği yapmalarını öngörüyor-

Tatbiki Ceza Hukuku, Umumi Kısım, Cilt: II, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
İstanbul, 1961, s. 1213; Çetin Özek, “Devletin Şahsiyeti Aleyhine Cürümlerin Genel Pren-
sipleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: XXXII, Sayı: 2-4, İstanbul, 1966, 
s. 622; Ümit Hassan, “Siyasi Suç Kavramı”, AÜSBFD, Cilt: XXVI, Sayı: 1, Ankara, 1971, s. 198.)
13 Türkiye-ABD, “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri 
Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Antlaşması”, (İmza 7 Haziran 1979-Yürürlük 
1 Ocak 1981), Ankara, RG 1980/17166-32 USTS 3111, Madde 7.
14 a.g.e, Madde 25, Fıkra 1.
15 Ceza Muhakemesi Kanunu, Kanun Numarası: 5271, Kabul Tarihi: 04 Aralık 2004, RG 17 
Aralık 2004/25673.
16 Türkiye-Arnavutluk, “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukuki, 
Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi”, (İmza 15 Mart 1995-Yürürlük Ocak 
1998), Tiran, RG 1997/23165.
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du. Sözleşmenin “Hukuki ve Ticari Konulardaki Kararların Tanınması ve 
Tenfizi” başlıklı 5. bölümünün 19. maddesinin 1. fıkrası, imzacı tarafla-
rın birbirlerinin ülkesinde verilmiş birtakım kararların, işbu sözleşmede 
öngörülen şartlar altında tanınacağını ve tenfiz edileceğini bağıtladıktan 
sonra, tanınacak ve tenfiz edilebilecek kararlar arasında aynı hükmün b 
bendinde, “zararın tazmini konusuna ilişkin olarak cezai konularda veril-
miş adli kararlar”17 da sayılmıştır. Öte yandan sözleşmenin, “Ceza Ala-
nında Adli Yardımlaşma” başlıklı 6. bölümünün 25. maddesinin 2. fıkrası 
“Ceza alanında adli yardımlaşma özellikle belgelerin tevdii, arama, delil 
teşkil eden belge ve eşyalara el konulması ve teslimi, bilirkişilerin dinlen-
mesi ve keşif yapılması gibi usul işlemlerinin yerine getirilmesini kapsar”18 
demektedir. ABD ile yapılan antlaşma incelenirken ele alındığı üzere, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nde bu konular Ceza Muhakemesi Kanunu ile düzen-
lenmiştir. Bu durumda Arnavutluk Cumhuriyeti herhangi bir adli yardım 
talebinde Türkiye’nin ceza usul yasalarına göre yapılmış işlemleri tanı-
yacak ve kendi davalarına uygulayacaktır. Aynı konu 27. maddenin 1. 
fıkrasında da ele alınmış; “Bir adli yardım talebinin yerine getirilmesi için 
istenilen makamın19 kendi devletinde yürürlükte bulunan kanuni hükümler 
uygulanacaktır”20 ifadesi ile önceki hükme hem açıklama getirilmiş hem 
de pekiştirilmiş olmaktadır. Öte yandan, aynı fıkranın devamında, “Bu-
nunla birlikte, istenilen makam isteyen makamın talebi üzerine, istenilen 
tarafın kanunlarına aykırı olmadığı ölçüde diğer Akit tarafın usul hüküm-
lerini uygulayabilir”21 diyerek, yardım talep edilen tarafın da diğer tarafın 
ceza usul kanunlarını uygulamasının önünü açmıştır.

Arnavutluk ile yapılan sözleşmenin 7. bölümü “Suçluların İadesi” başlı-
ğını taşımaktadır. Bu bölümün ilk üç maddesi olan 34, 35 ve 36. maddeler 
sırayla hangi konularda iade talep edilebileceğini, hangi konularda iade ya-
pılamayacağını ve iade esnasında izlenecek usulü düzenlemektedir.22 Bah-
se konu maddeler ile çizilen çerçevede özellikle suçlunun iadesi talebinin 
reddini düzenleyen 35. maddede23, zaman aşımı gibi konular ele alınırken 
taraf devletlerin birbirlerinin ceza yasalarını dikkate almaları kaçınılmaz 
hale gelmektedir. Böylelikle Arnavutluk ve Türkiye suçluların iadesi konu-
larında mevcut sözleşme ile bir fayda sağlarken, yabancı ceza hukukunu 
yani yabancı kamu hukukunu uygulamak ve tanımak yükümlülüğü altı-
na girmiş bulunmaktadırlar. Sözleşmenin “Cezalarının Vatandaşı Olduk-
ları Devlette İnfazı Amacıyla Hükümlülerin Nakli” başlıklı 8. bölümünün 
50. maddesi, taraf devletlerin birbirlerinin vatandaşları hakkında vermiş 

17 a.g.e., Madde 19, Fıkra 1Bend b.
18 a.g.e., Madde 25, Fıkra 2.
19 Vurgu yazar tarafından eklenmiştir.
20 a.g.e., Madde 27, Fıkra 1.
21 a.g.e., Madde 27, Fıkra 2.
22 a.g.e., Madde 34-36.
23 a.g.e., Madde 35.
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oldukları kesinleşmiş bir mahkeme kararının hürriyeti bağlayıcı ceza içer-
mesi durumunda, hüküm devletinin talebi üzerine, cezanın hükümlünün 
vatandaşı olduğu diğer taraf devlette doldurulmasını düzenlemektedir.24 
Bu madde ile açıkça, taraflar vatandaşlarının kendi ülkelerinde cezalarını 
çekmeleri amacı ile, yabancı bir devletin ceza mahkemelerinin verdiği ka-
rarın icracısı olmaktadırlar, Türk hukukundaki deyim ile yabancı mahke-
menin vermiş olduğu ceza tenfiz edilmektedir. Öte yandan 50. maddenin 
şartı niteliğinde bir hüküm olarak 52. maddede, “Hükümlünün nakli an-
cak, mahkumiyetine neden olan fiil infaz devletinin ceza mevzuatı açısından 
da bir suç teşkil etmesi halinde yapılacaktır”25 denmekte ve Arnavutluk ile 
Türkiye’nin mevcut sözleşme ile birbirlerinden yardım talep ederken, kar-
şılıklı olarak ceza yasalarının benzer hükümlerinin bulunmasının, sözleş-
menin uygulamasını kolaylaştıracağına vurgu yapılmaktadır.

Türkiye’nin ceza meselelerinde yapmış olduğu ikili işbirliği antlaş-
malarından öne çıkan örnekler olarak yukarıdakilerden başka Suriye ile 
1983’te yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım-
laşma Antlaşması”26 ve Pakistan ile yapılmış olan ve 1984’te yürürlüğe 
giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Suç-
luların Geri Verilmesi Antlaşması”27 sayılabilir. Pakistan ile yapılan ant-
laşmanın “Suçluların Geri Verme Yükümlülüğü”, “Geri Verme Konusu Ola-
bilecek Suçlar”, “Geri Verme İstemini Reddetme Nedenleri” ve “Geri Verme 
İstemi ve Lüzumlu Belgeler” başlıklı sırasıyla 1, 2, 3. ve 4. maddeleri28, im-
zacı devletlerin birbirlerinin ceza ve ceza usul yasalarını tanıma ve uygu-
lamalarını gerektirmektedir. Diğer taraftan Suriye ile yapılan antlaşmanın 
da “Geri Vermeyi Gerektiren Fiiller” başlıklı 2. maddesi ile “Geri Vermenin 
Reddi Halleri” başlıklı 3. maddesi, taraf devletlerin birbirlerinin ceza yasa-
larına doğrudan etki vermeleri sonucunu doğurmaktadır.29 Antlaşmanın, 
“Gerekli Belgeler” başlıklı 8. maddesi, taraf devletlerin birbirlerinin ceza 
usul yasalarını dikkate almaları ve bu yasalar gereğince yapılmış işlemleri 
kendi mahkemelerinde geçerli saymaları ve bunlara göre işlem yapmala-
rını gerektirmektedir.30 Son olarak yine Suriye ile yapılan antlaşmanın, 

24 a.g.e., Madde 50.
25 a.g.e., Madde 52.
26 Türkiye-Suriye, “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Suçluların 
Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması”, (İmza 15 Haziran 
1981-Yürürlük 30 Nisan 1983), Ankara, RG 1983/19991.
27 Türkiye-Pakistan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Suçlu-
ların Geri Verilmesi Antlaşması”, (İmza 30 Ağustos 1983-Yürürlük 20 Kasım 1984), Ankara, 
RG 1984/18508.
28 a.g.e., Madde 1-4.
29 Türkiye-Suriye, “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Suçluların 
Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması”, (İmza 15 Haziran 
1981-Yürürlük 30 Nisan 1983), Ankara, RG 1983/19991, Madde 2-3.
30 a.g.e., Madde 8.
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“Yardımlaşmanın Reddi Halleri”ni düzenleyen 23. maddesi, siyasi, aske-
ri suçlar ile ilgili adli yardımlaşma isteminin reddedilmesi gerektiğini ve 
buna ek olarak istenilen tarafın ülkesinin egemenlik, güvenlik, kamu dü-
zeni veya diğer özel çıkarlarına halel getirmesi halinde de yardımlaşmanın 
reddedilebileceğini belirtirken31, taraf devletlere açıkça birbirlerinin kamu 
hukuklarını işaret etmektedir.

2. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Antlaşmaları

Beyan edilmiş bir gelir, mal veya mali işlemin birden fazla vergilendi-
rilmesine “çifte vergilendirme” denmektedir. Çifte vergilendirmeyi önleme 
antlaşmalarının ilki 1872 yılında Büyük Britanya ile İsviçre - Vaud Kan-
tonu arasında akdedilmişti ve veraset intikal vergileri gibi kısıtlı bir alanı 
düzenliyordu32, yine de çok önemli bir adım olduğu açıktır. Günümüzdeki 
gibi geniş kapsamlı vergi antlaşmaları, yukarıda belirtilen çifte sorumlu-
luğu ortadan kaldırmak amacıyla 1970’lerden itibaren daha sıklıkla im-
zalanır olmuştur. Gelişmekte olan devletler çifte vergilendirme antlaşma-
larını yabancı yatırımı ülkelerine çekmek amacıyla bir cazibe aracı olarak 
kullanmaktadırlar.33 Çifte vergilendirme bazen federal sisteme sahip bir 
devlet içerisinde farklı yetki bölgelerinin mevcudiyeti dolayısıyla da so-
run olabilmektedir. Öte yandan Türkiye’yi de ilgilendiren şekli ile çifte 
vergilendirme birden fazla devletin aynı vergi konusunu vergilendirmesi 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Böyle bir uyuşmazlıkta genelde devletlerden 
biri kazancın elde edildiği yer iken, diğeri ise kazanç sahibinin mukim 
olduğu yer olmaktadır. Çifte vergilendirme genelde çok uluslu şirketlerin 
bir sorunu imiş gibi görünse de, ülke dışında herhangi bir mali işlemde 
bulunmuş/bulunacak herhangi bir bireyin de karşısına çıkabilir. Çifte 
vergilendirmenin önlenmesi için bir devletin ülkesinde ödenen vergilerin, 
gelirlerin başka bir ülkede de toplanması halinde ödenecek vergiden dü-
şülmesi gerekir.34 Kamu hukukunun en önemli parçalarından biri ola-
rak vergi yasalarının ülke dışında kendiliğinden sonuç doğurması müm-
kün olmadığı ve devletlerin iç hukukları da günümüz itibariyle buna izin 
vermediğinden, vergiden düşme işleminin yapılabilmesinin yegane yolu 
devletlerin aralarında bu konuyu düzenleyen antlaşmalar yapmalarıdır. 
OECD, üye devletlerin vergi antlaşmaları akdetmelerini ve zamanın ge-
reklerine uygun olarak zaman zaman bunları revize etmelerini bir örgüt 
politikası olarak benimsemiş, hatta buna istinaden bir model vergi ant-

31 a.g.e., Madde 23.
32 Sunita Jogarajan, “The Conclusion and Termination of the ‘First’ Double Taxation Treaty”, 
British Tax Review, Vol. 3, University of Melbourne Legal Studies Research Paper, No. 604, 
Melbourne-Australia, 2012, s. 283.
33 Eric Neumayer, “Do Double Taxation Treaties Increase Foreign Direct Investment to Deve-
loping Countries?”, Journal of Development Studies, Vol. 43, No. 8, London-UK, 2007, s. 1501.
34 http://www.mfa.gov.tr/cifte-vergilendirmeyi-onleme-anlasmalari-ve-turkiye.tr.mfa, (Çevrim-
içi), 23 Ağustos 2014.
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laşması geliştirmiştir.35 Hem bir OECD üyesi hem de yabancı sermayeyi 
ülkesine çekmek isteyen bir devlet olarak Türkiye’nin de 81 devlet ile çifte 
vergilendirme antlaşması imzaladığı daha önce belirtilmişti.

Türkiye ilk çifte vergilendirme antlaşmasını 3 Kasım 1970 tarihinde 
Avusturya ile imzalamış36, bu antlaşma 2008 yılında revize edilmiştir.37 
Çifte vergilendirme antlaşmaları dünya genelinde, çok özel bir durum söz 
konusu değilse, kişiler ve kapsam bakımından benzerlik göstermektedir. 
Diğer taraftan, zaman zaman devletler bazı devletlerle olan vergi antlaş-
malarına özel önem atfetmekte, bunda devletler arası ticari ilişkiler, göç 
sorunu gibi konular belirleyici olmaktadır. İlerleyen sayfalarda değinece-
ğimiz sosyal güvenlik sözleşmelerinde olduğu gibi, yoğun olarak Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşadığı bir ülke olarak Almanya ile olan 
vergi antlaşmasının özellikle ayrıntılandırılmasına çalışılmış, böylelikle 
Türklerin artık hem işçi hem de artık işveren konumunda bulundukları38 
bu ülkede ekonomik ilişkileri dolayısıyla yaşayabilecekleri aksaklıkların 
önüne geçilmeye çalışılmıştır. Anılan sebeplerden ötürü Türkiye’nin taraf 
olduğu vergi antlaşmalarının en ayrıntılısı, en kapsamlısı Almanya ile im-
zalanmış olandır. Dolayısıyla incelememizi Almanya ile mevcut antlaşma 
üzerinden sürdüreceğiz.

Türkiye, Almanya (o zamanki adı ile Federal Almanya) ile 16 Nisan 
1985’te “Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında 
Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Antlaşması”39nı imzalamış, fakat bahse konu antlaşma, 21 Temmuz 2009 
tarihinde, yenilenmesi ile ilgili müzakereler sürerken, Almanya tarafından 
feshedilmiştir.40 Almanya, mevcut antlaşmanın OECD model vergi antlaş-
ması ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin isteğini müzakerelere yansıt-
mıştır.41 Müzakereler sonunda, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli 

35 http://www.oecd.org/tax/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm (Çevrimiçi), 23 Ağustos 
2014.
36 Türkiye-Avusturya, “Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve 
Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlen-
mesine İlişkin Antlaşma”, (İmza 3 Kasım 1970-Yürürlük 24 Eylül 1973-Uygulama 01 Ocak 
1974), Viyana, RG 1 Ağustos 1973/14612.
37 Türkiye-Avusturya, “Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze-
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Antlaşması”, (İmza 28 Kasım 2008- 
Yürürlük 1 Ekim 2009-Uygulama 01 Ocak 2010), Viyana, RG 26 Haziran 2009/27270.
38 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Avrupa’daki Türk işletmelerinin 
sayısı 140.000 civarındadır ve bunların 70.000’i Almanya’da bulunmaktadır. Almanya’daki 
mevcut işletmeler 330.000 kişiye istihdam sağlamakta ve yıllık olarak 32.7 milyar Avro ciro 
sağlamaktadırlar. (Çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa 4, 
Eylül 2014.
39 Türkiye-Almanya, “Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir 
ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Antlaşması”, (İmza 16 
Nisan 1985-Yürürlük 31 Aralık 1989-Uygulama 01 Ocak 1990-1 Ocak 2011), Bonn, RG 9 
Temmuz 1986/19159.
40 Emrah Ferhatoğlu, “Almanya-Türkiye Çifte Vergilendirmeyi Önleme Antlaşması’nda Bağ-
lama Kuralları”, Maliye Dergisi, Sayı: 161, Temmuz-Aralık 2011, s. 106.
41 Emrah Ferhatoğlu, “a.g.m.”, s. 106.
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olmak üzere, 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Antlaşması”42 imza-
lanmıştır. Bundan sonraki inceleme güncel antlaşma üzerinden yapıla-
caktır.

Türkiye ile Almanya arasındaki 2011 tarihli antlaşmanın 1. maddesin-
de “Kapsanan Kişiler” başlığı altında akit devletlerden birinin ya da her 
ikisinin mukimi olan kişilerin bu antlaşmanın kapsamında bulundukları 
tespit edilirken43, 2. maddede antlaşma kapsamındaki vergiler oldukça 
geniş biçimde tanımlanmıştır.44 Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti’nde ge-
lir vergisi ve kurumlar vergisi ile, Almanya Federal Cumhuriyeti’nde gelir 
vergisi, kurumlar vergisi ve ticaret vergisi antlaşma kapsamına alınmış-
tır.45 Almanya’da mukim Türk vatandaşları değerlendirildiğinde, özellikle 
Türkiye’nin Alman kamu hukukunun temel bir parçası olan Alman ver-
gi yasalarını kendi ülke sınırları içerisinde uygulamak ve tanımak du-
rumunda kalacağı açıktır. Antlaşmanın geneli, Türkiye ile Almanya’nın 
karşılıklı olarak birbirlerinin vergi yasalarını tanımalarını ve ileri düzeyde 
işbirliği çerçevesinde tarafların birbirlerinin vergi toplamasına yardım et-
melerini, son noktada birbirlerinin vergi yasalarını uygulamalarını gerek-
tirmektedir. Diğer taraftan antlaşmanın her aşaması, her maddesi vergi 
yasalarının yanı sıra, imzacı devletlerin birbirlerinin yasal sistemlerini 
bir bütün olarak tanıması sonucunu doğurmaktadır. Örneğin antlaşma-
nın “Gayrimenkul Varlıklarından Elde Edilen Gelir” başlıklı 6. maddesi, 
“Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette bulunan gayrimenkul var-
lıklarından elde ettiği gelir (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir dahil), 
bu diğer Devlette vergilendirilebilir”46 demekte ve bu hüküm halihazırda 
uluslararası özel hukukta da yerleşmiş olan lex rei sitae kuralı ile de ta-
mamen örtüşmektedir. Kural, aynı maddenin 2. fıkrasında da pekiştiril-
mekte; “Gayrimenkul varlık47 terimi, söz konusu varlığın bulunduğu Akit 
Devlet mevzuatına göre tanımlanacaktır” ifadesi ile akit devletler Türkiye 
ve Almanya’nın vergi kaçakçılığının ve çifte vergilendirmenin önlenmesi 
amacıyla birbirlerinin hangi yasalarını dikkate almaları gerekirse bunun 
gereğini yerine getireceklerinin de altı çizilmektedir. Genelde özel hukuk 
hükümlerini ilgilendirse de devletlerin birbirlerinin yasalarına karşılıklı 
saygı ve uygulama yükümlülüğünü vurgulaması bakımından antlaşma-
nın bu tarz hükümlerinin önemi açıktır.

42 Türkiye-Almanya, “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önlenme Antlaşması”, 
(İmza 19 Eylül 2011-Yürürlük 1 Ağustos 2012-Uygulama 1 Ocak 2011), Berlin, RG 24 Ocak 
2012/28183.
43 a.g.e., Madde 1.
44 a.g.e., Madde 2.
45 a.g.e., Madde 2.
46 a.g.e., Madde 6, Fıkra 1.
47 Vurgu yazar tarafından eklenmiştir.
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Türkiye-Almanya arasındaki vergi antlaşması, vergi kaçırılmasını ön-
lemek ve her iki devletin de mukimlerinin aynı gelir için birden fazla ver-
gi ödeyerek mağdur olmamalarını sağlamak için oldukça ayrıntılı olarak 
yapılandırılmıştır. Bu çerçevede devlet teşebbüslerinin durumu da dü-
zenlenmiş, vergi sistemlerinin tam olarak etkililiği amacıyla herhangi bir 
boşluk kalmamasına özen gösterilmiştir. Antlaşmanın “Ticari Kazançlar” 
başlıklı 7. maddesi “Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu te-
şebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bu-
lunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yuka-
rıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançları 
bu diğer Devlette, yalnızca bu işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak 
üzere vergilendirilebilir”48 demektedir. Almanya’da bir devlet teşebbüsü-
nün Türkiye’deki bir işyeri vasıtasıyla bulunduğu faaliyetler dolayısıyla 
elde edeceği gelirin Almanya’da tekrar vergilendirilmemesi için Türk vergi 
yasalarının tanınması gerektiği açıktır. Özel olarak Türkiye-Almanya vergi 
antlaşması ve genel olarak da tüm vergi kaçakçılığı ve çifte vergilendirme-
yi önleme antlaşmaları ile yabancı vergi yasalarının ulusal mahkemelerde 
uygulanmasının mahkeme devletinin egemenliğinin ihlali olduğunu sa-
vunan eski görüşün terk edilmesi mümkün kılınmaktadır. Antlaşmaların 
uluslararası hukukun temel kaynağını teşkil etmeleri dolayısıyla, ulusla-
rarası hukuk açısından da bu tarz antlaşmaların varlığı ile yabancı vergi 
yasalarının başka bir devlette hiçbir şekilde uygulanmayacağına ilişkin 
kabulün ortadan kalktığı söylenebilir. İç hukuk sistemlerinde yabancı 
kamu hukukunu uygulamaya yönelik düzenlemelerin eksikliği, zamanın 
gereklerine istinaden, devletler arasındaki ikili zaman zaman da uluslar 
arası örgütler bünyesindeki çok taraflı antlaşmalar ile giderilmektedir.

Türkiye ile Almanya arasındaki vergi antlaşması bir akit devlette do-
ğan bir gelirin diğer akit devlette vergilendirilmesine müsaade etmekte, 
taraf devletler birbirleri lehine, bazı gelirlerin vergilendirilmesinden vaz-
geçmektedirler. Şüphesiz ki, böyle bir vergilendirme durumunda Almanya 
ve Türkiye birbirlerinin vergi yasalarına istinaden yapılmış mali işlemleri 
tanımak durumunda kalacaklar ve bazı noktalarda birbirlerinin vergi ya-
salarını doğrudan uygulamaları gerekecektir. Örneğin “Faiz” başlıklı 11. 
maddede yukarıda bahsettiğimiz gibi, bir akit devlette doğan ancak diğer 
akit devlet mukimine ödenen faizin bu diğer devlette vergilendirilmesi-
ne izin verilmektedir.49 Aynı maddenin 2 fıkrası bahse konu faizin, elde 
edildiği akit devlette ve o devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilece-
ğini belirtmekte, ancak faizin gerçek yararlanıcısı diğer akit devletin bir 
mukimi ise, o durumda bu şekilde alınacak verginin, faizin gayrisafi tu-
tarının %10’unu aşmamasını karara bağlamaktadır.50 Benzer şekilde bu 
maddeyi takip eden “Gayrimaddi Hak Bedelleri” başlıklı 12. maddede de, 
bir akit devlette doğan ve diğer akit devletin bir mukimine ödenen gayri-

48 a.g.e., Madde 7, Fıkra 1.
49 a.g.e., Madde 11, Fıkra 1.
50 a.g.y., Fıkra 2.
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maddi hak bedelinin, mukimi bulunulan devlette vergilendirilmesine izin 
verilmekte51, maddenin devamında ise gayrimaddi hak bedelinin doğduğu 
akit devlette vergilendirilmesi halinde de, bu şekilde alınacak verginin, 
gayri maddi hak bedelinin gayrisafi tutarının %10’unu aşamayacağı be-
lirtilmektedir.52 Görüldüğü üzere hem 11. hem de 12. maddelerde taraf 
devletlerin (mukimleri söz konusu olduğunda) birbirleri lehine vergilen-
dirme haklarından feragat etmeleri mümkün kılınmakta, bir kaynaktan 
doğan bir gelirin başka bir yerde vergilendirilmesi sonucu yapılması ge-
reken mahsuplaşmalar ya da matrah dışında bırakmalar da Almanya ve 
Türkiye’nin birbirlerinin vergi yasalarını tanımaları zorunlu kılmaktadır.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önle-
me Antlaşması” her gelir kalemi üzerinde yaptığı ayrıntılı düzenleme ile vergi 
kaçakçılığı ve çifte vergilendirmenin önlenmesini ve bu doğrultuda işbirliğini 
en üst düzeye taşımayı amaçlamaktadır. Antlaşmanın “Çifte Vergilendirme-
nin Önlenmesi” başlıklı 22. maddesinde konu ayrı ayrı hem Türkiye, hem 
de Almanya mukimleri açısından düzenlenmiştir. Türkiye mukimleri için, 
Türkiye Cumhuriyeti ülkesi dışında ödenen verginin Türk vergisinden mah-
subuna ilişkin Türk mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere,

“bir Türkiye mukiminin, Almanya’daki kaynaklardan elde ettiği gelir 
(kazançlar ve vergiye tabii gelirler dahil) üzerinden, Almanya mevzuatı 
gereğince ve bu antlaşmaya uygun olarak ödenecek Alman vergisinin, 
söz konusu gelir üzerinden alınacak Türk vergisinden mahsubuna izin 
verilecektir. Bununla birlikte bu mahsup, söz konusu gelire atfedilebilen, 
mahsuptan önce hesaplanan Türk vergisi miktarını aşmayacaktır.”53

Almanya mukimleri için ise, Türkiye’de doğan ve bu antlaşma uyarınca 
Türkiye’de vergilendirilebilen herhangi bir gelir unsuru, Alman vergisinin 
hesaplanmasına esas olan matrahın dışında tutulacaktır.54 Her iki devlet 
açısından da verginin mahsup edilmesine izin verme ya da matrahın dı-
şında tutma işleminin yapılabilmesi için karşı tarafın vergi yasalarını ve 
bunlara göre yapılmış işlemleri tanıma yükümlülüğü doğmaktadır. Ant-
laşmanın “bilgi değişimi” başlıklı 25. maddesi ise ayrıca önemlidir. Bu 
maddenin 1. fıkrasına göre,

“Akit devletlerin yetkili makamları, bu antlaşma hükümlerinin uygu-
lanmasıyla ilgili veya antlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece 
bir Akit Devlet, eyaleti, politik alt bölümleri veya mahalli idareleri adı-
na alınan her tür ve tanımdaki vergilerle iç mevzuat hükümlerinin uy-
gulanması veya idaresi ili ilgili olduğun öngörülen bilgileri değişime 
tabi tutacaklardır. Bilgi değişimi 1. ve 2. madde ile sınırlı değildir.”55

51 a.g.e., Madde 12, Fıkra 1.
52 a.g.y., Fıkra 2.
53 a.g.e., Madde 22, Fıkra 1 (a) Bendi.
54 a.g.e., Madde 22, Fıkra 2 (a) Bendi.
55 a.g.e., Madde 25, Fıkra 1.
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Vergi yasalarının uygulanması ve idaresi ile ilgili bilgi değişimi yapma-
yı taahhüt eden Almanya ve Türkiye, bunun sadece Almanya ve Türkiye 
mukimlerine ilişkin olmayacağını ve hakkında bilgi istenen vergilerin de 
sadece Alman ve Türk vergileri ile sınırlı kalmayacağını belirtmektedirler. 
Devletler bilgi değişimi konusunda işbirliğini geniş bir alana yaymakta-
dırlar, diğer vergi antlaşmalarında böylesi geniş düzeyde bir yardımlaşma 
olmadığını belirtmeliyiz. Öte yandan, kendisinden bilgi talep edilen dev-
let, kendi vergi amaçları yönünden bu bilgilere ihtiyacı olmasa bile, talep 
edilen bilgiyi sağlamak için kendi bilgi toplama yöntemlerini kullanacak 
ve devletler yalnızca ulusal çıkarları olmadığı gerekçesi ile bilgi sağlama-
yı reddedemeyeceklerdir.56 “Bilgi Değişimi” başlığı altında akit devletlerin 
birbirlerinin vergi yasalarını doğrudan uygulamasına ilişkin herhangi bir 
düzenleme bulunmasa da, bu madde ile vergi kaçakçılığının ve çifte vergi-
lendirmenin önlenmesi amacıyla Türkiye ve Almanya, antlaşmanın diğer 
tarafı için bilgi edinmeyi yükümlenmiş olmaktadırlar.

Türkiye-Almanya vergi antlaşmasının belki de en önemli maddesi, ver-
gi yasalarının sınır aşan uygulamasına ilişkin mevcut önyargılara olduk-
ça radikal düzenlemeler ile karşı çıkan “Vergi Tahsilatında Yardımlaşma” 
başlıklı 26. maddedir. Bu maddeye göre, taraflardan birinin alacağının o 
tarafın mevzuatı uyarınca icra yoluyla istenebildiği ve borçlunun, o es-
nada (o taraf) devletin mevzuatı uyarınca alacağının tahsilatını engelle-
yemediği durumda, bu alacak, alacaklı taraf devletin makamının talebi 
üzerine diğer akit devletin yetkili makamınca tahsil edilmek üzere kabul 
edilecektir.57 Vergi alacağı diğer akit devlet tarafından sanki kendi alaca-
ğıymış gibi, kendi vergilerinin icrası ve tahsilatına uyguladığı mevzuata 
göre tahsil edilecektir.58 Böylelikle imzacı devletler, Alman veya Türk vergi 
yasalarına göre doğmuş vergi borçlarını takip ve daha da önemlisi tah-
sil etmeyi yükümlenmektedirler. Diğer bir deyişle, Alman vergi yasaları 
Türkiye’de, Türk vergi yasaları da Almanya’da doğrudan sonuç doğur-
makta ve uygulanmaktadır. Aynı maddenin devamında sadece tahsilat 
aşamasında değil, alacağa karşılık koruma tedbirleri alma konusunda da 
yabancı vergi yasalarının sözde “uygulanamazlığını” ortadan kaldıran bir 
düzenleme yapılmıştır. Antlaşmanın taraflarından birinin alacağının, bu 
devletin kendi mevzuatına göre tahsilatını sağlamak için koruma tedbir-
leri alabileceği bir alacak olması durumunda, söz konusu alacak, bu dev-
letin yetkili makamının talebi üzerine, koruma önlemleri almak amacıyla 
diğer akit devletin yetkili makamlarınca kabul edilecektir.59 Taraf devletler 
bir kez daha birbirlerinin vergi yasalarını doğrudan uygulamayı yüküm-
lenmektedirler zira, örnek olsun, Almanya’nın vergi alacağını tahsil et-

56 a.g.e., Madde 25, Fıkra 4.
57 a.g.e., Madde 26, Fıkra 3.
58 a.g.e., Madde 26, Fıkra 3.
59 a.g.e., Madde 26, Fıkra 4.
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mek için koruma tedbirleri alabileceği bir durumda Türk makamlarına 
bu tedbirleri yerine getirmeleri için başvurması ve Türkiye Cumhuriyeti 
ülkesinde bu koruma tedbirlerinin yerine getirilmesi Türk vergi kanunu 
hükümlerine göre değil, Alman vergi mevzuatına göre gerçekleştirilecek 
bir işlemdir. Böylelikle Alman vergi yasalarının Türkiye’de yetkili makam-
larca doğrudan uygulanması, işbu antlaşma ile taahhüt altına alınmış ol-
maktadır. Antlaşmanın vergi yasalarının ülke dışında uygulanamazlığına 
ilişkin tüm kabulleri yıkan düzenlemelerinin yanı sıra yine 26. maddenin 
6. fıkrasında “Bir Akit Devletin alacağının varlığı, geçerliliği veya tutarıyla 
ilgili davalar, diğer Akit Devletin mahkemeleri veya idari kuruluşlarına geti-
rilemez.”60 hükmü ile hem vergi yasalarının diğer devlette uygulanmasına 
ilişkin üst sınırı çizilmiş, hem de uluslararası hukuk açısından geçerliliği 
zaman zaman tartışma konusu olan hükümet tasarrufları doktrininin bu 
antlaşma çerçevesinde de benimsendiğine dikkat çekilmiştir.

OECD’nin en son 2014’te yenileyerek tekrar üyelerin onayına sundu-
ğu model vergi antlaşması61, devletlerin akdettikleri vergi antlaşmalarına 
şeklen ve bir noktaya kadar da içerik olarak bir örneklik gelmesini sağ-
lamıştır. Antlaşmaları farklı kılan devletlerin ikili antlaşma imzalanması 
esnasındaki öncelikleri ve elbette iç hukuk mevzuatlarıdır. Örneğin Tür-
kiye’nin İngiltere ile imzaladığı “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış 
Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Antlaşması”62nın “Bilgi Değişimi” başlıklı 
26. maddesi, Almanya ile imzalanan antlaşmanın aksine, söz konusu ant-
laşmanın dışında kalan kişi ve vergileri kapsamamakta, tarafların kamu 
düzenine aykırılık hariç her durumda bilgi sağlamalarını gerektiren her-
hangi bir yükümlülük de getirmemektedir.63 Türkiye’nin Amerika Birleşik 
Devletleri ile imzalamış olduğu “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver-
gilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Antlaşması”64 ise 
iç hukuk düzenlemelerindeki farklılıklara ek olarak ABD’nin kendi vatan-
daşlarını, vatandaşlık ilişkileri dolayısıyla sanki işbu antlaşma yürürlüğe 
girmemiş gibi vergilendirebilmek hakkını saklı tutması ile de diğer antlaş-
malardan ayrılmaktadır.

60 a.g.y., Fıkra 6.
61 http://www.oecd.org/tax/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm, (Çevrimiçi) 1 Eylül 
2014.
62 Türkiye-İngiltere, “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Antlaşması”, (İmza 19 Şubat 
1986-Yürürlük 25 Ekim 1988-Uygulama 1 Ocak 1989), Londra, RG 25 Ekim 1988/19964.
63 a.g.e., Madde 26.
64 Türkiye-ABD, “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Ge-
lir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Antlaşması”, (İmza 28 Mart 1996-Yürürlük 19 Aralık 1997-Uygulama 1 Ocak 1998), 
Ankara, RG 31 Aralık 1997/23217, Madde 1, Fıkra 3.
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Yukarıda da belirtildiği üzere halihazırda Türkiye’nin taraf olduğu 81 
vergi antlaşmasının en kapsamlısı Almanya ile akdedilmiş olandır. Türki-
ye Almanya vergi antlaşmasında bulunan ve daha önce de değindiğimiz 
“Vergi Tahsilatında Yardımlaşma” başlıklı 26. madde kapsamında devlet-
lerin birbirlerinin mevzuatlarını kendi ülkelerinde diğer devletin vergileri-
ni tahsil etmek amacıyla uygulaması taahhüdü Türkiye’nin taraf olduğu 
diğer vergi antlaşmalarının hiçbirinde bulunmamaktadır. Türkiye, vergi 
antlaşması imzaladığı 81 devletten sadece Avusturya, Belçika, Cezayir, 
Finlandiya, Lübnan, Lüksemburg, Norveç, Yemen ve Yeni Zelanda ile vergi 
tahsilatında yardımlaşma başlığı altında bir düzenleme yapmış; Danimar-
ka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Ürdün ile vergi tahsila-
tında idari yardımlaşmada bulunulacağına dair akitleşmiş ve Japonya ile 
de, koşulları pek belirsiz olarak, antlaşmanın diğer tarafının uygulanan 
vergilerinin tahsil etmeye çalışılacağı imza altına alınmıştır. Bahse konu 
antlaşmalardaki işbirliği düzeyi Almanya ile revize antlaşma ile ortaya ko-
nan noktaya yaklaşamasa da, Türkiye özelinde incelediğimiz vergi kaçak-
çılığı ve çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmaları en temel haliyle bile 
yabancı vergi yasalarının ülke dışında etki doğurmayacağına ilişkin 18. 
yüzyıldan kalan kabulleri yıkmaktadır. Devletler arasındaki vergi antlaş-
maları artttıkça ve bu antlaşmalara özellikle vergi tahsilatında yardım-
laşmaya ilişkin ayrıntılı hükümler konuldukça, yabancı vergi yasalarının 
uygulanmasına ilişkin engeller de yavaş yavaş ortadan kalkacaktır.

3. Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri

İşçi işveren ilişkileri, bir özel hukuk ilişkisi olmakla beraber, günü-
müzde devletin iş hayatını emredici kurallarla düzenlemesi, iş hukukunu 
özel hukuk alanından kamu hukuku alanına kaydırmaktadır.65 Devletin, 
iş sözleşmelerinin zayıf tarafını oluşturan işçileri korumak üzere yaptığı 
düzenlemeler, özellikle sosyal güvenlik hukukunu devletin doğrudan mü-
dahalesi dolayısıyla kamu hukukuna daha yakın hale getirmektedir. Kar-
ma hukuk özelliği dolayısıyla da bu alandaki yasaların diğer devletlerin 
ülkelerinde daha kolay uygulama imkanı buldukları da bir gerçektir.

II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye savaştan görece etkilenmemiş genç 
nüfusu ile potansiyel işgücü iken, özellikle Batı Avrupa’da işgücü açısın-
dan bir boşluk söz konusu idi. Bu konuyu Türkiye’yi de ilgilendiren yönü 
ile ilk kez 1961 yılında Almanya ile bir işgücü antlaşması imzalanması ile 
çözülmüştür.66 Almanya ile imzalanan antlaşmayı 1964’te Avusturya, Bel-
çika ve Hollanda, 1965’te Fransa ve 1967’de de Avustralya ile imzalanan 
antlaşmalar izlemiştir.67 Geçici işgücü olarak değerlendirilen Türk işçile-

65 Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara, 
2005, s. 38-39.
66 Türkiye-Almanya, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hü-
kümeti Arasında Türk İşçilerin Almanya’da İşe Yerleşmesine Dair Antlaşma”, (İmza 30 Eylül 
1961-Yürürlük 1 Ekim 1961), Sayı: 505-83, SZV/3-92-42, Bad Godesberg.
67http://www.casgem.gov.tr/Casgem/content/conn/casgem/path/Contribution 
% 2 0 F o l d e r s / C a s g e m / A n a S a y f a / Y a y % C 4 % B 1 n _ v e _ D o k u m a n t a s y o n / 6 -
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rin durumu 1970’lerin başında farklı bir hal almış, yurt dışında çalışan 
toplulukta aynı ülkede yerleşme eğilimi ortaya çıkmıştır. Göçmen işçile-
rin daimi statüsü, çalışmamızın konusu dışında kalan birçok kültürel ve 
politik sorunun yanı sıra, bu kimselerin ve geride bıraktıkları ailelerinin 
tâbi olacakları sosyal güvenlik rejiminin tayini bakımından da ihtilaflara 
neden olmuştur. Ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla, yurt dı-
şına çalışmak üzere giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve bunların 
bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sosyal güvenlik haklarını elde 
edebilmeleri ve çalıştıkları ülkede elde ettikleri haklarından Türkiye’de ya-
rarlanabilmeleri amacıyla sosyal güvenlik sözleşmeleri tanzim edilmiştir. 
Halen 29 devlet ile yürürlükte bulunan sosyal güvenlik sözleşmeleri, bu 
sözleşmelerde belirtilen haklardan, sözleşmeyi imzalayan akit tarafların 
vatandaşları ve bunlara eşit sayılan kimseler ile bunların geçindirmekle 
yükümlü oldukları aile bireyleri ve ölümleri halinde geride kalanlardan 
hak sahibi olabilecek kimselerin yararlanabileceğini hükme bağlamıştır.

Ülke dışında çalışan Türk vatandaşlarının sayısı göz önünde bulun-
durulduğunda, Türkiye bugüne kadar Avusturya, Almanya, Arnavutluk, 
Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Da-
nimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, KKTC, Ka-
nada, Quebec, Libya, Lüksemburg, Makedonya, Norveç, Romanya, Hırva-
tistan, İtalya, Sırbistan, Karadağ, Slovakya ve Güney Kore ile toplamda 
29 adet sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ve böylelikle ülke dışında 
çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve mukimlerinin emeklilik 
sonrası dahil sosyal güvenlik hakları garanti altına alınmaya çalışılmıştır. 
Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinin en eskisi 9 Ey-
lül 1959 tarihinde İngiltere ile imzalanmış olup, bu sözleşme 1 Haziran 
1961’de yürürlüğe girmiştir.68 Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşlarının yoğun olarak çalıştıkları, yurt dışında en çok Türk nüfusunun 
ikamet ettiği ülke olan Almanya ile (o zamanki adı ile Federal Alman-
ya) sosyal güvenlik sözleşmesi 30 Nisan 1964’te imzalanmış ve 1 Kasım 
1965’te yürürlüğe girmiştir.69 Kalkınma Bakanlığı’nın raporuna göre yurt 
dışında yaşayan Türk kökenlilerin yaklaşık 6 milyonu Avrupa’da, bun-
ların 3 milyonu da Almanya’da yaşamaktadır.70 Bu sebeple, Almanya ile 
yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi özel bir öneme sahiptir ve bu sebeple 
taraflar zaman zaman bir araya gelerek bu sözleşmenin güncel kalması 
için çalışmalar yapmaktadırlar.

% C 4 % B 0 % C 5 % 9 E G % C 3 % 9 C C % C 3 % 9 C % 2 0 A N L A % C 5 % 9 E M A L A R I . p d f ; 
jsessionid=TPbrTsHZFy2PV28Glf2KtWND22cwKj0QpgK9mf2G2LlLJxCvl0yS!-962447794 
(Çevrimiçi), 5 Eylül 2014
68 Türkiye-İngiltere, “Türkiye Cumhuriyeti İle İngiltere Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi”, 
(İmza 09 Eylül 1959-Yürürlük 1 Haziran 1961), Ankara, RG 21 Aralık 1960/10686.
69 Türkiye-Almanya, “Türkiye Cumhuriyeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi”, (İmza 30 Nisan 1964-Yürürlük 1 Kasım 1965), Bonn, RG 10 Nisan 
1965/11976.
70 Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 “Göç” Özel İhtisas Komisyonu Ra-
poru, Ankara, 2014, s. 45.
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Türkiye ile Almanya arasında 1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren 
“Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Hakkında Sözleşme”71 karma bir sosyal güvenlik sistemi düzen-
lemekte, akit devletlerin birbirlerinin ülkesinde ikamet eden vatandaşları 
ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları kimseler söz konusu oldu-
ğunda72, sanki iki devletin tek bir sosyal güvenlik sistemi varmış gibi ortak 
işlem yapılmasını gerektirmektedir. Sözleşmeye göre, Sözleşme’nin konu-
sunu teşkil eden meselelerde, her iki akit tarafın vatandaşları hak ve yü-
kümlülükler bakımından eşit sayılmaktadırlar.73 Türkiye ve Almanya’nın 
sözleşme ile bağıtlandıkları sisteme göre, imzacı devletlerden birinin mev-
zuatına göre gelir veya aylık almakta olan veya gelir veya aylık bağlan-
ması isteğinde bulunan bir kimse eğer diğer devlette ikamet ediyorsa, bu 
kimsenin hastalık sigortası bakımından hak ve yükümlülükleri, gelir veya 
aylık sahibi olduğu akit devletin mevzuatına göre, o devlette ikamet edi-
yormuş gibi geçerli olacaktır.74 Böylelikle devletler, vatandaşlarının sosyal 
güvencesini sağlamak amacıyla birbirlerinin sosyal güvenlik mevzuatla-
rını uyguladıkları karma bir sistem geliştirmiş bulunmaktadırlar. Karma 
sisteme örnek teşkil edecek bir hüküm de Sözleşme’nin “İş Kazaları ile 
Meslek Hastalıkları Sigortası” başlıklı IV. Bölümü’nün ilk maddesi olan 
20. maddedir. Buna göre, hastalık halinde sigortalının ve aile bireylerinin, 
diğer akit taraf ülkesinde bulundukları sırada da sağlık yardımlarından 
yararlanmaları öngörülmektedir.75 Sağlık yardımları, yardıma hak kaza-
nan kimseye ikamet mahallindeki sosyal sigorta merciine bağlı sigortalı 
imiş gibi, bu kurum tarafından sağlanacaktır. Sağlık hizmetinde bulun-
mak üzere Alman ya da Türk Sosyal Sigortalar Kurumu ile sözleşme yap-
mış olan kimseler ve tesisler de aynı yükümlülük altına sokulmuşlardır.76 
Böylelikle Türkiye’ye tatile gelen ancak Almanya’da ikamet edip çalışan 
bir Türk vatandaşı tatili esnasında herhangi bir hastalık geçirmesi du-
rumunda Almanya’da sahip olduğu tüm tedavi haklarına Türkiye’de de, 
elbette Türk Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla kavuşabilecektir.

Sağlık hizmetlerin tedarik edilmesi ve giderlerinin karşılanmasının 
yanı sıra, yurt dışında çalışan Türk vatandaşları için bir başka önemli 
sorun da emeklilik aylıklarının durumudur. Özellikle emekliliğe hak ka-
zanılabilmesi için doldurulması gereken çalışma/prim günlerinin bir kıs-
mını Almanya’da tamamladıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yaparak 
kalan süreyi burada dolduranların emeklilik hakkını kazanmaları özel 

71 Türkiye-Almanya, “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi”, (İmza 30 Nisan 1964-Yürürlük 1 Kasım 1965), Bonn, RG 10 Nisan 
1965/11976.
72 a.g.e., Madde 3.
73 a.g.e., Madde 4, Fıkra 1.
74 a.g.e., Madde 14, Fıkra 1.
75 a.g.e., Madde 20, Fıkra 2.
76 a.g.y., Fıkra 5.

216_İtir_Aladag_Gorentas.indd   20 01.07.2015   15:09:07

146



21ITIR ALADAĞ GÖRENTAŞ / ULUSAL MAHKEMELER ÖNÜNDE YABANCI KAMU HUKUKU

önem arz etmektedir. Bu mesele de Sözleşme’nin “Malûllük, Yaşlılık ve 
Ölüm Sigortaları (Aylıklar)” başlıklı V. Bölümü’nde yer alan 27. maddesi 
ile düzenlenmiş ve akit taraflardan birinin sosyal sigortalar kurumunun, 
bir kimsenin yardım hakkının doğması, idamesi, ihyası ve gerekli şartla-
rın yerine getirip getirmediğini tayin ederken, diğer akit taraf mevzuatına 
göre geçen ve bu mevzuata göre hakkın doğmasında, idamesinde ve ihya-
sında dikkate alınan sigortalılık sürelerinin, bu süreler kendi ülkesinde 
geçen sürelerle aynı zamana rastlamamak kaydıyla dikkate almasını ka-
rara bağlamıştır.77 Diğer bir deyişle, emekli aylığı için gerekli yaşı, diğer 
akit taraf ülkesine döndükten sonra tamamlayan sigortalıya, sigortalılık 
süreleri birleştirilerek, emekli aylığı bağlanmasının önü açılmış olmakta-
dır. Sigortalılık sürelerinin eşitliği ile ilgili Sözleşme’nin 30. maddesi de 
“Alman Sosyal Sigorta mercileri bakımından, Türk mevzuatına göre geçen 
ve yardıma hak kazanılması için dikkate alınması gereken sigortalılık sü-
releri Alman mevzuatına göre geçen ve muteber sayılan sigortalılık süreleri 
ile eşit sayılırlar78”, demektedir. Bu maddeyi takip eden 31. madde ise 
aynı konuyu Türk Sosyal Sigortalar mercileri adına düzenlemiş ve Alman 
mevzuatına göre geçen süreleri Türk mevzuatına göre geçen sürelerle eşit 
tutmuştur.79 Bunlara ek olarak, akit taraflardan birinin mevzuatına göre 
geçmiş olmamakla birlikte, bir akit taraf mevzuatına göre dikkate alınma-
sı gereken sigortalılık süreleri diğer akit taraf mevzuatına göre de sigorta-
lılık süresi kabul edilecektir.80 Sigortanın ödendiği yer-ikamet edilen yer 
ayrımını ortadan kaldıran bu sisteme göre, aile bireylerinin de başka diğer 
ülkede ikamet etseler dahi, aile yardımlarından, çocuk paraları ve zamları 
da dahil, yararlanmaları da karara bağlanmıştır.81

Almanya ile imzalanan sözleşme özelinde incelediğimiz sosyal sigor-
talar sözleşmeleri ile amaçlanan çalışmak amacıyla ülkeler arası hareket 
eden kimselerin sosyal haklardan mahrum kalmamalarını sağlamaktır. 
Bu çerçevede, sözleşmeci devletlerin birbirlerinin mevzuatlarını tanımala-
rı ve uygulamaları, birbirlerinin ülkesinde kazanılan haklardan da kendi 
ülkelerinde hak sahiplerini yaralandırmaları sonucu doğmaktadır. Sos-
yal güvenlik hukuku tam olarak kamu hukuku özellikleri taşımasa da, 
devletin müdahaleci ve koruyucu tasarrufları dolayısıyla karma hukuk 
skalasının kamu hukukuna yakın kısmında değerlendirilmektedir. Bu 
sebeple artan sayıda sosyal güvenlik sözleşmesi ile bu hukuk dalına iliş-
kin mevzuatın ülke dışında etki doğurması, yabancı kamu hukukunun 
sınır aşan uygulaması meselesi açısından da önemlidir. Diğer taraftan, 
sözleşmelerin yokluğunda da, Anglo-Amerikan hukuk sistemini benimse-
yen Amerika ve İngiltere gibi devletlerin mahkemelerinin yabancı sosyal 

77 a.g.e., Madde 27, Fıkra 1.
78 a.g.e., Madde 30, Fıkra 3.
79 a.g.e., Madde 31, Fıkra 5.
80 a.g.e., Madde 32.
81 a.g.e., Madde 33, Fıkra 1.

216_İtir_Aladag_Gorentas.indd   21 01.07.2015   15:09:07

147



22 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

güvenlik hukukunu uyguladığı örneklerin mevcudiyetine rastlanmakta-
dır. Ancak sayısı oldukça az olan bu örneklerin yabancı sosyal güvenlik 
hukukunun uygulanacağı tespitini yapmak için sözleşmeler kadar güçlü 
bir kanıt olmayacağı açıktır. Günümüzde sosyal güvenlik sözleşmelerinin 
artan sayısı ile bu alandaki yasaların ülke dışında uygulanmasına ilişkin 
tartışmalar da azalmakta, sosyal güvenlik hukuku işgücünün hareketlili-
ği dolayısıyla sınırları aşan bir etkiye kavuşmaktadır.

b. Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bünyesinde İmzaladığı Çok Taraflı 
Antlaşmalar

Türkiye, kuruluşundan beri üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünyesinde 
oldukça fazla sayıda ve farklı konularda çok taraflı antlaşmaya imza at-
mıştır. Bunların önemli bir kısmı üye devletlerin/yüksek sözleşmeci taraf-
ların yasal düzenlemelerini belirli bir ölçüde benzer kılmayı ve işbirliğini 
pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Konseyi bünyesinde 
imzalanan antlaşmalar, yukarıda incelenen ikili antlaşmalar gibi yaban-
cı kamu hukukunun belirli ölçüde uygulanmasına olanak tanımaktadır. 
Avrupa Konseyi’nde bu alanda yapılmış en kapsamlı ve en ilerici çalışma 
olarak nitelendirebileceğimiz 1970 tarihli “Ceza Yargılarının Milletlerarası 
Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi”82 son nokta olarak taraf devletle-
rin birbirlerinin ceza yasalarını ve bunlara dayanan mahkeme kararlarını 
doğrudan uygulamalarını öngörmekte ve bu konuda oldukça serbest bir 
işbirliği sistemini kayıt altına almaktadır.

1. Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi bünyesinde üretilen, 1957 tarihli “Suçluların İadesine 
Dair Avrupa Sözleşmesi”83 ve bu belgede değişiklikler öngören 1987 tarihli 
12 maddelik “Ek İkinci Protokol”84, imzacı devletler arasında suçluların 
iadesi esnasında izlenecek prosedürü düzenlerken, devletlerin birbirleri-
nin ceza yasalarını ve bu yasalara dayanarak verdikleri ceza mahkemesi 
kararlarını tanımalarını gerektirmektedir. Sözleşmenin, “Suçluların İade-
sini Gerektiren Fiiller” başlıklı 2. maddesinde hem iade talep eden hem de 
iade işlemini gerçekleştirmesi öngörülen devletin ceza yasalarında karşılık 
bulan suçların Sözleşme’nin kapsamına girdiği ve cezası 1 yıldan az ol-
mayan fiilleri işlemiş hükümlülerin iadesinin istenebileceği belirtilmekte-
dir.85 Böylelikle iadeyi talep eden de, istenilen devlet de diğer tarafın ceza 
yasalarını incelemek ve kendi açısından değerlendirmek yükümlülüğü ile 
karşı karşıya kalmıştır. Diğer bir ifade ile, Suçluların İadesine Dair Av-

82 Council of Europe, “European Convention on the International Validity of Criminal Judg-
ments”, (Adopted 28 May 1970-Entry into force 26 July 1974), The Hague, ETS 70.
83 Council of Europe, “European Convention on Extradition”, (Adopted 13 December 1957- 
Entry into force 18 April 1960), Paris, ETS 24.
84 Council of Europe, “Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition”, 
(Adopted 17 March 1978-Entry into force 5 Haziran 1983), Strasbourg, ETS 98.
85 Council of Europe, “European Convention on Extradition”, (Adopted 13 December 1957- 
Entry into force 18 April 1960), Paris, CETS 24, Article 2.
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rupa Sözleşmesi’nin 2. maddesi kapsamında devletlerin karşılıklı olarak 
birbirlerinin ceza yasalarını tanımaları bir gereklilik haline gelmiştir. Söz-
leşme’nin 3. maddesinde ise, Türkiye’nin taraf olduğu ve daha önce ince-
lemiş bulunduğumuz ikili antlaşmalarla benzer şekilde, siyasi suçlar iade 
kapsamı dışında bırakılmıştır.86 Böylelikle yine talep edilen devletin, iste-
yen devletin ceza yasaları üzerinde kapsamlı bir incelemeye gitme ihtiyacı 
doğmakta, zaten tanımı belirsiz olan siyasi suçları, karşı tarafın genelde 
hukuk, özelde de ceza sistemini inceleyerek diğer suçlardan ayırt etmesi 
ve yardım talebini kabul etme veya reddetme noktasında bir karar verme-
si gerekmektedir. Yine bu maddenin 2. fıkrasında, daha önce incelenen 
diğer antlaşmalardan farklı olarak, ırk, din, milliyet temelli ayrımcılık ile 
siyasi düşünceler temelli ayrımcılık yapmak suretiyle verilen mahkumiyet 
kararları da kapsam dışı bırakılmıştır.87 Aslen maddenin yorumu ve de-
tayı da, Avrupa Konseyi’nin kuruluş amaçları ile birebir örtüşmekte, Söz-
leşme’ye taraf olan devlet bir diğerinin ceza yasalarında olabilecek ayrımcı 
muamelelere karşı kendi yargı yetkisinde kalan bireyleri bu yöntem ile bir 
kez daha koruma altına almaktadır.

Sözleşme’nin 4. maddesi önceki örneklere benzer şekilde askeri suçları 
iade kapsamı dışında bırakırken88, 5. maddede mali suçlar taraf devlet-
lerin bu yönde kararı ve iradesi mevcut ise kapsama alınmakta89 ve böy-
lelikle yabancı vergi yasalarının da başka bir devletin ülkesi bakımından 
uygulanır olmasına bu Sözleşme ile de cevaz verilmektedir. Öte yandan, 
“Non Bis İdem” başlıklı 9. madde talep edilen devlette iade talebine konu 
olan bir nihai karar mevcut ise ya da bu konuda kovuşturma yapılmasına 
gerek görülmüşse iade talebinin reddedilmesini uygun bulmaktadır.90 Yi-
ne dava veya cezanın, talep eden ya da talep edilen devletin mevzuatına 
göre zaman aşımına uğramış olması halinde, iade talebinin reddedileceği 
madde 10’da belirtilmiştir.91 Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşme-
si’nin şüphesiz en önemli maddesi ölüm cezasının tatbik edileceğine iliş-
kin bir kanaatte iade işleminin gerçekleşmeyeceğini bildiren 11. madde-
sidir.92 Bu madde ile yine Avrupa Konseyi’nin kuruluş hedefleri açısından 
en önemli görevlerinden birinin yerine getirilmesi amaçlanmakta, insanın 
temel hak ve hürriyetleri garanti altına alınmaktadır. Sözleşmeci taraflar 
ayrıca Sözleşme’nin 28. maddesinin 1. fıkrası ile bu belgenin uygulandığı 
ülkeler bakımından, iki sözleşmeci taraf arasındaki sözleşme veya antlaş-
maların aynı konulu hükümlerinin ilga edildiğini imza altına almakta93 ve 

86 a.g.e., Article 3.
87 a.g.e., Article 3, Paragraph 2.
88 a.g.e., Article 4.
89 a.g.e., Article 5.
90 a.g.e., Article 9.
91 a.g.e., Article 10.
92 a.g.e., Article 11.
93 a.g.e., Article 28, Paragraph 1.
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böylelikle kendi aralarında Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ni 
en üst evrak olarak bağıtlamaktadırlar.

2. Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım ve Ceza  Kovuşturmaları-
nın Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmeleri

Avrupa Konseyi bünyesinde yapılan çok taraflı antlaşmalardan bir di-
ğeri olan 1959 tarihli “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleş-
mesi”94 ile 1978 tarihli “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Sözleşmesine 
Ek Protokol”95, Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin karşılıklı olarak ceza ya-
salarını uygulamalarının önünü açan bir başka örnektir. Adli Yardım Av-
rupa Sözleşmesi’nin, adli yardımın reddedilebileceği durumları düzenle-
yen ve Ek Protokol ile değişik 2. maddesi (a) bendi96, benzerlerinde olduğu 
gibi, siyasi suçları kapsam dışı bırakmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, 
bu maddenin uygulanması, talep eden tarafın ceza yasalarının ayrıntılı 
olarak değerlendirilmesini, dikkate alınmasını gerektirmektedir. Suçlula-
rın İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nde olduğu gibi, Adli Yardım Sözleş-
mesi de tarafların bundan önce akdettikleri aynı konulu antlaşmaların 
hükümlerini ilga ettiğini belirtmektedir.97 Diğer taraftan, Ceza İşlerinde 
Karşılıklı Adli Yardım Sözleşmesi’ne Ek Protokol’ün 2. ve 3. maddeleri 
Sözleşme’nin kapsamını mali suçlar ile para cezalarının tahsili ve şartlı 
tahliye kararlarına doğru genişletmektedir.98

Öte yandan, 1972 yılında Strasbourg’da imzalanan “Ceza Kovuştur-
malarının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi”99, kamu hukuku-
nun bir dalı olarak ceza hukukunun uygulanmasında Avrupa Konseyi 
coğrafyasında cezai adaletin mümkün olan en iyi şekilde gerçekleştiril-
mesini amaçlamakta ve bu saikla hangi devlet daha uygun konumda ise 
kovuşturmaların bu devlette tamamlanmasını düzenlemektedir. Avrupa 
Konseyi’nin kuruluş amacının temel insan haklarını garanti altına almak 
olduğu ve bunun için de üye devletlerin hep birlikte Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi ve ona ek protokollerle Avrupa kamu düzenini sağlamayı 
yükümlendikleri değerlendirildiğinde, hem kovuşturma hem de yargı aşa-
malarında bir örnek uygulama getirme isteği oldukça yerindedir.

94 Council of Europe, “European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters”, 
(Adopted 20 April 1959-Entry into force 12 June 1962), Strasbourg, CETS 30.
95 Council of Europe, “Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance 
in Criminal Matters”, (Adopted 17 March 1978-Entry into force 5 January 1980), Strasbourg, 
ETS 99.
96 a.g.e., Article 1; Council of Europe, “European Convention on Mutual Assistance in Criminal 
Matters”, (Adopted 20 April 1959-Entry into force 12 June 1962), Strasbourg, CETS 30, Ar-
ticle 2, Line a.
97 a.g.e., Article 26, Paragraph 1.
98 Council of Europe, “Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance 
in Criminal Matters”, (Adopted 17 March 1978-Entry into force 5 January 1980), Strasbourg, 
ETS 99, Article 2-3.
99 Council of Europe, “European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Mat-
ters”, (Adopted 15 May 1972-Entry into force 30 March 1978), Strasbourg, ETS 73.
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Türkiye’nin de 1 Mart 1977 tarih ve 2080 sayılı kanunla100 onaylamayı 
uygun bulduğu Sözleşme’nin yetki meselesini düzenleyen 2. maddesinde 
kendi ülkesinde ceza yasalarına göre suç teşkil eden bir eylemde bulu-
nulan Sözleşme’ye taraf bir devletin talebi halinde, Sözleşme’ye taraf bir 
diğer devletin kendi ceza yasalarına göre de suç teşkil etmesi halinde bu 
eylemi yine kendi ceza yasalarına göre kovuşturabileceği belirtilmekte-
dir.101 Böylelikle, esas olarak isteyen devletin ceza yasalarının, usulen ise 
istenilen devletin mevzuatının izleneceği karmaşık bir yetki düzenlemesi 
yapılmakta, Avrupa kamu düzeninin oluşturulmasında devletlerin bir-
likte çalışması bir zorunluluk haline getirilmektedir. İşbirliğinin özellikle 
özendirildiği Sözleşme’nin 6. maddesinin 2. fıkrasında da açıkça anlaşıl-
makta, Sözleşme ile Yüksek Sözleşmeci taraflardan, Sözleşme’nin şartla-
rına uygun olarak bir başka devletten kovuşturma yapmasını talep ede-
bilecekleri hallerde bunu göz önünde bulundurmaları istenmektedir.102 
Bu sayede devletlere Avrupa Konseyi çerçevesinde ceza işlerinde karşılıklı 
yardımın olağan bir mekanizma haline getirilmesi hem teoride hem de 
pratikte kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Kovuşturma isteğinin şartları-
nı düzenleyen 7. maddenin 1. fıkrasında, kovuşturulması istenen suçun 
hem istenilen devlette de suç teşkil etmesi hem de failin bu devletin de 
yargı yetkisinde olması gerekliliğinin altı çizilmektedir.103 Maddenin de-
vamında, Avrupa Konseyi’nin bir Avrupa kamu düzeni oluşturma amacı 
çerçevesinde, isteyen devlet açısından kamusal nitelikte bir suçun ko-
vuşturulmasının istendiği durumlarda, istenilen devlette de bahse konu 
suçun bu kapsamda değerlendirileceği belirtilmektedir.104 Amaçlanan, sa-
dece sözleşmeci devletlerin ceza yasalarının uygulanmasında değil, kamu 
hukuklarında da yakınlaşma, daha ileri aşamalarda ise bir örneklik sağ-
lamaktır.

3. Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Söz-
leşmesi

Çok taraflı antlaşmalara giriş yaparken en kapsamlı çalışmanın “Ceza 
Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi”105 olduğu 
söylenmişti. Günümüz için bile oldukça tartışmalı bir alanı düzenlemesi 
sebebiyle bu sözleşmenin imzalandığı 1974 yılı için oldukça ileri bir pro-
jeksiyon çizdiğini söylemek yerinde bir tespit olacaktır. Uluslararası tica-
retin giriftleşen ağı nasıl uluslararası özel hukuk alanında ilerlemeyi ve 

100 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı, 7/14153, Kanun No. 2080/1 Mart 1997, RG 27 Aralık 
1977/16152.
101 Council of Europe, “European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Mat-
ters”, (Adopted 15 May 1972-Entry into force 30 March 1978), Strasbourg, ETS 73, Article 2.
102 a.g.e., Article 6, Paragraph 2.
103 a.g.e., Article 7, Paragraph 1.
104 a.g.e., Article 7, Paragraph 2.
105 Council of Europe, “European Convention on the International Validity of Criminal Judg-
ments”, (Adopted 28 May 1970-Entry into force 26 July 1974), The Hague, ETS 70.
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özel hukuk yasalarının kanunlar ihtilafı kuralları aracılığıyla ülke dışında 
uygulanır kılınmasını gerektirdi ve sağladıysa, ulus ötesi örgütlerin artan 
sayısı, uluslararası insan hakları standartlarına duyulan istek ve ihtiyaç 
da kamu hukuku alanında belirli bir uyum yakalanmaya çalışılması ge-
rekliliğini beraberinde getirdi. Avrupa Birliği içerisindeki çalışmaları, ör-
gütün nevi şahsına münhasır karakteri dolayısıyla dışarıda bırakırsak, 
bu alandaki çalışmaların en kapsamlısı Ceza Yargılamaları’nın Milletle-
rarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi’dir. Bu sözleşme ile, daha 
önce incelediğimiz antlaşma ve sözleşmelerdeki yabancı ceza yasalarını 
tanıma yükümü, yabancı ceza yasalarını uygulama yükümüne dönüş-
müştür. Devletler elbette kamu düzeni çekinceleri doğrultusunda bahse 
konu sözleşmenin bazı maddelerine çekince koyabilirler ancak Avrupa 
Konseyi üyelerinin karşılıklılık esası gözeterek, sözleşmeyi neredeyse hiç 
çekince koymadan imzaladıkları görülmektedir. Sözleşmenin 1. maddesi 
(a) bendinde kullanılan “Avrupa ceza yargısı terimi, bir ceza davası açılma-
sı üzerine Sözleşen Devletlerden birinin ceza yargılama makamları tarafın-
dan verilen ve yargı halini alan kararları … belirmek için kullanılmıştır”106 
ifadesi ile, Sözleşen Devletlerin ceza yargılarını bir tutulduğu anlaşılmak-
tadır. Keza, Sözleşme’nin, “Avrupa Ceza Yargılarının Yerine Getirilmesi” 
başlıklı II. Kesim’inin, “Genel Hükümler” başlıklı I. Bölümü’nde yer alan 
2. maddesi, Avrupa ceza yargılarının yerine getirilmesinin hürriyeti bağla-
yıcı müeyyidelere, para cezalarına veya müsaderelere ve yasaklamalara107 
da uygulanacağını ifade etmektedir.108 Sözleşmeci Devletlerin birbirlerinin 
ceza yargılarını, işbu Sözleşme kapsamında nasıl uygulayacakları 3. mad-
dede açıklanmıştır:

(1) Sözleşen devletlerden her biri, bu Sözleşmede belirtilen hallerde ve 
belirtilen şartlarla, bir diğer Sözleşen Devlette verilen ve orada yerine geti-
rilebilir olan bir müeyyideyi yerine getirme hakkına sahiptir.

(2) Bu yetki , ancak sözleşen diğer devlet tarafından yerine getirilmenin 
istenmesi üzerine kullanılabilir.109

Örnek olsun, imzacı devletlerden Türkiye’de A kişisi hakkında 10 yıl 
hapis cezası verilmiştir. A’nın, imzacı bir diğer devlet olan İtalya’da bu-
lunduğunun tespiti üzerine, Sözleşme’ye göre Türkiye, İtalya’dan, İtalya 
devleti ülkesinde, Türk mahkemelerinde Türk Ceza Kanunu’na göre ve-
rilmiş olan hürriyeti bağlayıcı müeyyidenin yerine getirilmesini isteyebilir. 
İstenilen devletin, müeyyideye konu olan suç kendi ceza yasalarına göre 
de cezalandırılabilir ise (suç teşkil ediyorsa) müeyyideyi yerine getirmeyi 

106 a.g.e., Article 1, Line (a).
107 Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi’nde “yasaklamalar” 
terimi “herhangi bir haktan yoksunluğu ya da onu kullanamamayı, herhangi bir şeyi yapmaktan 
yasaklanmayı veya yapma yeteneğini kaybetmeyi” ifade etmektedir. [Council of Europe, 
“European Convention on the International Validity of Criminal Judgments”, (Adopted 28 
May 1970-Entry into force 26 July 1974), The Hague, ETS 70, Article 1, Line (e).
108 a.g.e., Article 2.
109 a.g.e., Article 3.
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kabul edeceği de 4. maddenin 1. fıkrasında düzenlenmiştir.110 Temel teşkil 
eden bu şartın yanı sıra aranacak diğer koşullar Sözleşme’nin 5. madde-
sinde sıralanmıştır: 

(a) Hükümlünün mutat olarak diğer devlette oturması, 
(b) Müeyyidenin diğer devlette yerine getirilmesinin, hükümlünün top-

luma yeniden katılma imkanlarını arttırması, 
(c) Hürriyeti bağlayıcı bir ceza söz konusu ise ve bu ceza hükümlünün 

diğer devlette çekmekte olduğu veya çekeceği hürriyeti bağlayıcı bir ceza-
dan sonra yerine getirilebilmesi, 

(d) Diğer devletin hükümlünün asıl devleti olması ve bu devlet yerine 
getirmeyi üstüne almaya hazır olduğunu bildirmesi, 

(e) Hüküm devletinin, suçlunun geri verilmesi yoluna başvurarak dahi 
müeyyideyi yerine getiremeyeceği, buna karşılık diğer devletin yerine geti-
rebileceği mütalaasında olması.111

Yukarıdaki şartlardan en az birinin, müeyyideye konu olan fiilin her 
iki devlet yasaları bakımından da suç sayılması koşuluna ek olarak bu-
lunması, ceza yargısının bir başka devlette yerine getirilmesi için yeterli-
dir. Öte yandan İstenilen Devletin hangi durumlarda Hüküm Devleti’nin 
talebini reddedebileceği ise bir sonraki maddede düzenlenmiştir. Sadece 
İstenilen Devletin yasalarını ilgilendiren koşulların yanı sıra, Sözleşme’nin 
6. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yapılan düzenleme çerçevesinde, daha 
önce incelediğimiz sözleşmelerdekilere benzer hükümler ile, siyasi suçlar, 
askeri suçlar ve ayrımcı saikla verilen cezalar kapsam dışı bırakılmıştır.112 
Yüksek Sözleşmeci Devletlerin birbirlerinin ceza yargısını uygulamasını 
gerektiren bu sözleşme aynı zamanda talebin reddedilebilmesi için de Hü-
küm Devleti’nin ceza hukukunun ayrıntılı bir incelenmesini ve tanınması-
nı gerektirmektedir. Öte yandan Sözleşme’nin 10. maddesi, Sözleşme’nin 
uygulanması esnasında kullanılacak yetki konusunu düzenlemektedir. 
Buna göre: 

(1) Hüküm, İstenilen Devlet kanununa göre yerine getirilecektir. Yerine 
getirme bakımından gerekli kararları ve özellikle şartla salıverme ile ilgili 
olanları verme konusunda sadece bu devlet yetkili olacaktır.

(2) Mahkumiyete karşı muhakemenin yenilenmesi için başvuruldu-
ğunda kanun yoluyla ilgili kararları verme hakkı sadece İsteyen Devlet’e 
aittir. 

(3) Her iki devlet de genel ve özel af yetkilerini kullanabileceklerdir.113

Yetki meselesini düzenleyen 10. maddede cezanın elbette Hüküm Dev-
leti kanunlarına göre verildiği, ancak ceza uygulanırken İstenilen Devlet 
yasalarında belirtilen usullerin izleneceği belirtilmektedir. Diğer bir de-

110 a.g.e., Article 4, Paragraph 1.
111 a.g.e., Article 5.
112 a.g.e., Article 6, Line (b)- Line (c).
113 a.g.e., Article 10.
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yişle, ceza Hüküm Devleti kanunlarına göre usulü ise İstenilen Devlet 
kanunlarına göre yerine getirilmektedir. Diğer taraftan davanın yeniden 
görülmesi istemi durumunda yine İsteyen Devlet yasaları geçerli iken (ki 
aksi bir uygulama hakkaniyet ve adalete aykırı olurdu, zira mahkumiyet 
kararı bu devlet yasalarına göre verilmişti), istisnai biçimde hem Hüküm 
Devleti’nin hem de İstenilen Devlet’in genel ve özel af yetkilerini kulla-
nabileceklerine hükmedilmektedir. Özellikle madde 10’a göre, Sözleşmeci 
Taraflar bakımından ceza kanunları ve bunlara dayanan mahkeme ka-
rarlarının tanınması ve uygulanması noktasındaki sınır ve çekincelerin 
ortadan kalktığı görülmekte, işbu Sözleşme’nin imzacıları açısından hem 
ceza yasalarının hem de onlara dayanan kesinleşmiş hükümlerin uygu-
lanmasında bir standart oluşturma çabası öne çıkmaktadır.

Ceza Yargılamalarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Söz-
leşmesi’nin “Gıyabi Hükümler ve Ceza Kararnameleri” başlıklı 3. Bölü-
mü’nün 26. maddesinin 3. fıkrasında yapılan düzenlemeye göre gıyabında 
karar verilmiş bir hükümlünün İstenilen Devlet kanunlarına göre usu-
lünce itiraz etmesi durumunda, fiil bu devlette işlenmiş gibi ve ceza da-
vası zaman aşımına uğramamış olmak kaydıyla, yargılama yapılır.114 Bu 
noktaya kadar sanki Hüküm Devleti’ndeki yargılama bir iç meseleymiş 
gibi olağan biçimde İstenilen Devlet’e aktarılıyor görünmektedir. Ancak 
26. maddenin 3. fıkrasının son cümlesindeki “İsteyen Devlette verilmiş 
olan hüküm verilmemiş sayılır”115 ibaresi yargının aktarılmasından çok, 
diğer devlette yargılamanın yenilenmesi isteğini işaret etmektedir. Yine 
oldukça ileri bir projeksiyon ile 26. maddenin devam eden fıkrası, “Hü-
küm Devleti’nde bu devletin kanun ve tüzüklerine uygun olarak yapılmış 
kovuşturma ve soruşturma işlemleri, İstenilen Devlet’te bu devletin makam-
ları tarafından yapılmış işlemler gibi sayılır. Ancak bu sayma, bu işlemlere 
İsteyen Devlet’teki ispat kuvvetinden fazlasını vermeyecektir.”116 diyerek 
Sözleşme’nin tarafları bakımından yabancı kamu hukukunun uygulan-
maması yönündeki genel kabul görmüş eğilimi en azından ceza yasaları 
ve ceza usul yasaları bakımından ortadan kaldırmıştır. Diğer taraftan, 
Sözleşme’nin “Müeyyidelerin117 Yerine Getirilmesi” başlıklı 5. Bölüm’ünün 
37. maddesi, Hüküm Devleti’nde çıkan bir müeyyidenin, istenilen devlette 
yerine getirilmesinin ancak bu devletin bir mahkemesinin karar vermesi 
ile mümkün olabileceğini belirtmektedir.118 Demek ki yabancı mahkeme 
kararı aynı Türk hukukundaki tenfiz işlemi gibi bir ek işleme tâbi tutu-

114 a.g.e., Article 26, Paragraph 3.
115 a.g.e., Article 26, Paragraph 3.
116 a.g.e., Article 26, Paragraph 4.
117 Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi’nde “müeyyide” 
terimi “bir kişiye bir suç işlediği için bir Avrupa ceza yargısı ile veya bir ceza kararnamesi ile 
uygulanan her türlü tedbir”i ifade etmektedir. (Council of Europe, “European Convention on the 
International Validity of Criminal Judgments”, (Adopted 28 May 1970-Entry into force 26 July 
1974), The Hague, ETS 70, Article 1, Line (d)).
118 a.g.e., Article 37.
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lacaktır. Yine Sözleşme’nin 5. Bölüm’ünün “(b) Sadece Hürriyeti Bağlayıcı 
Müeyyidelerin Yerine Getirilmesine İlişkin Hükümler” başlıklı alt bölümün-
de 44. madde Hüküm Devleti’nde karara bağlanan hürriyeti bağlayıcı ceza 
yerine İstenilen Devlet’in kendi yasalarında aynı fiil için öngörülen cezayı 
uygulaması gerektiği ancak eğer Hüküm Devleti’nde verilen ceza daha çok 
ise o hükmün de uygulanabileceği ele alınmıştır.119 Aynı tarz uygulama 
para ve müsadere cezalarını ele alan 45. ve 46. maddeler için de öngö-
rülmüştür.120 Açıkça görülmektedir ki, Avrupa Konseyi Sözleşme’yi ha-
zırlarken A devletinin ceza mahkemelerinin verdiği kararın hükmünün B 
devletinin ceza yasalarına göre yerine getirilmesinde herhangi bir sakınca 
görmemiştir.

Çalışmamızda özellikle yabancı ceza ve vergi yasalarının uyuşmazlığın 
esasına uygulanacak hukuk olarak Türk ulusal mahkemelerindeki ko-
numunu inceledik. Diğer bir deyişle, Türkiye özelinde kamu hukukunun 
çekirdeği olarak da adlandırılabilecek ceza ve vergi hukuklarının diğer 
devletlerin nazarında bir sonuç doğurup doğurmadığını değerlendirdik. 
Şüphesiz devletler başka devletlerin ceza ve vergi yasalarına doğrudan 
etki tanımaktan kaçınmaktadırlar. Ancak özellikle vergi yasalarının uy-
gulanmasının devlet için yadsınamaz önemi, devletleri bu yasaların uygu-
lanması için ikili antlaşmalar yapmaya teşvik etmiştir. Öte yandan yaban-
cı kamu hukukunun Türk hukukundaki yeri kapsamında incelediğimiz 
Avrupa Konseyi bünyesinde yapılan sözleşmeler de özellikle yabancı ceza 
yargı kararlarının ülke dışında uygulanmasını sağlamaya yönelik önemli 
adımlardır. Yine de, yapılan antlaşmaların uluslararası özel hukukta ol-
duğu gibi yabancı yasanın doğrudan uygulanması yerine genelde o yasa-
ya dayanan mahkeme kararlarının uygulanmasını düzenlemesi, yabancı 
kamu hukukunun özünü uygulamak ve diğer devletleirn egemenliklerin-
den kaynaklanan haklarını kendi ülkelerinde korumak noktasında dev-
letlerin oldukça temkinli adımlar attıklarını göstermektedir. Türkiye’nin 
Almanya ile imzaladığı vergi antlaşmasında bulunan ve devletlerin bir-
birlerinin vergi yasalarına göre kendi ülkelerinde vergi tahsilatında yar-
dımlaşmaları hükmüne benzer hükümle antlaşmalara girdikçe, hızla kü-
reselleşen dünyada bu eşiğin de aşılması kuşkusuz an meselesidir. 21. 
yüzyıl itibariyle devletler vergi ve ceza yasalarını ülke dışında etkin kılma 
mecburiyetini kabullenmiş görünmektedirler, kendilerinin bu alanlarda-
ki çıkarlarını korumak için diğer aktörlere de aynı hakları tanımaya razı 
oldukları noktada yabancı kamu hukukuna ilişkin mevcut engeller de or-
tadan kalkacaktır.

Sonuç

Günümüzde, önde gelen sanayileşmiş devletler hukuki mücadeleyi 
eskiden çekinilen alanlara doğru ister istemez taşımışlardır. 21. yüzyıl 

119 a.g.e., Article 44.
120 a.g.e., Article 45-46.
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itibariyle sıklıkla yabancı devletlerin ceza yasalarının (özellikle mülteciler 
ve “siyasal” suçlar söz konusu olduğunda), ekonomik planlama ve teşvik 
yasalarının ve özellikle de uluslararası şirketlerin mevcudiyetinden dolayı 
da vergi yasalarının dikkate alınması, hatta uygulanması gereken davalar 
mahkemelerde sıklıkla görülmektedir. Daha da önemlisi, mahkeme lex 
fori kuralına göre uygulanır addedilmiş bir yabancı özel hukuk yasasını 
uygularken dahi, yabancı devletin bu yasayı kullandığı şekli ile, yabancı 
hukuk sistemini bütün bir yasal düzen halinde düşünerek uygulamak 
durumundadır. Bu, yabancı kamu hukuku yasasına atıfta bulunulması-
nı gerektirse dahi, pratikte yukarıda belirtilen ilkeden sapılması yaban-
cı yasanın yanlış uygulanması anlamına gelecektir. Ulusal mahkemenin 
yabancı kamu hukukunu değerlendirmekten kaçınmak için act of state 
doktrinine başvurması halinde ise, bu sefer, diğer ülkenin yabancı kamu 
hukuku yasasını tespit etmek durumunda kalacaktır. Mahkemenin hu-
kuki değerlendirmesi dışında bırakılmak istenen tasarrufun bir hükümet 
tasarrufu olduğunu iddia eden tarafın ispat yükümlülüğü, yabancı kamu 
hukuku ile kaçınılmaz olarak karşılaşılmasını gerektirmektedir. Özellikle 
1970’lerin ikinci yarısından itibaren dile getirilmeye başlanan ılımlı yak-
laşımlar öncülüğünde, bugün yabancı kamu hukuku yasaları üzerindeki 
“uygulanamaz” kaydı yerini en son noktada yabancı kamu hukukunun 
seçmeli şekilde lex causae olarak uygulanmasına bırakmıştır. Önemli 
olan, yabancı kamu hukukunun hangi tip ilişkiyi düzenlediği ve onun 
uygulanması ile kimin fayda göreceğidir. Yabancı kamu hukuku niteliğin-
deki yasanın lex causae olarak uygulanmasında temel belirleyici bu ayrım 
olacaktır.

20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle yabancı kamu hukuku, mahkemele-
rin kanunlar ihtilafı kurallarının görmezden geldiği bir kategori olmaktan 
çıkmıştır. Yabancı kamu hukuku yasaları, mahkeme önündeki uyuşmaz-
lık gerektirdiğinde, ön mesele, yardımcı bir hukuki bilgi veya uyuşmazlığın 
esasına uygulanacak hukuk olarak işlem görmektedirler. Hatta yabancı 
devletlerin doğrudan egemenliklerine dayanan ve kendi kamu hukukla-
rından doğan hak ve alacakları da artık antlaşmaların artışı ile teoride 
değerlendirme dışı bırakılmamakta ve kanunlar ihtilafı kurallarının dü-
zenlediği bir konuyla ilgili ise, örneğin mülkiyet ve sözleşmeler gibi, mah-
kemece olabilecek en üst seviyede yabancı devletin hakkı teslim edilmeye 
çalışılmaktadır.

Uluslararası Hukuk Enstitüsü 1977 tarihli Oslo Kararı’nda yabancı 
devletin egemenliğinden kaynaklanan haklarını bir ayrıma tâbi tutmak 
suretiyle başka devletin mahkemeleri önünde kabul edilebilir addetmiştir. 
Buna göre eğer mahkeme önünde ileri sürülen hak ve dayandığı yabancı 
kamu hukuku yasası, mahkeme tarafından özel hukuktan kaynaklanan 
haklar için önemli ve onların kullanılmasında yardımcı bir unsur olarak 
değerlendirilirse, mahkeme bunları uyuşmazlığın çözümüne uygulaya-
caktı. Ancak yine Oslo Kararı’na göre, eğer bir devletin diğer devletlerin 
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mahkemeleri önünde öne sürdüğü kamu hukuku kaynaklı hakkının kul-
lanılmasında, mahkemeye göre, amaç, egemen gücün icrası ise mahkeme 
bu davayı kabul etmeyecektir. Ancak, Enstitü yine de açık kapı bırak-
mış; tamamen yabancı devletin egemen gücünün icrası anlamına gelen 
bir yasa ve ondan doğan hakkın da uluslararası dayanışma, ilgili devlet-
lerin çıkarlarının uyumu gibi nedenlerle, ulusal mahkeme gerekli görür-
se kabul edilebileceğine hükmetmiştir. Bugün antlaşmaların artışından 
Enstitü’nün dikkat çektiği uluslararası dayanışma şartının sağlandığı de-
ğerlendirmesini yapabiliriz. Devletler ceza ve vergi sistemlerinin etkinliği-
ni arttırmak için şüphesiz ki bunlara ülke dışında etki sağlama ihtiyacı 
duymaktadırlar. Öte yandan, daha da önemlisi devletlerin birbirlerinin 
vergi ve ceza yasalarına etki tanıması bireylerin haklarının gözetilmesi 
bakımından da hayati önem taşımaktadır. Bireylerin çalışma amacı ile 
vatandaşı oldukları devletin ülkesinden başka bir ülkede ikamet etmeleri 
durumunda, bu kimselerin gelirlerinin hangi sistemde vergilendirileceği 
önem taşımaktadır. Yine vatandaşı oldukları devletin ülkesi dışında ça-
lışan kimseler açısından sosyal güvenlik haklarının ne olacağı bir başka 
önemli konudur. Suçluların iadesinin ele alındığı durumlarda, iadenin 
genelde siyasi suçlar söz konusu olduğunda reddedilecek olması yine bi-
reylerin temel hak ve özgürlüklerini doğrudan ilgilendirmektedir. Bugün 
devletler anılan tüm meseleler ile ilgili antlaşmalar yapmakta ve böylelikle 
kamu hukukunun ülke dışında uygulanmasına imkan sağlamaktadırlar. 
Ancak antlaşmaların genelde ikili düzeyde kalması uygulamayı genele 
yaymakta görece yavaş bir ilerlemeye sebep olmaktadır.

Neden mahkemeler yabancı özel hukuk yasalarını olağan şekilde uygu-
larlarken, yabancı kamu hukukunu uygulamayı reddetmektedirler? Belki 
de cevap yasama ve yürütme organlarına kendi kamu hukuklarını aynı 
şekilde uygulatmak için antlaşma müzakere etme şansı vermek istemele-
ridir. Mahkemeler karşılıklı uygulamayı garanti edemezler, bir antlaşma-
nın yokluğunda yabancı kamu hukuku niteliğindeki yasaları uygulayarak 
işbirliği yapma çabaları kendi devletlerini kısa vadede daha kötü bir ko-
numa sokacak ve uzun vadede yasama ve yürütme organının bu konuyu 
diğer devletlerle müzakere etme şansını ortadan kaldıracaktır. Yargının 
ikilemi burada yatmaktadır. Diğer taraftan, davacı bir özel hukuk kişisi 
ise, mahkemeler yabancı özel hukuku uyguladıkları nedenlerden yabancı 
kamu hukukunu da mütekabiliyete bakılmaksızın uygulamalıdırlar; bir 
özel hukuk kişisi vatandaşı olduğu devletin yasama organının bir ant-
laşma müzakere etmedeki başarısızlığından dolayı cezalandırılmamalıdır. 
Mahkemeler zaten hali hazırda özel hukuk kişileri ve kamu hukuku ki-
şilerinin davacı olarak pozisyonları arasında ayrıma gitme eğilimindedir-
ler. Özel hukuk kişilerinin açtığı rekabet ve sermaye piyasalarına ilişkin 
davalarda kamu hukukuna ilişkin önyargı kırılmıştır. Mahkemeler, özel 
hukuk kişileri ve kamu hukuku kişileri arasında ayrım yaparken, ger-
çekten kimin çıkarının korunduğunu dikkatlice incelemelidirler. Yabancı 
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devletler, özel hukuk kişilerini korumak için dava açtığında yabancı kamu 
hukuku yasası uygulanmalı, özel hukuk kişileri yabancı devletlere kazanç 
sağlamak amacıyla dava açtıklarında, eğer aksini düzenleyen bir antlaş-
ma yoksa, yabancı kamu hukukunun uygulanmasını reddedilebilmelidir.

Yasama ve/veya yürütme organları kamu hukukunun karşılıklı uy-
gulanmasını sağlayacak antlaşmaların çeşit ve kapsamının artması için 
müzakereler yürütmelidirler. Hem devletlerin hem de vatandaşların kamu 
hukuku yasalarının karşılıklı uygulanması ile menfaatleri daha da korun-
muş, hem de vergi sistemleri uluslararası etkiye kavuşmuş olacaktır. Kar-
şılıklı uygulamayı öngören mevcut antlaşmalardan devletlerin ulus-ötesi 
düzenleme yapma ve vergi toplama kabiliyetlerini sınırlayan hükümler 
kaldırılmalı, hızla küreselleşen dünyada yabancı vergi kararlarının, niteli-
ğine bakılmaksızın uygulanması sorun teşkil etmemelidir. Mütekabiliyeti 
garanti etme ihtiyacından başka, yabancı yasayı uygulamanın zorluğu, 
diğer devletlerle ilişkileri bozmak istememe, kendi vatandaşlarını yabancı 
yasalardan koruma ve egemenlik kavramı, kamu hukukuna karşı mevcut 
önyargıyı meşrulaştıramaz. Mahkemelerin aksine, devletlerin yasama ve 
yürütme organları mütekabiliyeti sağlayabilecek konumda bulundukla-
rından, buna yönelik adımlar atılmalı ve kamu hukuku tüm tarafların 
çıkarına olacak şekilde uluslararası alanda da yaşayan bir hukuk haline 
getirilmelidir.

Yabancı kamu hukukunun bir uyuşmazlık konusu olarak hukuk gün-
demini meşgul etmesinde 18. yüzyıldan başlayan bir trend mevcuttur, 
bunu “uygulamama trendi” olarak adlandırabiliriz. Bu trend 18. ve 19. 
yüzyılda uluslararası sistemi domine eden güç olan İngiltere tarafından 
yönlendirilmiştir. 20. yüzyılın başında uluslararası sistemdeki değişim ile 
meseleyi yönlendiren aktör de değişmiş, mahkemeleri konu ile en çok il-
gilenen devlet ABD olmuştur. Öte yandan, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
uluslararası örgütlerin sistemde aktör olarak öne çıkışı ve Soğuk Savaş’ın 
sona ermesi ile rollerinin önemli ölçüde artması yabancı kamu hukuku-
na yaklaşımı bir kez daha değiştirecekti. Burada bir mecburiyetten de 
bahsetmek mümkündür. Türkiye özelinde incelediğimiz üzere iki büyük 
savaş sonrası özellikle Avrupa’daki işgücü kaybı işçi alım antlaşmalarının 
imzalanmasına yol açacak, göçmen işçilerin ülkeler arası hareketi de aka-
binde kamu hukuku ile çözülmesi gereken yeni birtakım sorunları getire-
cekti. Bunlardan, işçi ailelerinin sosyal güvenlik endişeleri ve elde ettikleri 
gelirin vergisini ödemede yaşayacakları olası mağduriyetler incelememizin 
kapsamında ele alınanlardır. Vergi yasalarının karşılıklı uygulanmasında 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın, cezai ve adli konularda iş-
birliği için Avrupa Konseyi’nin aldığı inisiyatif, yabancı kamu hukukunun 
üzerindeki 18. yüzyıldan kalma “uygulanmaz” yaftasını da yavaş yavaş 
silmeye başlamıştır. Uluslararası hukukun temel kaynağı olan antlaşma-
ların varlığı, uluslararası hukuk bakımından da yabancı kamu hukuku-
nun uygulanacağı kabulünün yerleşmeye başladığını göstermektedir. Bu-
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rada halen mevcut handikap, özellikle vergi antlaşmalarının ikili düzeyde 
kalması ve çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi tahsilatında yardımlaşma 
gibi konularda halen herhangi birçok taraflı düzenleme bulunmamasıdır. 
Devletlerin vergi meselelerinde çok taraflı düzenlemelerden kaçınmaları-
nın temel nedeni, yine elbette kendi egemenliklerine ilişkin duydukları 
endişeler, çok taraflı bir vergi antlaşmasının küresel bir vergi sistemi ve 
dolayısıyla devletlerin bazı çıkarlarından vazgeçmeleri anlamına gelecek 
oluşudur. Bugün ceza yasalarında bu engelin aşılmasını Avrupa Konse-
yi’nin örgüt yetki alanı içerisinde temel insan haklarını korumak için ceza 
adaletinde bir örnek uygulamanın sağlanmasını amaç edinen örgüt poli-
tikasına borçluyuz. Ancak Avrupa Konseyi bünyesindeki çok taraflı söz-
leşmelerin de yabancı ceza yasalarının doğrudan ulusal mahkemelerde 
uygulanması konusunda oldukça kısıtlı kaldıklarını belirtilmelidir.

Kaynaklar

Kitaplar

DÖNMEZER, Sulhi - ERMAN, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 
Umumi Kısım, Cilt: II, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
İstanbul, 1961.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref: Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Tur-
han Kitabevi, Ankara, 2005.

PAZARCI, Hüseyin: Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi Yayınları, An-
kara, 2005.

Makaleler

DODGE, William S.: “Antitrust and the Draft Hague Judgment Con-
vention”, Law and Policy in International Business, Volume: 32, Califor-
nia-USA, 2001.

FERHATOĞLU, Emrah: “Almanya-Türkiye Çifte Vergilendirmeyi Önle-
me Antlaşması’nda Bağlama Kuralları”, Maliye Dergisi, Sayı: 161, Tem-
muz-Aralık 2011.

HASSAN, Ümit: “Siyasi Suç Kavramı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı: 1, Ankara, 1971.

JOGARAJAN, Sunita: “The Conclusion and Termination of the ‘First’ 
Double Taxation Treaty”, British Tax Review, Vol. 3, University of Melbour-
ne Legal Studies Research Paper, No. 604, Melbourne-Australia, 2012.

NEUMAYER, Eric: “Do Double Taxation Treaties Increase Foreign Dire-
ct Investment to Developing Countries?”, Journal of Development Studies, 
Vol. 43, No. 8, London-UK, 2007.

ÖZEK, Çetin: “Devletin Şahsiyeti Aleyhine Cürümlerin Genel Prensip-
leri”, İÜHFM, Cilt: XXXII, Sayı: 2-4, İstanbul, 1966.

Belgeler

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı, 7/14153 Kanun No. 2080/1 Mart 1997 
RG 27 Aralık 1977/16152.

216_İtir_Aladag_Gorentas.indd   33 01.07.2015   15:09:08

159



34 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Ceza Muhakemesi Kanunu, Kanun Numarası: 5271, Kabul Tarihi: 4 
Aralık 2004, RG 17 Aralık 2004/25673.

Council of Europe, “Additional Protocol to the European Convention on 
Mutual Assistance in Criminal Matters”, (Adopted 17 March 1978-Entry 
into force 5 January 1980), Strasbourg, ETS 99.

Council of Europe, “European Convention on Extradition”, (Adopted 13 
December 1957-Entry into force 18 April 1960), Paris, ETS 24.

Council of Europe, “European Convention on Mutual Assistance in Cri-
minal Matters”, (Adopted 20 April 1959-Entry into force 12 June 1962), 
Strasbourg, CETS 30.

Council of Europe, “European Convention on the International Validity 
of Criminal Judgments”, (Adopted 28 May 1970-Entry into force 26 July 
1974), The Hague, ETS 70.

Council of Europe, “European Convention on the Transfer of Proceedin-
gs in Criminal Matters”, (Adopted 15 May 1972-Entry into force 30 March 
1978), Strasbourg, ETS 73.

Council of Europe, “Second Additional Protocol to the European Con-
vention on Extradition”, (Adopted 17 March 1978-Entry into force 5 Hazi-
ran 1983), Strasbourg, ETS 98.

Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 “Göç” - Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2014.

Türkiye-ABD, “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Ara-
sında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım 
Antlaşması”, (İmza 7 Haziran 1979-Yürürlük 1 Ocak 1981), Ankara, RG 
1980/17166-32, USTS 3111.

Türkiye-ABD, “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü-
kümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Antlaşması”, (İmza 28 Mart 
1996-Yürürlük 19 Aralık 1997-Uygulama 1 Ocak 1998), Ankara, RG 31 
Aralık 1997/23217, Madde 1, Fıkra 3.

Türkiye-ABD, “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehit Devletleri 
Arasında İkamet Mukavelenamesi”, (İmza 28 Ekim 1937-Yürürlük 15 Şu-
bat 1933), Ankara, USTS 859.

Türkiye-Almanya, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Alman-
ya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşçilerin Almanya’da İşe Yer-
leşmesine Dair Antlaşma”, (İmza 30 Eylül 1961-Yürürlük 1 Ekim 1961), 
Sayı: 505-83 SZV/3-92-42, Bad Godesberg.

Türkiye-Almanya, “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhu-
riyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve 
Vergi Kaçakçılığını Önlenme Antlaşması”, (İmza 19 Eylül 2011-Yürürlük 1 
Ağustos 2012-Uygulama 1 Ocak 2011), Berlin, RG 24 Ocak 2012/28183.

Türkiye-Almanya, “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhu-
riyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi”, (İmza 30 Nisan 1964-Yürür-
lük 1 Kasım 1965), Bonn, RG 10 Nisan 1965/11976.

216_İtir_Aladag_Gorentas.indd   34 01.07.2015   15:09:08

160



35ITIR ALADAĞ GÖRENTAŞ / ULUSAL MAHKEMELER ÖNÜNDE YABANCI KAMU HUKUKU

Türkiye-Almanya, “Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhu-
riyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen-
dirmeyi Önlenme Antlaşması”, (İmza 16 Nisan 1985-Yürürlük 31 Aralık 
1989-Uygulama 01 Ocak 1990-1 Ocak 2011), Bonn, RG 9 Temmuz 1986/ 
19159.

Türkiye-Arnavutluk, “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuri-
yeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Söz-
leşmesi”, (İmza 15 Mart 1995-Yürürlük Ocak 1998), Tiran, RG 1997/ 
23165.

Türkiye-Avusturya, “Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine 
ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Antlaşma”, (İmza 3 Ka-
sım 1970-Yürürlük 24 Eylül 1973-Uygulama 01 Ocak 1974), Viyana, RG 
1 Ağustos 1973/14612.

Türkiye-Avusturya, “Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlen-
me Antlaşması”, (İmza 28 Kasım 2008-Yürürlük 1 Ekim 2009-Uygulama 
01 Ocak 2010), Viyana, RG 26 Haziran 2009/27270.

Türkiye-İngiltere, “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey 
İrlanda Birleşik Krallığı arasında Gelir ve Sermaye Değer artış Kazançları 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçak-
çılığına Engel Olma Antlaşması”, (İmza 19 Şubat 1986-Yürürlük 25 Ekim 
1988-Uygulama 1 Ocak 1989), Londra, RG 25 Ekim 1988/19964.

Türkiye-İngiltere, “Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi”, (İmza 09 Eylül 1959-Yürürlük 1 Haziran 1961), 
Ankara, RG 21 Aralık 1960/10686.

Türkiye-Pakistan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuri-
yeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi Antlaşması”, (İmza 30 Ağustos 
1983-Yürürlük 20 Kasım 1984), Ankara, RG 1984/18508.

Türkiye-Suriye, “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yar-
dımlaşma Antlaşması”, (İmza 15 Haziran 1981-Yürürlük 30 Nisan 1983), 
Ankara, RG 1983/19991.

İnternet Adresleri

http://www.casgem.gov.tr/Casgem/content/conn/casgem/path/
Contribution%20Folders/Casgem/AnaSayfa/Yay%C4%B1n_ve_Dokuman-
tasyon/6-%C4%B0%C5%9EG%C3%9CC%C3%9C%20ANLA%C5%9EMALA-
RI.pdf; jsessionid=TPbrTsHZFy2PV28Glf2KtWND22cwKj0QpgK9mf2G2Ll-
LJxCvl0yS!-962447794, (Çevrimiçi) 5 Eylül 2014.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/
VERGIANLASMALIST.htm, (Çevrimiçi) 4 Eylül 2014.

http://www.mfa.gov.tr/cifte-vergilendirmeyi-onleme-anlasmalari-ve-
turkiye.tr.mfa, (Çevrimiçi) 23 Ağustos 2014.

216_İtir_Aladag_Gorentas.indd   35 01.07.2015   15:09:08

161



36 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa, 
(Çevrimiçi) 4 Eylül 2014.

http://www.oecd.org/tax/treaties/oecdmtcavailableproducts.htm, 
(Çevrimiçi) 23 Ağustos 2014.

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/ikili.html, (Çevrimiçi) 
28 Nisan 2014.

216_İtir_Aladag_Gorentas.indd   36 01.07.2015   15:09:08

162



1MERAL FIRAT / TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİ

TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİNDE
ETKİNLİK SORUNLARI VE ÖZERK GELİR
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Öz

Bu çalışmada Türkiye’de vergi denetiminde gelinen nokta ve yaşanan 
etkinlik sorunları araştırılmıştır. Vergi denetiminde etkinliğin sağlanıp sağ-
lanmadığı, denetim birimleri ve vergi türleri açısından irdelenmiştir. Daha 
etkin bir vergi denetimi için neler yapılması gerektiği ve özerk gelir idare-
sinin önemi anlatılmıştır. Bu bağlamda OECD ülkelerinde Gelir İdaresi’nin 
özerkliği ve bunun vergi gelirlerine etkisi kısaca incelenmiş, daha sonra 
Türkiye’de Gelir İdaresi’nin özerkliği konusunda yapılan çalışmalar ve bu 
çerçevede 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Kurulması Ama-
cıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) vergi denetiminde 
nasıl bir değişikliğe yol açtığı irdelenmiştir. Gelir İdaresi’nde ve vergi de-
netiminde mevcut sorunların yeniden yapılanma ile çözüme kavuşturulup 
kavuşturulmadığı araştırılmıştır. Gelir İdaresi’nin görev, yetki ve sorumlu-
lukları değerlendirilerek neler yapılması gerektiği ile ilgili öneriler geliştiril-
miştir. Türk Gelir İdaresi’nin kanunda yer alan amaçları ne ölçüde gerçek-
leştirdiği tartışılmış ve bu konuda neler yapılması gerektiği araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Vergi Denetimi, Özerk Gelir İdaresi, Etkinlik, Ver-
gi Müfettişi, Türkiye.

Abstract
Problems Of Efficiency And Autonomous Revenue Administration 

In Turkish Tax Auditing
In this article; the point reached in the tax audit and experienced prob-

lems of efficiency in Turkey had been studied. From the point of views of 
control units the efficiency is elaborated together with tax types. What can 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 216           Haziran 2015
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do for more effective tax audit and importance of autonomous revenue ad-
ministration had been explained. In this context, the Autonomy of Revenue 
Administration in OECD countries and its impact on tax revenues briefly 
were examined then how changed the Turkey Revenue Administration 
with legislative decree no: 646 had been investigated. After reconstruction, 
current problems converge the solition or not were examined. Then, Reve-
nue Administration’s duties, powers and responsibilities were evaluated 
and  giving suggestion about what should be done about autonomous reve-
nue administration and what had been done on this subject is evaluated.

Keywords: Tax Audit, Autonomous Revenue Administration, Efficiency, 
Tax Inspector, Turkey.

1. Giriş

Vergi denetimi, idarenin ve mükelleflerin yasalarla belirlenen ilkeler 
çerçevesinde hareket edip etmediklerinin belirlenmesidir. Bu tanımlama, 
vergi denetiminin sadece mükellef üzerinde değil vergi idaresi üzerinde de 
yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Etkin bir vergi denetimi, oluş-
turulan mali sistemin işlemesini güvence altına alacağı gibi maliye politi-
kalarının da başarısını artıracaktır.

Bu çalışmada Türkiye’de vergi denetiminin etkin olup olmadığı soru-
suna cevap aranmış ve özerk gelir idaresinin önemi vurgulanmıştır. Bu 
nedenle denetim birimleri ve vergi türleri itibariyle vergi denetiminin etkin-
liğinde nasıl bir durumda olduğu araştırılmıştır. Bu çerçevede 646 sayılı 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin (KHK) vergi denetiminde nasıl bir değişikliğe yol 
açtığı irdelenmiştir. Vergi denetiminde etkinsizliğe yol açan faktörler belir-
tildikten sonra, denetimde etkinliğin ve verimliliğin sağlanması için sadece 
vergi denetim sisteminde alınacak birkaç önlem ve düzenlemenin yetersiz 
olacağı düşüncesinden hareketle olaya bir bütün olarak bakılarak ve Gelir 
İdaresi’nin mevcut durumu ve nasıl olması gerektiği analiz edilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Düzenlenen 
Kanunun 1. maddesine göre kanunun amacı,

“gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içerisinde uygulamak; vergi ve 
diğer gelirleri en az maliyetle toplamak, mükelleflerin vergiye gönüllü 
uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hiz-
met sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmek için 
gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, 
verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık esasına göre hizmet sunmak”1 

olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de Gelir İdaresi’nin yeniden yapı-
lanmasının kanunda belirtilen amaçları ne ölçüde gerçekleştirdiği tartışılacaktır.

1 GİB, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Kanun No: 5345, 
Kabul Tarihi: 05.05.2005, www.gelirler.gov.tr, Erişim Tarihi: 30 Ekim 2013.
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Çalışmada özellikle üzerinde durulan noktalar şunlardır: Türkiye’de gelir 
idaresi ve vergi denetiminin yeniden yapılandırılması istenilen şekilde ger-
çekleşmiş midir ve beklentileri karşılamakta mıdır? Gelir İdaresi’nde ve vergi 
denetiminde mevcut sorunlar yeniden yapılanma ile çözüme kavuşturul-
muş mudur? Vergi denetimi açısından gelir idaresi tam özerk bir yapıya ka-
vuşmuş mudur? Gelir İdaresi’nin tam özerk bir yapıya kavuşması için neler 
yapılması gerekir? Çalışma bu sorulara cevap bulmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda gelir idaresi ve vergi denetiminin yeniden yapılandırılması 
çalışmalarının geçmişi kısaca incelenmiş, bugünkü durum değerlendirile-
rek ve daha etkin bir vergi denetimi ve gelir idaresi için neler yapılması ge-
rektiği ile ilgili çözüm önerileri geliştirilmiştir. Çalışma planı şu şekildedir:

Önce; vergi denetiminde etkinliğin ölçülmesi vergi gelirleri, yaygın ve 
yoğun denetim sonuçları, vergi denetimi ile bildirilen matrahlar arasında-
ki farklar açısından incelenmiştir.

Sonra; Türkiye’de vergi denetiminde etkinlik sorunlarının neler olduğu 
araştırılmış, en sonda ise; Türkiye’de Gelir İdaresi’nin yeniden yapılandı-
rılması için neler yapılması gerektiği incelenmiştir. Çalışmanın sonunda 
ise Türkiye’de vergi denetiminde etkinliği artırmak için neler yapılması 
gerektiği ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

2. Vergi Denetiminde Etkinliğin Ölçülmesi

Vergi denetiminde etkinliğin önemi, gerçekleştirilen denetim faaliyetle-
rinin başarılı olup olmadığının ortaya çıkması bakımından önem taşımak-
tadır. Bu açıdan, ülkemizde vergi denetiminde etkinlik söz konusu mu-
dur? Yani etkin bir şekilde vergi denetimi yapılmakta mıdır? Nelere bakıp 
vergi denetiminde etkinlik sağlanmıştır ya da sağlanmamıştır denilecektir.

Bu bölümde öncelikle Türk Vergi Sistemi’nin genel görünümü ortaya 
konacak ve bu sayede denetimin vergi gelirlerinin toplanmasında arz ettiği 
öneme dikkat çekilmeye çalışılacaktır.

2.1. Vergi Gelirlerinin Dağılımı

Aşağıda yer alan tablo 1’de Türkiye’de vergi gelirlerinin dağılımı yer 
almaktadır.

Tablo 1: Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri (Bin TL, 2012)

Vergi Gelirleri Hedef Gerçekleşmeler
Gelir Vergisi 62.667.769 63.760.750
Kurumlar Vergisi 29.262.017 28.987.758
Dahilde Alınan KDV 36.400.248 37.995.279
İthalde Alınan KDV 61.213.762 62.727.358
Özel Tüketim Vergisi 83.136.752 85.461.561
Diğer Vergiler 45.268.118 47.236.458
Toplam 317.948.666 326.169.164

Kaynak: Maliye Bakanlığı, 2013 Genel Faaliyet Raporu verileri kullanılaraktan tablo tarafımca 
düzenlenmiştir. www.bümko.gov.tr, Erişim Tarihi: 1 Kasım 2013.
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Yukarıda yer alan tabloya göre gelir üzerinden alınan vergiler harca-
malar üzerinden alınan vergilerin altında gerçekleşmiştir. Öyle ki, harca-
malar üzerinden alınan vergiler yani özel tüketim vergileri ve katma değer 
vergileri neredeyse tek başına gelir ve diğer vergi gelirlerinin toplamına 
ulaşmıştır. Buna paralel olarak tablo: 1’e bakıldığında KDV’nin tek başına 
gelir ve kurumlar vergisi kadar bir hasılat sağladığı görülmektedir.

Bu durum, beyan üzerinden alınan vergilerin, yerini harcamalar üze-
rinden alınan vergilere bıraktığını göstermektedir. Türkiye’de beyan yo-
luyla alınan vergilerde bile hasılatın büyük bir kısmı beyanname vermek 
yoluyla değil, verginin kaynakta kesilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Bu-
nun bir diğer anlamı, beyan sisteminin etkin işlememesi nedeniyle devle-
tin başka arayışlar içerisine girmesi ve vergiyi ya kaynakta keserek ya da 
harcamalara yönelerek tahsil etmeyi tercih etmesidir. Şüphesiz devleti bu 
duruma iten nedenler arasında ilk sıralarda denetimin yetersiz ve etkin 
olmaması gelmektedir.2

2.2. Yaygın ve Yoğun Vergi Denetim Sonuçları

Aşağıda yer alan tablo 2’ye göre 2014 yılı içinde yapılan vergi denetim-
lerinde; toplam 2.472.658 mükelleften 55.284’i denetlenmiştir. Tabloya 
göre 2014 yılında gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi denetim 
oranı %2.24 olarak gerçekleşmiştir. Buradan hareketle Türkiye’de vergi 
denetim oranının çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Büyük ölçekli mü-
kelleflerde ise, 2014 yılında inceleme oranı %11.62 olarak gerçekleşmiş-
tir.3

Tablo 2: Türkiye Genelinde Mükelleflerin İncelenme Oranları

Mükellef Sayısı İncelenen Mükellef 
Sayısı İnceleme Oranı

2012 2.422.975 46.845 1.93 %
2013 2.460.281 71.352 2.90 %
2014 2.472.658 55.284 2.24 %

Kaynak: Vergi Denetim Kurulu, 2014 Faaliyet Raporu, 2015, s. 39, www.vdk.gov.tr, Erişim 
Tarihi: 02.03.2015.

Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki, denetimin oransal olarak dü-
şük ya da yüksek olmasından ziyade etkin olması çok daha önemlidir. Ör-
neğin; ABD’de de denetim oranlarının çok yüksek olduğu söylenemez (%2-
%3). Ancak son yıllarda Amerikan Gelir İdaresi (IRS) uyum merkezlerinde 
otomasyon kullanımı artmış ve bu nedenle elektronik denetim etkinliğin-
de artış sağlanmıştır. Bireysel incelemelerde bilgisayar destekli bilgi işlem 
ve otomasyon sistemi incelemelerinin payı artmış ve vergi müfettişlerince 

2 Fazıl Tekin - Ali Çelikkaya, Vergi Denetimi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007, s. 38.
3 Vergi Denetim Kurulu, 2014 Faaliyet Raporu, 2015, s. 39, www.vdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 
Nisan, 2015.
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yapılan bağımsız incelemelerde azalma meydana gelmiştir. Öyle ki 2002 
yılında bütün bireysel incelemelerin %70’i bilgisayarlarla yapılmıştır.

Sonuç olarak beyana dayalı sistemlerde etkin bir denetim mekaniz-
masının bulunması son derece önemlidir. Aksi takdirde arzu edilen vergi 
hasılatının sağlanması gerçekleşmemekte ve bunun sonucunda kamu ke-
simi açıkları artmaktadır. Kamu kesimi açıklarının artması ise öncelikle 
kararlı bir fiyat istikrarına engel teşkil etmenin yanı sıra sürdürülemeyen 
ekonomik büyüme, yüksek reel faiz ve dış ticaret açığı gibi birçok soruna 
yol açmaktadır.4

2.3 Vergi Denetimi ile Bildirilen Matrahlar Arasındaki Fark

Vergi denetimi ile mükelleflerin bildirimlerinin doğruluğunu sağlamak 
önemli bir amaç olarak ifade edilmektedir. Konumuz açısından özellikle 
mükelleflerin bildirimlerindeki matrahların doğruluğu oldukça önemlidir. 
Bu çerçevede mükelleflerin vergi denetimleri sonucunda bildirimde bu-
lundukları matrahların gerçeğe yakın olmaları beklenmektedir.

Tablo 3: Vergi Türleri İtibariyle 2014 Yılı İnceleme Sonuçları

Vergi Türü Bulunan Matrah 
Farkı

Tarhı İstenilen 
Vergi Tutarı

Kesilmesi 
İstenilen Ceza

Kurumlar Vergisi 3.675.766.919 633.908.319 1.092.567.113

Kurumlar Vergisi Geçici 4.313.861.951 377.447.355  609.163.092

Gelir Vergisi   537.119.617 170.145.501 328.447.023

Gelir Vergisi Geçici  922.915.140  71.641.484 112.583.366

Katma Değer Vergisi 7.050.405.486 3.429.802.653 7.674.086.062

Banka ve Sig. 
Muameleleri Vergisi 1.595.078.722  80.171.573   108.393.472

Özel Tüketim Vergisi 508.331.314 2.362.032.751 5.465.777.374

Damga Vergisi 14.811.966.155 98.439.505  109.224.889

Gelir Vergisi Stopajı 2.874.367.175 421.845.607 560.828.423

Kurumlar Vergisi Stopajı 1.175.435.066 136.191.075 138.273.523

Diğer Vergiler 1.912.756.947 157.758.600 383.289.632

Toplam 39.378.004.491 7.939.389.423 16.582.633.968

Kaynak: Vergi Denetim Kurulu, 2014 Faaliyet Raporu, 2015, s. 39, www.vdk.gov.tr, Erişim 
Tarihi, 3 Mart 2015.

Yukarıda yer alan tablo 3’te vergi incelemesinde bulunan matrah fark-
ları, tarhı istenilen vergi tutarı ve kesilmesi istenilen vergi cezaları yer al-
maktadır. Matrah farkı mükellefin kendi beyanına dayanan ve daha önce 
üzerinden vergi ödediği matrah ile inceleme elamanının tespit ettiği ve asıl 
üzerinden vergi ödenmesi gereken vergi matrahı arasındaki farktır. Mat-
rah farklarının oluşmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Rakamsal 
hatalar yapmak, mevzuata uyumsuzluk, yanlış yorum, birtakım işlemleri 

4 Tekin ve Çelikkaya, a.g.e., s. 237.
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kayıtlara intikal ettirmemek matrah farkı oluşmasına neden olan olaylar-
dan sadece birkaçıdır.

Ülkemizde vergi denetiminde etkinliğin sağlanıp sağlanamadığı konu-
su özellikle sonuçları itibariyle daha çok önem kazanmaktadır. Denetimin 
etkin olmayışı doğal olarak vergi kayıp ve kaçaklarının her geçen gün art-
ması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Bu durum gerek uygulanan maliye politikalarının ve gerekse genel 
ekonomi politikalarının hedeflere ulaşması ve başarısı açısından olumsuz 
etkiler meydana getirecektir. Ayrıca ülkemizde zaten sağlanmamış olan 
vergi adaletinin daha da bozulmasına yol açacaktır.5

3. Türkiye’de Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunları

Türkiye’de vergi denetiminde etkinlik sorunlarının başlıcaları; örgüt-
lenmeden kaynaklanan dağınıklık, vergi denetimlerinde planlama ve 
koordinasyon eksikliği, denetim elemanlarının sayısı, uzmanlaşmaya 
gidilmemesi ve çalışma şartlarının yetersizliği, vergi bilincinin oluşturu-
lamaması, uzlaşma müessesesinin varlığı, vergi denetiminde performans 
ölçümü ve vergi denetimi yapılmaması, vergi mevzuatı kaynaklı sorunlar 
ve vergi aflarından oluşmaktadır.

3.1. Örgütlenmeden Kaynaklanan Sorunlar

10.07.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 07.07.2011 tarihli ve 
646 sayılı “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Kurulması Amacıyla Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname” ile doğrudan Maliye Bakanlığı’na bağlı Ma-
liye Müfettişleri ve Hesap Uzmanları ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez 
teşkilatında görev yapan Gelirler Kontrolörleri ile taşra teşkilatında görevli 
Vergi Denetmenleri “Vergi Müfettişi” ünvanı altında birleştirilmiştir. Aynı 
Kanun Hükmünde Kararname ile vergi inceleme elamanlarının dört grup 
halinde çalışmaları öngörülmüştür. Bu gruplar şunlardır:

a. Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grubu,
b. Büyük Ölçekli Mükellefler Grubu,
c. Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grubu,
d. Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar 

Grubu.
Vergi denetiminin etkinliği açısından bu şekildeki bir yapılanmanın 

doğru olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü yeniden yapılanmaya gidilirken, 
mevcut yapının iyi yönleri göz ardı edilmiş eğitime ve bilgi birikimine, yetiş-
miş insan gücüne gereken önem verilmemiş, deneyimlerden yararlanılma-
mış, vergi denetiminde merkez ile taşra arasında yetki kademelendirilmesi 
yapılmamış, bir kısım vergi inceleme elemanları beklentilerinin üzerinde 
ödüllendirilirken, asıl ödüllendirilmesi gerekenlere hak ettikleri verilme-

5 İbrahim Atilla Acar - Mehmet Emin Merter, “Türkiye’de 1990 Sonrası Dönemde Vergi De-
netimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu”, Maliye Dergisi, Sayı: 147, Aralık, 2004, s. 16, 
www.maliye.gov.tr, Erişim Tarihi: Kasım 2013.
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miş, böylece sistemin sürükleyicisi olması gerekenlerin moral motivas-
yonları sıfırlanmış, dokuz bin iki yüzü (9200) aşkın merkez personelinden 
oluşan aynı statüye sahip, yönetilmesi zor bir Kurul oluşturulmuştur. Bu 
durum da asıl denetlenmesi gereken şirketlerin denetlenmemesine, buna 
karşılık basından izlediğimiz kadarıyla gezi olayları gibi siyasi nedenlerle 
asıl vergisini ödeyen mükelleflere yönelik baskıların artmasına ve gereksiz 
denetimlere neden olmuştur.6

3.2. Vergi Denetimlerinde Planlama ve Koordinasyon Eksikliği

Ülkemizde vergi denetimleri bütün denetim birimlerini kapsayan ülke 
çapında bir planlama ile değil, denetim birimleri itibariyle hazırlanan de-
netim planları uyarınca yürütülmektedir. Ayrıca, vergi denetiminin temel 
ilke ve stratejileri açık bir şekilde belirlenmiş değildir. Bu nedenle Türkiye 
koşulları dikkate alınarak ülke çapında ve bölgesel düzeyde genel vergi 
denetimi yıllık uygulama programları da yapılamamaktadır. Bu durum, 
incelenmesi gereken mükelleflerin öncelik sıralarının belirlenmesinde ve 
vergi inceleme elemanlarının işgücü planlamasında rasyonellikten uzakla-
şılmasına yol açmakta, vergi incelemesinin etkinlik ve verimliliğini büyük 
ölçüde azaltmaktadır.7 Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen AB 2013 
yılı ilerleme raporunda da “uygulama kapasitesi ve bilgisayar ortamına 
geçiş konusunda, vergi denetiminin tek çatı altında birleştirilmesi suretiyle 
uygulama kapasitesi daha etkin hale getirilerek, vergi denetiminde planla-
ma ve uygulama safhasında tutarlılık sağlanmıştır.”8 denilerek planlama 
konusunda belli gelişmelerin olduğu belirtilmektedir.

3.3. Denetim Elemanlarının Sayısı, Uzmanlaşmaya Gidilmemesi 
ve Çalışma Şartlarının Yetersizliği

Vergi denetiminin en önemli unsuru, vergi inceleme elemanlarıdır. 
Aşağıda yer alan tablo: 4’te de görüldüğü üzere genel olarak vergi incele-
me elemanlarının kadrolarına bakıldığında 2013 yılında ataması yapılan 
Vergi Müfettiş Yardımcılarını hesaba katarsak doluluk oranının %60’lar 
civarında olduğu anlaşılmaktadır. Son yıllarda vergi inceleme elemanla-
rının sayısında artış olmasına rağmen, günümüz koşullarına uygun ola-
rak denetim elemanlarının da vergi incelemelerinde tekstil, otomotiv, gıda, 
eğitim, medya, sağlık ve sosyal hizmetler gibi sektörel uzmanlaşmaya git-
meleri zorunludur. İnceleme elemanları sayısal olarak yeterli olmasına 
rağmen, yeterli deneyime sahip olmamaları belli sektörlerde uzmanlaş-
mamaları, özel sektörde, kamuya göre farklı mali olanaklarla ve pozis-

6 Necdet Gökmen, “Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var”, 
Vergi Dünyası, Sayı: 370, Haziran, 2012, s. 7.
7 Adnan Gerçek, “Çağdaş Bir Vergi Ortamı Oluşturmak İçin; Türkiye’de Vergi İdaresi ve Vergi 
Denetimi Nasıl Yapılmalıdır?”, Vergi İdaresi ve Denetiminin Yeniden Yapılandırılması, Maliye 
Hesap Uzmanları Vakfı, Yayın No: 13, Ankara, 2002, s. 141.
8 Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu, 16 Ekim 2013, www.abgs.gov.tr, 
Erişim Tarihi: 8 Ocak 2014, s. 39.
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yonlarla talep ediliyor olmaları, kamudaki denetim gücünü her geçen gün 
azaltmaktadır. Kamuda belirli bir bilgi birikimine ulaşmış inceleme ele-
manlarının özel sektöre geçmesi sonucunda oluşan boşluk, kısa sürede 
alınacak yeni elemanlar ile ancak sayı yönünden giderilebilmektedir. Ka-
lite yönünden aynı seviyeye ulaşılması belirli bir zamanı gerektirdiğinden, 
bu süreçte vergi denetiminde etkinlik kaybı yaşanması kaçınılmazdır.9

Tablo 4: Vergi Denetim Kurulu Kadro Durumu 31.12.2014 (Kişi)

Ünvanı Toplam Dolu Boş
Başkan 1 1 0
Başkan Yardımcısı 6 1 5
Vergi Baş Müfettişi 891 295 596
Vergi Müfettişi 5.444 3.121 2.323
Vergi Müfettiş Yardımcısı 7.905 5.796 2.109
Toplam 14.247 9.214 5.033

Kaynak: Vergi Denetim Kurulu, Faaliyet Raporu 2014, s. 10, www.vdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 3 
Mart 2015.

Yukarıda yer alan tablo 4’de görüldüğü gibi vergi denetim kurulundaki 
toplam 14.247 kadronun sadece 9.214’ü doludur. 5.033 kadro ise boştur. 

Tablo 5: Vergi Müfettişlerinin Hizmet Süreleri İtibariyle Dağılımı 
31.12.2014 (Kişi)

Hizmet Süreleri (Yıl) Personel Sayısı %
0-5 5.855 64
6-10 1.342 14
11-15 697 8
16-20 270 3
21-25 376 4
26 -30 358 4

31 yıl ve üzeri 316 3
Toplam 9.214 100

Kaynak: Vergi Denetim Kurulu, Faaliyet Raporu 2014, s. 13, www.vdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 4 
Nisan 2014.

Yukarıda yer alan tablo 5’e göre Vergi Denetim Kurulu’nda görev ya-
pan 9.214 Vergi Müfettişinin %64’ünün hizmet süresi 0-5 yıl, %14’ünün 
hizmet süresi 6-10 yıl, %8’inin hizmet süresi 11-15 yıl, %3’ünün hizmet 
süresi 16-20 yıl, %4’ünün hizmet süresi 21-25 yıl ve %4’ünün hizmet sü-
resi 26 yıl ve üzeridir.10

9 Ali Haydar Yıldırım, “Vergi Denetiminde Etkinlik Nasıl Artırılabilir?”, Vergi Sorunları Dergisi, 
Sayı: 271, Nisan 2011, s. 33.
10 Vergi Denetim Kurulu, Faaliyet Raporu 2014, s. 13, www.vdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 4 Nisan 2014.
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3.4. Vergi Bilincinin Oluşturulamaması

Vergi bilinci, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından, vergi-
nin önemini bilen toplum bireylerinin, vergi ile ilgili ödevlerini yerine ge-
tirmedeki istekliliklerinin düzeyidir. Söz konusu isteklilik düzeyi ne kadar 
yüksek olursa vergilemede amaca o kadar yaklaşılmış sayılır. Çünkü ver-
gi bilincinin yüksek olduğu toplumlarda vatandaşlar ödedikleri vergilerin 
kendilerine ne şekilde döneceğini, dolayısıyla ödedikleri vergilerin nerelere 
harcandıklarını bilirler ve bunun neticesinde üzerine düşen vergi ile ilgili 
yükümlülüklerini kendilerinden beklenildiği gibi ve içlerinden gelerek ye-
rine getirirler.

Vergi ile sağlanmak istenen hedeflere ulaşabilmek için, vergileme-
ye karşı yükümlülerin bakış açılarının iyileştirilmesine ve bununla ilgili 
genel kabul edilebilecek ahlaki normların geliştirilmesine ihtiyaç duyul-
maktadır. Bu nedenle de “vergi bilinci” ve “vergi ahlakı” kavramları büyük 
önem taşımaktadır.

Vergi bilinci ve vergi ahlakının yüksek olduğu bir toplumda mükellef-
lerin vergisel ödevlerini kendiliğinden yerine getirmeleri idarenin iş yükü-
nün azalmasına yol açacaktır. İş yükünün azalması vergi toplama mali-
yetini azaltacak ve vergilendirme sürecinin aksamadan minimum sürede 
tamamlanmasına sebep olacağı için bu durum idareye daha verimli ça-
lışma olanağı sağlamış olacaktır. Vergi bilinç ve vergi ahlak düzeyi düşük 
olan bir toplumda ise, idare, toplamayı düşündüğü vergi miktarı kadar 
vergi tahsil edemeyecek ve devletin kasasında açığa neden olacaktır. Bu 
durum devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerinin aksamasına neden 
olabileceği gibi söz konusu açığı kapatmak için özelleştirmelerin yapıl-
masına, para basılmasına iç ya da dış borçlanmaya gidilmesine de neden 
olabilecektir.11

Bu nedenlerden dolayı toplumsal vergi bilincinin ve mükelleflerin ver-
giye gönüllü uyumunun artması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası 
“Vergi Haftası” olarak tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu 
çerçevede; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerin tanı-
tıldığı kurumsal tanıtım filmi ve “Vergi İletişim Merkezi” (VİMER-444 0189) 
tanıtım filmi hazırlanmış ve etkinliklerde gösterilmek üzere tüm illere gön-
derilmiştir. Yine Vergi Haftası nedeniyle 15 saniyelik hazırlanan 11 adet 
radyo reklam spotu 15 ulusal radyo kanalında yayınlanmıştır. Ankara’da 
şehirler arası otobüs terminalinde yolcuların biniş ve iniş peronlarında 
bekleme salonlarında bulunan 16 adet LCD ekranda ve 16 billboardda 
afiş reklamı yayınlanmıştır. Bununla birlikte “Fiş Almazsan Kaçak Olur”, 
“Verginin Meyvesi Hizmettir”, “Daha Güçlü Türkiye İçin Vergilendirilmiş Ka-
zanç” vb. sloganların yer aldığı 170.000 adet kağıt afiş, 900 adet branda 
tipi afiş ve 100 adet büyük boy branda afiş bastırılarak tüm illere gönde-

11 İbrahim Organ - Baki Yeğen, “Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek 
Mensuplarının Rolü”, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 4, 2013, 
s. 243, www.atauni.edu.tr, Erişim Tarihi: 31 Ekim 2013.
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rilmiştir. İllerdeki toplu taşıma araçlarına vergi konulu afişlerin asılması 
sağlanmıştır.

İllerinde gelir ve kurumlar vergisinde ilk 5’e giren vergi rekortmenle-
rine verilmek üzere 1000 adet isme özel çini pano gönderilmiştir. Ayrıca 
81 ildeki toplam 449 vergi dairesine kayıtlı bulunan mükelleflerden ödev 
ve yükümlülüklerini zamanında yerine getiren 5900 mükellefe üzerinde 
GİB logosu bulunan nostaljik radyo gönderilmiştir. 81 ilde genç nesillerde 
vergi bilincinin daha küçük yaşlarda gelişmesini sağlamak üzere İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, ilk ve orta öğretim okullarında  
“vergi” konusunun işlendiği resim, şiir, afiş, kompozisyon yarışması dü-
zenlenmiş ve yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler veril-
miştir.12

3.5. Uzlaşma Müessesesinin Varlığı

Vergi Usul Kanunu’na ilk olarak 19.02.1963 tarih ve 205 sayılı Kanun-
la eklenen uzlaşma, vergi uyuşmazlıklarının yargıya intikal ettirilmeden 
vergi mükellefi veya ceza muhatabı ile vergi idaresi arasında çözümlen-
mesidir.

Vergiyi hiç tahsil etmemektense belirli bir indirim yapmak sureti ile 
verginin ödenmesini sağlamak amacıyla, 1963 yılında Türk vergi sistemi-
ne girmiş olan bu müessese, aşağıda yer alan tablo 6’ya göre; günümüzde 
ilk çıkarılış amacından uzaklaşarak kanuni af haline dönüşmüştür.

Bir taraftan vergi kaybının önlenebilmesi için vergi denetimi yapılır-
ken, diğer taraftan da mükellefleri, vergilendirmeye ilişkin işlemlerinde 
“ilerde nasıl olsa uzlaşma denen bir anlaşma müessesesi var, vergi idaresi 
ile anlaşırım ve ödemediğim vergiyi cezasıyla indirimli olarak öderim” dü-
şüncesine yönelten uzlaşma müessesesi, denetimin caydırıcılık etkisini 
azaltmaktadır.13

Aşağıda yer alan tablo 6’da 2012 yılına ilişkin tarhiyat öncesi uzlaşma 
sonuçları yer almaktadır.

Tablo 6: Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları (TL)

Vergi Ceza

Uzlaşmaya Konu Olan Toplam  a=b+c+d 1.742.391.255 1.841.132.397

Uzlaşma Temin Edilemeyen (b)   209.437.822   266.926.235

Uzlaşma Vaki Olmayan (c)  364.784.934   446.138.358

Uzlaşmaya Giren  638.430.109 1.067.853.387

Uzlaşılan  529.738.390      60.234.417

Kaynak: Vergi Denetim Kurulu, Faaliyet Raporu 2014, s. 42, www.vdk.org.tr, Erişim Tarihi: 30 
Ekim 2013.

12 Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Haftası Etkinlikleri Albümü 2013, Mükellef Hizmetleri Daire 
Başkanlığı, 2013, s. 5, www.gib.gov.tr, Erişim Tarihi: Aralık, 2013.
13 İbrahim Organ, Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulaması, Sorunlar/Çözüm Önerileri, Gazi Ki-
tapevi, Ankara, Ocak 2008, s. 170.
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Tablo 6’da görüldüğü gibi tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarına ya-
pılan başvurular sonucunda; toplamda tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu 
olan 1.742.391.255 TL vergiden 638.430.109 TL’lik kısmı uzlaşmaya gir-
miş ve bu tutarın 529.738.390 TL’lik kısmında uzlaşma sağlanmıştır. Di-
ğer taraftan, tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu olan 1.841.132.397 TL ce-
za tutarının 1.067.833.387 TL’lik kısmı uzlaşmaya girmiş ve bu tutarın 
60.234.417 TL’lik kısmında uzlaşma sağlanmıştır. Yani cezaların büyük 
bir kısmından vazgeçilerek uzlaşma sağlanmıştır.14

3.6. Vergi Denetiminde Performans Ölçümü ve Denetimi Yapılmaması

Çağdaş vergi idarelerinde, denetimin geliştirilmesinde öncelik, denetim 
sürecinin şeffaflaşması ve denetim başarısının ölçülmesine verilmişken, 
ülkemizde vergi denetimi ile ilgili denetim standartları ve prosedürleri 
hakkında genel bir kanun bulunmamakta ve bu standartlar ve prose-
dürler bağımsız dış denetim organları tarafından (mali müşavirler, özel 
denetim kurumları) gözden geçirilmemektedir.

Ayrıca, vergi denetim birimlerince periyodik dönemler itibariyle hedef-
ler ve faaliyet sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulmamakta ve vergi 
inceleme elamanları için performansa dayalı ödüllendirme, cezalandırma 
sistemi uygulanmaktadır. Bu durum bir yandan, vergi denetim birim-
lerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarının kamuoyunun bilgisi dışında 
kalması nedeniyle söz konusu birimlerin vergi denetimi konusunda ila-
ve gayret gösterme ihtiyacını ortadan kaldırmakta, diğer yandan, başarılı 
vergi inceleme elemanlarının motivasyonlarını köreltmekte, bunların so-
nucunda da vergi denetiminde etkinlik ve verimliliğin sağlanması müm-
kün olmamaktadır.15

3.7. Vergi Mevzuatı Kaynaklı Sorunlar ve Vergi Afları

Vergi mevzuatımızda değişikliklerin çok sık yapılması, belirsizliklerin 
bulunması, tam olarak tüm mükellefleri kapsamaması ve benzeri sebep-
ler nedeniyle vergi denetimlerinden istenen verim alınamamaktadır.

Yine aynı şekilde vergi denetiminde etkinliği azaltan nedenlerin başın-
da sayılması gereken unsurlardan biri; ülkemizde neredeyse düzenli uy-
gulanan vergi aflarıdır. Varlık Barışı, Stok Affı, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatını Hızlandırılması gibi değişik adlar altında uygulamaya konulan 
kanunlar ile ödevlerini zamanında yerine getirmeyen mükelleflerin bu fa-
aliyetleri yok sayılarak daha önceki tarihlerde ödemedikleri veya ödeye-
medikleri vergi cezalarını daha uygun koşullarda ödeyebilmeleri sağlan-
maktadır. Bu algının çok sayıda vergi mükellefinin hafızasına kazınmış 
olması, vergi sistemini çok ciddi zarara uğratmaktadır. Vergi incelemesi 
sonucunda bir vergi ziyaı cezası ile karşılaşan mükellef, nasıl olsa “af” 

14 Vergi Denetim Kurulu, Faaliyet Raporu 2014, s. 42, www.vdk.org.tr, Erişim Tarihi: 30 
Ekim 2013.
15 Gerçek, a.g.e., s. 143.
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çıkacak düşüncesine sahip ise, bu şekilde yürütülen vergi incelemesinin 
etkinliğinin yok denecek kadar az olacağı iddia edilebilir.16

4. Türkiye’de Özerk Gelir İdaresinin Yeniden Yapılanması

Bir vergi sisteminin etkinliği, sadece uygun yasal mevzuatla değil, aynı 
zamanda vergi idaresinin verimliliği ve bütünselliği ile de belirlenir. Özel-
likle gelişmekte olan ülkelerde kamu gelirlerinin yeterli düzeyde toplana-
mamasının nedeni, ya vergi idaresinin görevinin bilincine varma konusun-
daki eksikliği ya da vergi idaresinin yozlaşması ile açıklanabilmektedir. 
Vergi yasaları ne kadar dikkatli düzenlenirse düzenlensin, vergi idaresi 
ile vergi mükellefleri arasındaki uyuşmazlıkları ortadan kaldırabilmede 
yeterli olmayacaktır. Yetenekli ve sorumluluğunun bilincinde personele 
sahip bir vergi idaresi, devletin vergi potansiyelini geliştirmede olmazsa 
olmaz önemli bir ön koşuldur. Genel kanıya göre, vergi idaresi ne kadar 
iyiyse vergi kanunu ve politikası da o kadar iyidir. Etkin bir vergi idaresi 
olmaksızın iyi bir vergi politikasından söz etmek imkansızdır.17

Etkinlik meselesinin özü, toplayabileceğiniz tutar ne kadar, siz ne ka-
darını topluyorsunuz sorusunda yatar. Dolayısıyla aradaki fark sizin ida-
re olarak ne kadar etkin olduğunuzu ortaya koyar. Etkinliğin mali ifadesi 
bu olmakla birlikte, etkin vergi idaresi, yalnızca en fazla geliri tahsil eden 
de değildir. Gelirin nasıl oluştuğu, yani vergi gelirini üreten çabanın eşit-
lik, hükümetlerin politik kaderleri ve ekonomik refah düzeyinin etkileri, 
aynı derecede önemlidir. Gelir İdaresi’nin etkinliği ile ilgili bir diğer konu 
ise vergi kayıp ve kaçaklarının oranı idarenin etkin olup olmadığını gös-
teren etkenlerdir. Buna göre %20 ile %40 arasında vergi kayıp ve kaçağı 
bulunan çok sayıda ülkenin gelir idarelerinde ciddi sorunlar bulunduğu 
tespit edilmiştir. Ülkeler uygun bir gelir idaresi reformu stratejisi izleyerek 
gelir idaresinin etkinliğini vergi kayıplarına göre belirlemektedirler. Vergi 
kaybının büyük olduğu ülkelerde ilke olarak daha radikal değişimlere ih-
tiyaç duyulurken, vergi kaybının daha az olduğu ülkelerde vergi sistemin-
deki değişimler mükelleflerdeki yüksek uyumun korunması ile vergilerin 
uyum ve tahsilat maliyetlerinin azaltılmasına yöneliktir.18

Türkiye’de gelir idaresinin özerkliği konusuna geçmeden önce Dün-
ya’da gelir idarelerinin özerklik açısından ne durumda olduğunu kısaca 
açıklamak istiyorum.

4.1. Dünyada Gelir İdarelerinin Özerkliği

1990’lı yıllardan itibaren, Gelir İdareleri’nin yeniden yapılandırılmasın-
da “mükellef odaklı” bir yapı benimsenmiştir. Mükelleflere daha iyi hizmet 
sunulması ve vergiye uyumlarının artırılması amacıyla Gelir idarelerinin 

16 Yıldırım, a.g.e., s. 33-34.
17 Ali Rıza Gökbunar - Ahmet Utkuseven, “Geçiş Ekonomilerinde Vergi İdaresinin Yeniden 
Yapılandırılması Üzerine”, Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 44, Sayı: 508, s. 64.
18 Ersan Öz - Birol Karakurt, “Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta”, 
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt: 44, Sayı: 510, 2007, s. 81-82.
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organizasyon yapılarında ve çalışma anlayışlarında çeşitli dönüşümler ya-
şanmıştır. Gelir İdareleri klasik “vergi türüne göre” organizasyon yapılarını 
terk ederek “fonksiyonel” ve “mükellef odaklı” organizasyon yapılarına yö-
nelmiştir. Bu süreçte gelir idareleri, uzmanlaşmış ve yarı özerk bir yapıda, 
sorumlulukları açıkça belirlenmiş ve sürekli öğrenen ve gelişen organi-
zasyon olarak kurulmuştur. Eski yapılanmada Gelir İdarelerinin başarısı 
kurumların iç işlemlerini yerine getirme ve topladıkları gelir miktarı ile öl-
çülürken, yeni yapılanmada vergi idarelerinin başarısı mükelleflerin genel 
uyumu ve memnuniyeti, çalışanların memnuniyeti, kurumların sürekli 
iyileştirme ve verimlilik potansiyelleri ile ölçülmektedir.19

Mükelleflere daha iyi hizmet sunulması ve vergiye uyumlarının ar-
tırılması amacıyla Gelir İdarelerinin organizasyon yapısında ve çalışma 
anlayışında dönüşümler yaşanmaktadır. Mükellef hakları genel olarak 
mükelleflerin kanunlar önündeki sorumluluklarına bağlı bulunmaktadır. 
Mükelleflere yönelik koruyucu düzenlemeler ve ilgili detaylar da mükel-
leflere bildirilerek gelir idareleri ile aralarındaki iletişimin sağlanması ger-
çekleştirilmektedir. Bu çerçevede tablo 7’de OECD ülkeleri ve bazı ülkeler-
de gelir idarelerinin organizasyon modellerine yer verilmiştir.20

Tablo 7: Bazı Ülkelerde Gelir İdarelerinin Kurumsal Yapılanması

Ülke Adı Gelir İdarelerinin Yapılanma Biçimi
1.OECD ÜLKELERİ
Avustralya Birleştirilmiş-yarı özerk idare

Finlandiya Birleştirilmiş-yarı özerk idare

İrlanda Birleştirilmiş-yarı özerk idare

İspanya Birleştirilmiş-yarı özerk idare

İsveç Birleştirilmiş-yarı özerk idare

İzlanda Birleştirilmiş-yarı özerk idare

Japonya Birleştirilmiş-yarı özerk idare

Kore Birleştirilmiş-yarı özerk idare

Macaristan Birleştirilmiş-yarı özerk idare

Norveç Birleştirilmiş-yarı özerk idare

Slovakya Birleştirilmiş-yarı özerk idare

Yeni Zelanda Birleştirilmiş-yarı özerk idare

Türkiye Birleştirilmiş-yarı özerk idare

Almanya Maliye Bakanlığı içerisinde birden fazla genel müdürlük

Belçika Maliye Bakanlığı içerisinde birden fazla genel müdürlük

Fransa Maliye Bakanlığı içerisinde birden fazla genel müdürlük

19 Adnan Gerçek, “Vergilendirmede Mükellef Hakları ve Türkiye’deki Durumun İncelenmesi”, 
Mart, 2006, s. 10, www.muhasebatr.com, Erşim Tarihi: Aralık 2013.
20 Hakan Ay - Neslihan Koşar, “Dünya’da ve Avrupa Birliği’nde Gelir İdaresinin Modernizas-
yonu ve Mükellef Hakları”, Vergi Sorunları, Eylül 2009, s. 147.
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Lüksemburg Maliye Bakanlığı içerisinde birden fazla genel müdürlük

Polonya Maliye Bakanlığı içerisinde birden fazla genel müdürlük

Portekiz Maliye Bakanlığı içerisinde birden fazla genel müdürlük

Yunanistan Maliye Bakanlığı içerisinde birden fazla genel müdürlük

Avusturya Maliye Bakanlığı içerisinde tek genel müdürlük

Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı içerisinde tek genel müdürlük

Danimarka Maliye Bakanlığı içerisinde tek genel müdürlük

Hollanda Maliye Bakanlığı içerisinde tek genel müdürlük

İsviçre Maliye Bakanlığı içerisinde tek genel müdürlük

ABD Genel kurulu olan birleştirilmiş yarı –özerk idare

İngiltere Genel kurulu olan birleştirilmiş yarı –özerk idare

Kanada Genel kurulu olan birleştirilmiş yarı –özerk idare

Meksika Genel kurulu olan birleştirilmiş yarı –özerk idare

İtalya Yarı-özerk idare

2. Seçilmiş Bazı OECD Dışı Ülkeler
Güney Afrika Birleştirilmiş yarı-özerk

Letonya Birleştirilmiş yarı- özerk

Şili Birleştirilmiş yarı-özerk

Kıbrıs Rum Kesimi Maliye Bakanlığı içerisinde birden fazla genel müdürlük

Brezilya Maliye Bakanlığı içerisinde birden fazla genel müdürlük

Estonya Maliye Bakanlığı içerisinde tek genel müdürlük

Malta Maliye Bakanlığı içerisinde tek genel müdürlük

Rusya Maliye Bakanlığı içerisinde tek genel müdürlük

Slonvenya Maliye Bakanlığı içerisinde tek genel müdürlük

Arjantin Genel kurulu olan birleştirilmiş yarı-özerk idare

Bulgaristan Genel kurulu olan birleştirilmiş yarı-özerk idare

Singapur Genel kurulu olan birleştirilmiş yarı-özerk idare

Çin Başında Bakan olan ayrı idare

Hindistan Dolaylı ve dolaysız vergiler için ayrı departmanlar

Litvanya Maliye Bakanlığı içerisinde ayrı idare

Malezya Dolaylı ve dolaysız vergilere göre ayrı yarı-özerk idare

Kaynak: OECD, “Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative 
Information Series (2006)”dan veriler alınmış olup tablo tarafımca düzenlenmiştir. February, 2007, 
s. 27.

Yukarıda yer alan tablo 7’de de görüldüğü gibi, Gelir İdarelerinin ye-
niden yapılandırılmasında yarı-özerk örgütsel yapılandırılma biçimi ön 
plana çıkmaktadır. Gelir İdarelerinin yarı-özerk olması çeşitli alanlarda 
bağımsızlık sağlamaktadır:

1) Bütçe harcamaları yönetimi, 2) Organizasyon ve planlama, 3) Per-
formans standartları, 4) Personel alma, geliştirme ve ödüllendirme, 5) 
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Yeni teknolojileri kullanma, 6) Vergi mevzuatı açıklama ve düzenleme, 
7) Re’sen icra ve zor kullanma, 8) Ceza verme ve faiz-zam uygulama-
dır.21

Tablo 8: Gelir İdaresinin Yarı Özerk Olmasının Vergi Ödeme Gücüne 
Etkisi

Ülke Kuruluş Yılı Vergi Ödeme Gücüne Etkisi
Latin Amerika 

Ülkeleri

Bolivya 1987-198811
1987 yılında vergi/GSMH oranı %8 iken, 1988’-
de %7’e düşmüştür. 1988 sonlarında %15 ola-
rak gerçekleşmiş, 1999’da ise %14’e düşmüştür.

Arjantin 1988
1987’de %13 olan vergi/GSMH oranı 1988’de 
%8’e düşmüş, 1994’de %14’e yükselmiş ve 
1988’de %13 olmuştur.

Peru 1988

1987 ve 1988 yıllarında vergi/GSMH ora-
nı %9 iken 1989’da %7’ye düşmüş, 1997’de 
ise %15.4’e yükselmiştir. Ancak 2000 yılında 
tekrar %14’e gerilemiştir.

Kolombiya 1991
1990 yılında vergi/GSMH oranı %10 iken, 
1993 yılında %13 olmuş, 1994-1999 yılları 
arasında ise %10 düzeyinde kalmıştır.

Venezuela 1994

1993 yılında vergi/GSMH oranı %14 iken, 
1994 yılında %3’e düşmüştür. 1997 yılında 
%17’ye yükselmiş, 1998’de %12, 1993 yılında 
ise %13 olarak gerçekleşmiştir.

Meksika 1997
1996 yılında vergi/GSMH oranı %12.7 iken, 
1997’de %13’e yükselmiştir. 1998’de ise 
%11.7’ye düşmüştür.

Afrika Ülkeleri

Gana 1985 1984’de vergi/GSMH oranı %7 iken, 1996’da 
%16 olarak gerçekleşmiştir.

Uganda 1991 1990’da vergi/GSMH oranı %4 iken, 1996’da 
%11 olmuştur.

Zambiya 1993

1992’de vergi/GSMH oranı %19 iken, 1993’de 
%15’e düşmüş, 1994’de %19’a yükselmiş, 
1995-1997 yılları arasında ise %17-18 düzey-
lerinde kalmıştır.

Kenya 1995 1994 yılında vergi/GSMH oranı %25 iken, 
1999’da %20’ye düşmüştür.

Güneydoğu Asya 
Ülkeleri

Malezya 1994 1993 yılından beri vergi/GSMH oranı %17 ola-
rak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Rosarıo G. Masan, “Tax Administration Reform: Semi Autonomous Revenue Authority, 
Anyone?”, Philippine Journel of Development, Number: 54, Volume: XXX, No: 2, Second Semester 
2003, s. 182.

21 Adnan Gerçek, “Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması: Dünü, Bugü-
nü ve Yarını”, Vergi Sorunları Dergisi, Kasım, 2009, s. 13.
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Yukarıda yer alan tablo 8’de de görüldüğü üzere Gelir İdareleri yarı 
özerk yapıya kavuştuktan sonra ilk etapta bunun vergi ödeme gücüne 
etkisi olumlu olmasa da daha sonraki birkaç yıl içerisinde vergi ödeme 
gücünü arttırmıştır.

Özerklik kavramı Gelir İdaresi açısından tartışılırken mali özerklik büyük 
önem taşımaktadır. Mali özerklik, Gelir İdaresi’ne belli gelir kaynaklarının 
tahsisi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Çeşitli ülke uygulamalarında Gelir İda-
resi’ne belli vergi gelirlerinden sabit bir pay verilebildiği gibi varidat tahsilat 
toplamına göre değişen pay verilmesi yöntemi de benimsenebilmektedir.22

Örneğin; mali özerlik açısından en gelişmiş Gelir İdareleri olarak göste-
rilen; Peru’da Gelir İdaresi’ne, topladığı vergi gelirlerinin %2’si, gayrimen-
kul müzayede satış gelirinin %25’i ile bütçe gelirleri içerinde yer almayan 
ancak bu Gelir İdaresi tarafından yöneltilen vergilerin %0.2’si tahsis edil-
mektedir. Venezuela Gelir İdaresi’ne (SENAT-Venezuela’s National Integ-
rated Tax Administration Service) topladığı petrol dışı ürünlerden alınan 
vergi gelirlerinin %3-5’i kaynak olarak verilmekte, Meksika Gelir İdaresi 
(SAT-Mexican Tax Administration) ise normal bütçe ödenekleri dışında 
verimlilik ve etkinliğine göre ek kaynak almaktadır. Kenya Gelir İdaresi’ne 
ise (KRA-Kenya Revenue Authority) topladığı gelirlerin maksimum %2’si 
tahsis edilmektedir.23

Son yıllarda, vergi idarelerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarını 
yürüten bütün ülkeler fonksiyonel veya mükellef odaklı bir yapılanma be-
nimsemekte ve bu süreçte mükellef haklarının düzenlenmesi ve bunların 
açıklanmasına büyük önem vermektedirler. Mükellef haklarının korun-
masına yönelik olarak ABD’de farklı bir yapılanmaya gidilerek Mükellefin 
Avukatı İdaresi kurulmuştur. Ülkelerin çoğunda ise benzer amaçla Om-
budsman görev yapmaktadır. Ayrıca, mükellef haklarını korumak ama-
cıyla görev yapan Dünya Mükellefler Birliği ve birçok ülkede Mükellef Bir-
likleri oluşturulmuştur.

ABD’de Mükellefin Avukatı İdaresi, ABD İç Gelir İdaresi (IRS)’nin mü-
kelleflere müşteri odaklı davranmasını sağlamak, mükelleflere aktif sa-
vunma hizmeti sunmak ve mükellef yararına politikaların geliştirilmesin-
de önemli rol oynamak amacıyla vergi idaresi dışında ve bağımsız idari 
bir birim olarak 1994 yılında kurulmuştur. Mükellefin Avukatı İdaresi’nin 
temel fonksiyonu; IRS ile mükellef arasında baş gösteren sorunlarda mü-
kellefe destek çıkmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde mükelleflerin 
sorunlarını çözmektir. Ayrıca, mükelleflerin vergi idaresi dışında vergile-
me sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemekte, bunları analiz etmek-
te ve çözüm önerileri geliştirmektedir.24

22 Ömer Faruk Batırel, “Gelir İdaresinin Özerkliği Üzerine Bazı Düşünceler”, Vergi Dünyası 
Dergisi, Sayı: 282, Şubat, 2005, s. 23.
23 Robert Taliercio, Jr, “Designing Performence The Semi-Autonomous Revenue Authority 
Model in Africa and Latin America”, World Bank Reserch Working Paper 3423, October 2004, 
s. 62, www.worldbank.org, Erişim Tarihi: Kasım 2013.
24 Gerçek, a.g.e., s. 2.

216_Meral_Firat.indd   16 01.07.2015   16:47:52

178



17MERAL FIRAT / TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİ

4.2. Türkiye’de Özerk Gelir İdaresi ve Gelir İdaresinin Daha Güçlü 
Bir Yapıya Kavuşması İçin Öneriler

Türkiye’de Gelir İdaresi’nin yeniden yapılandırılması çalışmaları 1950 
yılı vergi reformundan hemen sonra gündeme getirilmiş, günümüze kadar 
devam etmiştir. Bunlar sırasıyla; 13 Ağustos 1951 yılında James Martin 
ve Frank Cuhs tarafından hazırlanan “Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Çalış-
maları Hakkında Rapor”, Frank White ve arkadaşları tarafından 2 Aralık 
1963 yılında hazırlanan “Türkiye’de Vergi İdaresi” isimli rapor, “Leif Mu-
ten Raporu” (1972), 1985 darbesinden sonra Adnan Başer Kafaoğlu’nun 
hazırladığı rapor ve 1985’den sonra özellikle Altan Tufan’ın genel müdür-
lüğü döneminde Gelir İdaresi’nin yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak 
onlarca tasarı hazırlanmış, ancak bu tasarıların hiçbirisi yasalaşamamış-
tır.25 Daha sonra “IMF Raporu (2000)”, “Maliye Gelirler Kontrolörleri Raporu 
(2000)”, “Maliye Hesap Uzmanları Çalışması (2002)”, “Vergi Denetmenleri 
Derneği Raporu (2003)” adı altında raporlar hazırlanarak Gelir İdaresi’nin 
sorunları açıklanmıştır.26

Türkiye’de yeniden mali yapılanma hareketi başladıktan sonra çalışma-
lar iki koldan ayrı yönlerde gelişmiştir. Birincisi; 26.05.1927 tarih ve 1050 
sayılı Osmanlı döneminden kalma Muhasebe-i Umumiye Kanunu’nun çok 
hızlı bir şekilde yenilenmesi konusu ele alınmış ve 2000’li yılların başında 
çalışmalar başlamıştır. Uzun süren çalışmalar sonucunda bu alandaki 
gelişmeleri de yansıtan ve modern nitelikteki kamu mali yönetimimizin 
anayasası sayılabilecek olan bir tasarı hazırlanarak 10.12.2003 tarihinde 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olarak kabul edilmiştir. 
Yeniden mali yapılanmanın ikinci önemli ayağı Gelir İdaresi’nin yeniden 
kurulması ile ilgili çalışmalardır. Bu durumun 1950’li yılların başlarına 
kadar giden oldukça eski bir geçmişi vardır. Ancak son yıllarda konu 
IMF’nin de baskısı ile güncellenerek yeniden gündeme gelmiştir. Türki-
ye’de vergi gelirlerinin arttırılması için batı stili yeni, modern ve özerk bir 
Gelir İdaresi’nin kurulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu amaçla hazır-
lıklar yapılmış ve çalışmalara resmen başlanmıştır. Uzun tartışmalardan 
sonra hazırlanan tasarı TBMM’ne sevk edilmiş ve Gelir İdaresi Başkanlı-
ğı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 5345 sayılı Yasa 05.05.2005 tarihin-
de Genel Kurul’da kabul edilmiş, 16.05.2005 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır.27

Türkiye’de bu yeniden yapılanma, ülkemizle uluslararası kuruluşlar 
arasındaki mali ilişkilerde vergi politikasının en zayıf öğesi olarak kabul 
gören vergi yönetimini güçlendirme hedefini gütmektedir. Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’nın 

25 Kemal Kılıçtaroğlu, “Niçin Gelir İdaresi Yeniden Yapılanmak Zorundadır?”, Vergi Dünyası 
Dergisi, Haziran, 2002, s. 22.
26 Adnan Gerçek, “Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması: Dünü, Bugü-
nü ve Yarını”, Vergi Sorunları Dergisi, Kasım, 2009, s. 24.
27 Selahattin Tuncer, “Gelir İdaresi Başkanlığı”, Yaklaşım Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 152, s. 9.
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1. maddesine göre kanunun amacı; “gelir politikasını adalet ve tarafsızlık 
içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak, mükel-
leflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek 
yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine 
getirmeleri için gerekli tedbirleri almak, saydamlık, hesap verilebilirlik, ka-
tılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev 
yapmak”28 olarak tanımlanmıştır.

16.05.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İda-
resi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile, Gelir İdare-
si’nin teşkilat ve görevlerinde köklü değişiklik yapılmış ve böylece altmış 
(60) yıllık gelenek önemli bir değişikliğe uğramıştır. Söz konusu yasa ile, 
gelir idaresi Maliye Bakanlığı’na bağlı ayrı bir teşkilat olarak yeniden ör-
gütlenmiştir. Yeni organizasyon yapısı ile, gelir idaresi merkez ve taşra 
teşkilatları itibariyle yönetsel bir bütünlük kazanmış, idareye bazı üst gö-
revleri dışında kendi personelini kendi atama, genel bütçe içinde bağım-
sız bir bütçeye sahip olma, harcamalarını kendi yapabilme ve merkez ile 
taşra teşkilatı arasında herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan yazışma 
yapabilme imkanı sağlamıştır. Yeni yapılanmada hem merkezde hem taş-
ra teşkilatında, birçok Batılı ülkede olduğu gibi, temelde fonksiyon esaslı, 
ancak alt birimlerde mükellef odaklı organizasyon modeli esas alınmış ve 
bu nedenle muhasebe ve kovuşturma modellerinin her vergi dairesi yerine 
ortak hizmetler olarak vergi dairesi başkanlığı bünyesinde yapılandırılma-
sı yoluna gidilmiş, vergi daireleri sadece mükellefle yakın teması gerekti-
ren vergilendirme işleri ile görevlendirilmiştir.29

Gelir İdaresi’nde özerkliğe yönelmeye yol açan sebepler iki yaklaşıma 
dayanmaktadır. Bunlardan birincisi; ekonomik temelli olup, yönetsel et-
kinliğin geliştirilmesini, idarede dinamik tutarlılığı sağlayarak mükellefe 
daha fazla hizmet eden bir yönetim oluşturma amacını gütmektedir. İkin-
ci yaklaşım ise Gelir İdaresi’ni, kamu personel rejimi, kamu harcamaları 
ve mali yönetimle ilgili sınırlamalardan kurtararak kötü işleyen bir kamu 
yönetimi içinde özerk alan haline dönüştürülmesini hedeflemektedir. Ge-
lir İdaresi özerkliğinin potansiyel faydaları, idareyi, kamu personel ve büt-
çe rejiminin aksak ve bürokratik işleyişinden kurtarmak, siyasi etkileri 
en aza indirmek ve idareye yönetsel bir esneklik kazandırmaktır. Buna 
karşın bu görüşün potansiyel maliyetleri; kamu kesiminde ayrıcalıklı alan 
ya da yönetime karşı genel görüşler, diğer kamu yönetim birimlerinde du-
yulacak rahatsızlıklar, hesap verilebilirliğin azalması ve kamu kesiminde 
bütünlüğü bozan bir gedik oluşturmasıdır.30

5345 sayılı Kanun ile Gelir İdaresi istenen düzeyde güçlü bir idare ola-
rak kurulmamış ve kamu tüzel kişiliği statüsü verilmemiştir. Bunun yanı 

28 GİB, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Kanun No: 5345, 
Kabul Tarihi: 05.05.2005, www.gelirler.gov.tr, Erişim Tarihi: 30 Ekim 2013.
29 Fazıl Tekin - Ali Çelikkaya, Vergi Denetimi, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Mart, 2007, s. 237.
30 Batırel, a.g.e., s. 23.
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sıra, Gelir İdaresi’nin yeniden yapılandırılmasının temel nedenlerinden biri 
olan hiyerarşik bütünlük sağlanamamış ve merkez-bölge-yerel örgütlenme 
modeli yerine merkez-yerel-yerel modeli muhafaza edilmiştir. Gelir İda-
resi’nde belirli ölçüde fonksiyonel ve mükellef odaklı yapı oluşturulmaya 
çalışılmış ise de, bunun gerekleri tam olarak yerine getirilmemiş ve Gelir 
İdaresi’ne performans yönetimi anlayışı yerleştirilmemiştir. Ülkemizde gelir 
idaresi yapısının çağdaş yapılarla uyumlu hale gelmesi için, Gelir İdare-
si’nin merkez ve taşra teşkilatının yanı sıra denetim birimlerinin yapısında 
ve işleyiş sisteminde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç vardır:31

- Gelir İdaresi daha güçlü bir yapıya kavuşturulmalıdır.
- Gelir İdaresi’nde merkez-bölge ve yerel örgütlenme modeline geçilmelidir.
- Vergi dairesi düzeyinde mükellef odaklı yapılanmaya gidilmelidir.
- Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde bütünleşik vergi denetim kurulu 

oluşturulmalıdır.
- Gelir İdaresi Başkanlığı’nda iç denetim birimi kurulmalıdır.
- Gelir İdaresi çalışanlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır.
Türkiye’de genelinde vergi tahsilatında etkinliğin sağlanabilmesi için 

Gelir İdaresi’ne gereken önemin verilmesi gerekir. Türk Gelir İdaresi’nin 
yürütmekle yükümlü olduğu görevlerini bir genel müdürlük örgütlenme-
siyle etkin ve verimli bir şekilde yapabilmesi pek mümkün değildir. Gelir 
İdaresi’nin bu görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yapabilmesi için 
çağdaş anlamda yeniden yapılandırmaya ihtiyaç vardır.

Böylece vergi politikalarının belirlenmesinde verginin ekonomi üze-
rindeki etkileri ayrıntılı bir şekilde analiz edilecektir. Örneğin; vergilerin 
ithalat-ihracat, ekonomik büyüme, gelir dağılımı, istihdam ve yatırımlar 
üzerindeki etkileri en iyi şekilde analiz edilecek ve siyasi kararlar bu çer-
çevede oluşturulacaktır. Ancak bütün bu ayrıştırmalar yapılırken Gelir 
İdaresi Başkanlığı’yla Maliye Bakanlığı arasındaki ilişkinin birbirinden 
asla kopuk olmaması önem taşımaktadır. Eğer özerk bir gelir idaresi ba-
şına buyruk hareket ederse, Maliye Bakanlığı ile arasında çeşitli sorunlar 
yaşayabilir ve bundan da ülke ekonomisi olumsuz etkilenir.32

Türkiye’de Gelir İdaresi’nin yeniden yapılandırılması aşamasında sa-
dece idari özerklik değil, vergi denetiminde etkinliğin artırılabilmesi için 
mali özerkliğin de sağlanması gerekmektedir.

Türkiye’de Mükellef Hakları Bildirgesi çerçevesinde yapılan düzenleme-
ler Gelir İdaresi web sitesinde yayınlanmaktadır. Ancak söz konusu bil-
dirgeyi incelediğimizde bilgi edinme hakkı çerçevesinde mükelleflerin yön-
lendirileceği, vergi incelemelerinde kanunların doğru, tarafsız ve tutarlı 
bir şekilde uygulanacağı şeklinde bir ifade dışında hiçbir düzenlemeye yer 
verilmemektedir. Yayınlanan Mükellef Hakları Bildirgesi bu haliyle hiçbir 
hak ihdas etmemektedir, çünkü bir hukuk belgesi değildir.33

31 Gerçek, a.g.e., s. 46-47.
32 Mustafa Ali Sarıcalı, Türkiye’de Gelir İdaresi İle Vergi Denetiminin Sorunları, Çözüm Önerileri 
ve Yeniden Yapılandırılması, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2003-41, Ocak, 2004, s. 147.
33 Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükellef Hakları Bildirgesi, www.gib.gov.tr, Erişim Tarihi: 30 Aralık 2013.
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Sonuç

Ülkemizde kamu harcamalarının yaklaşık %87’si vergi gelirleri ile fi-
nanse edilmektedir. Bu nedenle ücret gelirlerinin vergilendirilmesi dışın-
da beyana dayanan vergi sistemine sahip ülkemizde vergi denetimine en 
az harcama denetimi kadar önem verilmelidir. Ancak bugüne kadarki uy-
gulamalar böyle bir anlayışın olmadığını ortaya koymaktadır. Öngörüle-
cek denetim modelinde; incelenecek mükelleflerin objektif ölçülere göre 
belirlenmesi, incelemelerin tarafsız olarak yürütülüp sonuçlandırılması ve 
mükellef haklarının da göz önünde bulundurulması gerekir.

Türkiye’de vergi denetiminin etkin olmama sebebini vergi denetim ele-
manlarında aramak hatalı bir yaklaşımdır. Çünkü Maliye Bakanlığı’nda 
çalışan denetim elemanlarının hemen hepsi maliye, işletme hukuk gibi 
bölümlerde eğitim gören öğrencilerin en iyileri arasından seçilmektedir-
ler. Vergi denetiminin daha etkin olması için vergi denetim yetkisinin ba-
ğımsız bir kurumda toplanması gerekmektedir. Dolayısıyla Vergi Dene-
tim Kurulu’nun bağımsız olması gerekir. Çünkü özellikle son dönemlerde 
Türkiye’de Vergi Denetim Kurulu’na dışarıdan müdahaleler olduğu gibi 
bir izlenim söz konusudur. Doğan Grubu, Koç Grubu ve diğer bazı şirket-
lere kesilen vergi cezaları bunun göstergesidir. Bu durum Vergi Denetim 
Kurulu’nun siyasi etkilerin altında kaldığını göstermektedir. Zaten Maliye 
Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanlığı Kurulu’nun kaldırılması bu kurumlar-
da çalışan maliye müfettişleri ve hesap uzmanlarının bağımsız karar ver-
me yetkilerini kısmen ellerinden almıştır. Bu durumda vergi denetiminde 
etkinsizliğe yol açmıştır.

Kamu maliyesinde disiplinin sağlanabilmesi için vergi reformunu yap-
mak ve vergi denetimini etkinleştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt 
dışı ekonomiyi kayıt altına almak için gerekli denetimler tam olarak yapı-
lamayacak ve sistemin dolaylı vergilerden dolaysız vergilere dönüştürül-
mesi sağlanamayacaktır.

Yapılanma, mevcut inceleme elemanlarının özelliklerine göre değil, 
denetlenecek mükellef kitlesinin özelliklerini göz önünde bulundurarak, 
onların denetim gereklerine göre dizayn edilmelidir. Tüm vergi inceleme 
elemanlarının yaptığı işin aynı olduğu yanılgısına düşülmemeli, bir vergi 
inceleme yetkilisi ne amaçla işe alınmışsa o işin gerektirdiği eğitime tabi 
olmalıdır. Yapılanma sırasında mevcut vergi inceleme yetkililerinden bir 
kısmı memnun edilerek vergi müfettişi olarak atanırken, diğer taraftan 
deneyimli inceleme yetkililerinin mesleğe yeni atananlarla aynı unvana 
sahip olması hukuki açıdan doğru değildir. Bu durum yeniden yapılan-
manın uzmanlaşmaya önem vermediğini göstermektedir. Bu nedenle ver-
gi denetiminde etkinliğin sağlanabilmesi için vergi inceleme yetkilileri ça-
lışacakları sektörlere göre eğitime tabi tutulmalı ve uzmanlaşmaya önem 
verilmelidir. Ayrıca sadece vergi denetim elemanlarının sayısını artırarak 
vergi denetiminde etkinlik sağlanamayacaktır. Vergi denetim elemanları-
nın sayısı artırılırken çalışma koşullarının da iyileştirilmesi gerekmektedir.
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Türkiye’de vergi denetiminin mevcut yapısından kaynaklanan bazı so-
runlar, vergi denetiminin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını engel-
lemektedir. Türkiye’de ortalama vergi inceleme oranın düşük olmasının 
nedenlerinden biri devletin sermaye birikimi nedeniyle düşük denetimi 
tercih etmesidir. Türkiye’de vergi inceleme oranının çok düşük olmasının 
bir diğer nedeni de deneyimli vergi denetim elemanlarının sayılarının ye-
tersiz olması ve mevcut denetim elemanlarının vergi incelemesi dışında 
başka görevlerinin olması nedeniyle vergi incelemelerine yeterince zaman 
ayıramamalarıdır. Türkiye’de vergi denetiminin daha etkin verimli hale 
getirilebilmesi için vergi denetim elemanlarının sadece sayı itibariyle değil, 
nitelik olarak da yeterli olması gerekir.
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Öz

İnsanın varoluşu ve değeri problemi, farklı çağlarda, farklı şekillerde 
kendini göstermiştir. 20. yüzyıl Türk düşüncesinde bu problem, bilim-
sel-teknolojik gelişmelerin ekonomik alandaki yansımalarıyla şekillenmiş-
tir. Birinci Dünya Savaşı sonrası, ulusal varlığın devamlılığının “ekonomik 
kalkınmayla” belirlenmesi, insanın bütün ihtiyaçlarının maddi olup-ol-
madığı ya da manevi yönden nasıl tatmin olacağı sorularını gündeme ge-
tirmiştir. Bu problem sadece bireysel düzlemde kalmamış toplumsal bir 
problem olarak da değerlendirilmiştir. Böylece bireyin manevi değerlerle 
yetiştirilmesi ve güçlendirilmesi, sadece bireyin saadetinin değil aynı za-
manda toplumun maddi kalkınmasının, gücünün ve devamlılığının öncülü 
olarak algılanmıştır. Bu çerçevede 20. yüzyıl Türk düşüncesinde “manevi 
kalkınma” fikri hem insan felsefesinde hem de siyaset felsefesi alanında, 
“maddi kalkınma”yla birlikte, tartışılan bir fikir olarak yer almıştır.

Anahtar kelimeler: Türk-İslam Düşüncesi, Manevi Kalkınma, Nihat 
Keklik.

Abstract
The Spiritual Development In Turk-Islamic Thought

The problem of human existence and value has always come into pro-
minence in various ages, in different formats. In scope of 20th century Tur-
kish thinking, this problem was shaped by economical field reflections of 
scientific-technological developments. As the continuity of national existen-
ce was seen as the result of “economical development” after First World 
War, that brought along questions about how could humans be satisfied 
spiritually or whether all human needs were material needs or not. This 
problem was not seen limited to individual level, but was evaluated also 
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as a social problem. Consequently strengthening and raising an individual 
with sentimental values was seen as the prerequisite of material deve-
lopment, power and continuity, not for only the individual happiness but 
also for the society. Therefore “spiritual development” idea in scope of 20th 
century Turkish thinking took part as an idea that was discussed together 
with “material development” in scope of both human philosophy and poli-
tical philosophy.

Keywords: Turk-Islamic Thought, Spiritual Development, Nihat Keklik.

Giriş

İnsanın neliği, insanın varoluşundaki gaye, insanın mutluluğu gibi ko-
nular, düşüncenin hep konuları olmuştur. Bu durumun nedeni, kendi 
dışındaki dünyayı anlamaya çalışan insanın, aynı zamanda o çevre için-
de kendini konumlandırma çabasıdır. Çünkü doğanın bir parçası olan 
insan, aynı zamanda “kendine” ve “doğaya” hükmetme kabiliyetiyle de 
doğadan ayrılmaktadır. Dolayısıyla bu konumlandırma çabası insanın var 
oluş amacının ve değerinin incelenmesini de beraberinde getirmiştir. Bu 
incelemeler, insanın bedensel (maddi), ruhsal (maddi-olmayan), sosyal, 
ahlaki, akli ve davranışsal vb. farklı boyutlarında yoğunlaşmıştır. İnsan 
problemi, bilginin gelişimine paralel olarak bir gelişim çizgisine sahiptir. 
Sanayi İnkılabı sonrası seri üretime geçilmesiyle kâr kaygısı güden yapı-
ların, ham madde kaynaklarını ve pazar alanlarını genişletme çabaları sa-
vaşları ve sömürgeleri beraberinde getirmiştir. Bütün bunlar insan prob-
lemine yeniden bakılması ve insanın değeri nedir sorusunun sorulmasına 
neden olduğu gibi, bu durumları yorumlayan ve çözüm önerileri sunan 
yeni siyasi görüşleri de beraberinde getirmiştir.

Bu bağlamda siyasi görüşlerin temeline teknoloji ve ekonomik kalkın-
ma kavramı yerleşmiştir. İnsan hayatının bizzat değerli olduğu fikri ise 
kalkınan ülkelerin, yeni pazar arayışlarında ve pazarlama tekniklerinde 
yeni yöntemler geliştirmelerine sebep olduğu gibi, bir önceki asrın cebri 
yapısı, kitle iletişim araçlarının da etkisiyle “gönüllülük” esasına dayan-
dırılmıştır. Bu esas, tüketimin insanın refah ve mutluluğu için gerekli 
olduğu ana fikrine dayandığından ve kitle iletişim araçları bu mesajı geniş 
kitlelere yaydıklarından dolayı, bu defa da tüketmek için çalışan bir yapı 
ortaya çıkmış ve kalkınan toplum ve bireylerin mutluluğu sorgulanır hale 
gelmiştir. İşte bu son noktada, hem bireysel hem de toplumsal olarak bir 
güç göstergesi olan “maddi kalkınma”nın gerekleri ve koşullarıyla, onun 
karşısında güç yanında saadeti ifade eden “manevi kalkınma” düşüncesi 
gündeme gelmiştir. Birlikte anılan bu iki tür kalkınma fikri hem insan 
felsefesi hem de siyaset felsefesi açısından 20. ve 21. yüzyılın belirleyi-
ci kavramları olmuştur. Bilhassa Batı’nın sanayileşme sonrası elde ettiği 
teknolojik ve buna bağlı ekonomik gücün üstünlüğe dönüşmesi ve top-
lumsal kalkınma için bilimsel-teknolojik ve ekonomik gücün esas olarak 
görülmesine neden olmuştur.
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Kalkınma Kavramı ve Manevi Kalkınma

“Kalkınma” kavramı gündelik konuşmalardan sosyal bilimlerin farklı 
dallarına uzanan geniş bir alanda kullanılmaktadır. Çünkü ilmi çalışma-
larda olduğu kadar halkla ilişkiler faaliyetlerinden siyasal iletişim metin-
lerine kadar çok geniş bir alanda yerleşmiş ve anlamı net olarak bilinsin 
ya da bilinmesin kullanılan bir kavramdır. Bu durum “kalkınma” kav-
ramının akademisyenlerden iletişimcilere, siyasetçilerden halka bütün 
sahalarda kabul edilmiş, yerleşmiş ve sosyal meselelerde “belirleyici” bir 
kavram halini aldığını göstermektedir. Dolayısıyla “kalkınma” kavramının 
anlamının incelenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

“Bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve dav-
ranış kalıplarındaki değişmeleri içerecek biçimde toplumsal ve kurumsal 
yapıda dönüşüme yol açan büyüme”1 olarak tanımlanan kalkınma kavra-
mı gelişmeyi hedefleyen sosyal değişmeyi ifade etmektedir. Bu çerçevede 
kalkınma, “geniş manada sosyal değişmenin, daha dar kapsamlı mana 
ifade eden, bir meydana geliş şeklidir.”2 Toplumsal değişmelerin gelişim 
hedefinde gerçekleştiği düşünüldüğünde, kalkınma kavramının da “bir 
ülkenin yapısal niteliklerinin olumlu yönde değişimini”3 ifade ettiği görü-
lecektir. Sosyal değişmenin hem maddi hem de manevi boyutları olduğu 
düşünüldüğünde, kalkınmanın hem ekonomik hem de beşeri bir boyutu 
vardır. Nitekim bir ülkede gerçekleşen üç tür kalkınmanın üç unsurdan 
oluştuğundan bahsedilmektedir: İnsanların refah ve mutluluğu için ge-
lişmiş bir ekonomik yapıyı ifade eden ekonomik kalkınma, toplumda hiz-
met koşullarının geliştirilmesiyle sosyal yaşam koşullarının iyileştirilme-
sini ifade eden sosyal kalkınma ve insanların potansiyellerini bireysel ve 
toplumsal kalkınma için kullandıkları insan kalkınmasıdır.4 Anlaşılacağı 
üzere kalkınma kavramı, gerek toplumsal gerekse bireysel olarak “maddi” 
temelli bir gelişmeyi, yaşam standartlarının iyileştirilmesini ifade etmek-
tedir. Dolayısıyla kalkınma kavramı ağırlıklı olarak iktisadi kalkınma ola-
rak anlaşılmıştır. Kavramın bu şekilde anlaşılması, bilhassa 20. yüzyılın 
konjonktürel yapısıyla alakalı olup, ulus-devlet yapısında, sanayileşme-
sini tamamlamış ülkelerin küresel güç olma iddialarının karşısında, bir 
tepki olarak yükseldiği görülmektedir. Ulus devletlerin bağımsız bir şe-
kilde varlıklarını devam ettirebilmeleri için “1870-1914 yılları arasında 
dünya mal ve finans piyasalarında hüküm süren ve adına ilk küreselleşme 
diyebileceğimiz süreç ve 1970 sonrası yaşanan ikinci küreselleşme süre-

1 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.55595c73e-
7f5e2.98344884
2 Âmiran Kurtkan Bilgiseven, “Kalkınma ve Kültür İlişkisi”, 2. Türkiye İktisat Kongresi 3. Bil-
diri Kitabı, İzmir, 1981, s. 567.
3 Uçkun Geray’dan Akt: Ahmet Tolunay - Ayhan Akyol, “Kalkınma ve Kırsal Kalkınma: Temel 
Kavramlar ve Tanımlar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Yıl: 
2006, s. 118.
4 A. Tolunay - A. Akyol, “a.g.m.”, s. 119.
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ci”5 arasında ekonomik ve kültürel olarak kalkınma faaliyetleri içerisinde 
olmuşlardır.

Anlaşılacağı üzere bu faaliyetler, sanayileşme sonrası gerçekleşen ve 
yayılmacı bir politika izleyen ülkeler karşısında, diğer ülkelerin bir varlık 
ve bağımsız bir şekilde hayatta kalma gayesi ile gerçekleştirdikleri faa-
liyetler ve politikalar olarak görülmektedir. Bu durum, sanayileşmenin 
etkisinin görülmeye başladığı dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nda re-
form hareketleri olarak kendini göstermiştir ve tam manasıyla “kalkınma” 
çabası halini almamıştır. Bunun sebebi, imparatorluk mazisinin ihtişamı 
ve gücüyle, kullanıldığında zayıflıktan güce doğru bir evrimi çağrıştıran 
kalkınma kavramının bir arada düşünülememesi olabilir. İmparatorluğun 
varlığını devam ettirmesi ve birkaç yüzyıl önceki gücüne dönmesi amacıy-
la başlatılan ve uzun bir süreci kapsamakla birlikte, çeşitli tartışmalara 
da sebep olan reform faaliyetleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte, resmen “kalkınma” fa-
aliyetlerine dönüşmüştür. Cumhuriyet düşüncesi ekonomik kalkınmayı 
ön plana almış, hatta yapılan diğer reformlar da bunun destekleyicisi ol-
muştur. Nitekim Atatürk “halk için gerçek kurtuluşun iktisadi zaferin ka-
zanılmasıyla mümkün olacağını düşünmüş ve iktisadi kalkınma hamleleri-
nin tespiti için 1923’te İzmir’de İktisat Kongresi’ni toplamıştı.”6 Cumhuriyet 
döneminde resmi bir politika olarak ortaya çıkan “iktisadi kalkınma” dü-
şüncesi, çağın gereklerine bağlı olarak bilimsel ve teknolojik gelişmelerde 
de gelişmiş ülkelerin standartlarını yakalanmasını gerektiriyordu ki, bu 
da sanayileşmesini tamamlamış olan Batı ülkelerinden bilgi ithal etmek 
manasına geliyordu. Bu çerçevede yurt dışına eğitim ve akademik çalış-
malar için gençler gönderildi. Ancak bu çalışmaların teknolojik gelişmeler 
ve iktisadi kalkınma üzerinde yoğunlaşması ve beraberinde “kültürel de-
ğişimleri” de barındırması sebebiyle gerek Batılılaşma gerekse kalkınma 
kavramı üzerinden yeni tartışmalar ortaya çıktı. Bilhassa Batılı yaşam 
tarzının Türkiye’de etkili olmasıyla birlikte, “Batı’dan neyi ne kadar alma-
lıyız?” şeklindeki sorular, ekonomik olarak güçlenmek için Batıyı örnek 
almak fikri ile karşılaşınca, kalkınma kavramı, başka bir boyutuyla, “ma-
nevi kalkınma” olarak tekrar gündeme gelmiştir.

Manevi kalkınma, maddi kalkınma hamlelerinin ülkeye ve ülke insa-
nına manevi yönden zarar verdiği, insanları manevi boşluğa sürükledi-
ği gerekçesiyle ortaya çıkmış bir düşüncedir. Buna göre Batıda gelişen 
modernite akımıyla birlikte, insanlık maddi olarak gelişmiş, bilimsel ve 
teknolojik alanlarda atılımlar yaparak çevresine hükmeden bir hale gel-
miştir. Ancak bu yapı, sürekli çalışan ve tüketen, sonra tüketmek için 
sürekli çalışan insanları da beraberinde getirmiştir. Sürekli çalışmak ve 

5 Erinç Yeldan, “Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendir-
meler”, Praksis, 2002, s. 3.
6 Nadir Eroğlu, “Atatürk Dönemi İktisat Politikaları (1923-1938)”, Marmara Üniversitesi İktisa-
di İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXIII, Sayı: 2, Yıl: 2007, s. 65.
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sürekli tüketmek üzerine kurulu bir sistemde ahlaki problemler ortaya 
çıktığı gibi, insanın varoluş amacı anlamsız bir hale gelmiş ve oluşan ma-
nevi boşluk sonrası insanlık mutluluktan uzaklaşmıştır. Çünkü madde 
ve tüketim temelli bir sistemde, her zaman yeni tüketim malları ortaya 
çıkacağından ve yeni mallar daha fazla çalışma gerektireceğinden bir kı-
sır döngü ve bu döngü içerisinde bir tatminsizlik kaçınılmaz olacaktır. 
Bununla birlikte ortaya çıkan sistem daha fazla kazanç isteğini gündeme 
getirdiğinden kâr ilkesi insanlık ve ahlak ilkelerinin önünde yer alabil-
mektedir. Sonuç olarak maddeye dayalı ve kendini ekonomik alanda bir 
güç isteği olarak gösteren kalkınma düşüncesi, insanın, insan olmak ba-
kımından değerlerinin yitimine sebebiyet verdiğinden, manevi yönden de 
kalkınması gerektiği fikri ön plana çıkmıştır. Çünkü maddeye dayanan 
ve karşılığını materyalizmde bulan “tanım ve tasavvurlar insanın sadece 
fizikî varlığı veya fizik çevredeki yapıp-etmeleri açısından yani beşerî fiiller 
ve eylemler açısından”7 ele almaktadır.

Bu yapı içerisinde, bilhassa 1960’lar Türkiye’sinde kendini gösteren 
“manevi kalkınma” düşüncesi, insanın maneviyatını hem dini hem de 
kültürel olarak ele almıştır. Bunlardan birincisi, Türkiye’nin ilerlemesi 
için sadece bilimsel yönden gelişmesi gerektiğine, hatta geri kalmışlığın 
sebebinin din olarak algılanmasına karşıt olarak; din olmadan insanın 
ruhsal yanının boş kalacağı gibi ahlaki olarak da zayıflayacağı, bunun 
ise insanlara faydadan çok zarar getireceği fikrini savunmaktadır. Bu ne-
denle din olmadan maddi olarak kalkınma olsa bile ülkenin diğer yatırım-
larının temelinde olan manevi kalkınmanın sağlanamayacağı görüşüne 
dayanmaktadır. İkincisi ise, maddi ve ekonomik temelli kalkınma fikrinin, 
bir bütün olarak kültürel değerlerle birlikte düşünülmesi, kültürel mirası 
ve değerleri zedelemediği gibi katkı sağladığı takdirde anlamlı olacağına 
dayanmaktadır. Dolayısıyla manevi kalkınma, maddi kalkınma karşısın-
da dinsel ve dini de içine alan kültürel bir kalkınma olarak iki şekilde 
anlaşılmıştır. Her iki anlayış da kaynağını Türk-İslam düşüncesinde ve 
bu düşüncenin insan anlayışından almaktadır. Bu çerçevede Türk-İslam 
düşüncesinde insan anlayışına genel hatlarıyla bakmak faydalı olacaktır.  

Türk-İslam Düşüncesinde İnsan ve Maneviyat Düşüncesi

Türk-İslam düşüncesinde insan, sadece maddi boyutu olan ve bu 
boyutla belirlenen bir varlık olarak ele alınmaz. Çünkü insan maddi-be-
densel boyutunun yanında manevi bir boyuta da sahip olan bir varlıktır. 
Onun manevi boyutu, maddi boyutuna da yön veren bir özelliğe sahiptir 
ve sadece bireyin mutluluğu için değil aynı zamanda bütün bir toplumun 
mutluluğunu belirleyici bir özelliğe sahiptir. Yani Türk-İslam düşünce-
sinde fizik ve metafizik bir bütünlük içinde ele alınmıştır. Öte yandan 
Türk-İslam düşüncesinde “ben-merkezci” yahut “egoist” bir insan anla-
yışına rastlamak da mümkün değildir. Çünkü Türk-İslam düşünce gele-

7 İsmail Yakıt, Batı Düşüncesi ve Mevlâna, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1993, s. 26.
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neğinde, insanın fani, gelip-geçici bir varlık olduğu ve yaşadığı süreci in-
sanlık onuruna yakışır şekilde tamamlaması esastır. Bu nedenle insanın 
faniliği her daim vurgulanır ve hatırlatılır. Nitekim İslamiyet öncesi Türk 
kültürüne dair bilgiler edinmemize imkân sağlayan Orhun Kitabeleri’nde 
“Zamanı ancak Tanrı yaşar, insanlar ölmek içindir” demektedir. Söz konu-
su vurgu insana faniliğini hatırlatmakla birlikte, yazıtlar bir bütün ola-
rak değerlendirildiğinde neslin ve soyun devamlılığı için, insanların kendi 
istek ve tutkularını dizginlemesi ve düşünerek hareket etmesi gerektiği, 
aksi durumda istek ve tutkularının esiri olan ve akıllıca davranmayan 
kişilerin soylarının da başka milletlerin esiri olacağı fikri ortaya çıkmakta-
dır. Dolayısıyla insan kendi dışında bir gerçeğe karşı “sorumluluk” sahibi 
olması gereken bir varlıktır.

İslamiyet sonrası Türk felsefesine bakıldığında, zamanın insanın ya-
şam ölçüsü olarak algılandığı, dolayısıyla insanın zaman içerisinde yaşa-
yan bir varlık olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ise, İslam inancında 
Allah’ın zamandan ve mekândan münezzeh olmasıdır. Bu iki dönemsel 
fark, iki dönemin ontolojik olarak kavramları yorumlayış şeklinden kay-
naklı bir fark olmakla birlikte, her ikisinde de insanın faniliği kabul edilir 
ve İslamiyet sonrasında da insan “sorumlu” bir varlık olarak algılanma-
ya devam edilir. Bu sorumluluğun sebebi, insanın diğer yaratılmışlardan 
farklı olarak “akıl sahibi” olmasıdır.

Akıl sahibi olmak insana muhakeme yapma ve iyi-kötü arasında seç-
me imkânı sağlamaktadır. Dolayısıyla insan kendisi ve çevresi için iyi ola-
nı seçme gücüne sahiptir ve bu sorumlulukla hareket etmelidir. İnsanın 
arzu ve tutkularını kontrol altına alıp, akıl sahibi olarak davranması hem 
bir kulluk vazifesi hem de toplumsal düzen için bir gerekliliktir. Çünkü 
insanların varlığı birlik içerisinde mümkündür. Örneğin insanda aklı bir 
kuvvet olarak kabul eden Farabi’ye göre, düşünme erdemi, insanları “iyi” 
amacın tespitine ve bu amaç ulaştıracak yolların keşfedilmesine8 götürür. 
Bütün keşifler ise nihai amaç olan “mutluluk”a yöneliktir. Ancak Farabi, 
“en yüksek iyi” olan mutluluğu, maddi olarak tanımlamaz. Bu mutluluk 
“insanın her bakımdan yetkinleşmesiyle ve olgunlaşmasıyla mümkün olup, 
insanın ölümden sonra elde edilecek olan mutluluğunu”9 da ifade etmekte-
dir. Kamil insan için “ruhun temizlenmesi” gereklidir ki, bu da ancak “du-
yuların hazzından manevî hazza yükselmekle”10 mümkündür. Düşünme 
erdemi ile belirlenen bu ruh temizliği ve mutluluk anlayışı zorunlu olarak 
onun içinde gerçekleşebileceği sosyal ve siyasal ortamı zorunlu kılmak-
tadır ki, bu da Farabi düşüncesinde “Erdemli Şehir” düşüncesini ortaya 
çıkarmaktadır. Türk filozoflarından İbn Sina da tıpkı Farabi gibi rasyonel 

8 Farabi, Mutluluğu Kazanma (Farabi’nin Üç Eseri: Mutluluğu Kazanma-Eflatun Felsefesi-Aristo 
Felsefesi), Çev: Hüseyin Atay, Morpa Yayınları, İstanbul, 2004, s. 38.
9 Atilla Arkan, “Farabi’nin Gözüyle Ahlak-Siyaset İlişkilerinin Analizi”, Sakarya Üniversitesi 
İktisat ve İdarî Bilimler Fakültesi 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, 18-19 Kasım 
2005, Sakarya, Adapazarı, 2005, s. 388.
10 İsmail Yakıt, a.g.e., s. 27.
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bir tavır sergilemektedir. Akıl sayesinde iyinin farkına varan, onu bilen 
insan ancak ve ancak kendini diğer faktörlerden arındırarak “mutluluğa” 
ulaşabilir. Bu ise İbn Sina düşüncesinde yine “ruhun temizlenmesi” ola-
rak karşımıza çıkar. Dolayısıyla İbn Sina’ya göre mutluluk, “ruhun temiz-
lenmesiyle”, bu ise iyinin ne olduğunun bilinmesiyle mümkün olabilir.11 
Bilme eylemine yapılan vurgu da, görüldüğü üzere, bizi İbn Sina’da da 
rasyonel temelli bir insan anlayışına götürmektedir. Farabi ve İbn Sina’da 
rasyonel zemine yerleştirilmiş ve bir insan tasavvurunu ifade ettiği gibi 
ahlaki bir ilkeyi de ifade eden “ruh temizliği”, tasavvuf düşüncesinde de 
yer almaktadır.

Tasavvuf düşüncesinde hikmet ve ahlak iç içe geçmiştir. Bu ise varlık-
ların bilgisinin sırrı ile insan eylemlerinin yönelmesi gereken “iyi”nin bir-
likte ele alınması manasına gelmektedir. Nitekim Muhyiddin İbn’ül Arabi, 
tasavvuf sıfatı için hikmet ve ahlakın bir olduğunu söylemektedir. Ona 
göre “tasavvuf bütünü ile hikmet, hikmet ise ahlaktır.”12 Bu ise “insan-ı 
kâmil” de hayat bulan bir durumdur. Çünkü kâmil insan, insan olmanın 
anlamını öğrenmiş kişidir ve bu “oluşta var olan tüm varlık durumlarının 
bilinmesiyle manevi hayatın gerçeklenmesini”13 ifade ederek hikmet ve ah-
lak bütünlüğünü kendinde sağlar. Bu fikrin örneklerinden birini de Sad-
reddin Konevi düşüncesinde görmekteyiz. İnsanın Allah’a ve “İlahi Aşk”a 
yönelmesiyle belirlenen tasavvuf düşüncesinde, insan bu aşka erişebil-
mek için sözlerinden eylemlerine kadar her alanda “doğru”ya yönelmeli 
ve “kâmil insan” özelliğini gösterebilmelidir. Sadreddin Konevi’ye göre, in-
sanların yöneldiği hazlar maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi 
hazlar bizatihi kötü olmamakla birlikte, Konevi’ye göre kötü olan “maddi 
hazlara düşkünlük”tür.14 Dolayısıyla insan bu kötülükten uzak durmalı 
ve doğruya yönelmelidir. Doğru ise Konevi’ye göre, söz-kalp-eylem doğru-
luğunu ifade etmektedir. Kamil insan bunların üçünde de doğruya ulaş-
mış insandır. Konevi’ye göre insanın sadece kendinde doğruyu göstermesi 
yeterli değildir. Ona göre, doğrunun tavsiye edilmesi ve hatta yanlış şey-
lerin de işaret edilerek yapılmamasının telkin edilmesi gereklidir. Böylece 
Konevi düşüncesinde “nemelazımcılık” olumsuz bir davranış olarak gö-
rülmekte15 ve doğru, bireyden çevresine (topluma) yayılması gereken bir 
sorumluluk halini almaktadır.

Türk-İslam düşüncesinde hümanist görüşleriyle bilinen Mevlana Cela-
leddin Rumi’nin de insan anlayışına baktığımızda, yine akılla belirlendi-
ğini görmekteyiz. Mevlana’ya göre insanla hayvan arasındaki fark akıldan 
ibarettir16 ve akıl ilahi bir lütuftur ve insan akıldan ibarettir. Çünkü insan 

11 Hilmi Ziya Ülken, İslâm Felsefesi, Ülken Yayınları, İstanbul, 1983, s. 104.
12 İsmail Yakıt, Türk-İslam Düşüncesi Üzerine Araştırmalar, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2002, 
s. 126.
13 S. Hüseyin Nasr, Üç Müslüman Bilge, İnsan Yayınları, İstanbul, 1985, s. 124.
14 İsmail Yakıt, a.g.e., s. 128-129.
15 İsmail Yakıt, a.g.e., s. 131.
16 İsmail Yakıt, Batı Düşüncesi ve Mevlâna, s. 33.
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“gıdası, şehveti ve arzuları yönüyle”17 hayvanlarla ortak özellikleri sahiptir 
ve bunlar onun “fiziki” boyutunu ifade eder. Ancak akıl, insanın özünü 
ifade eden ve onun metafizik âlemle bağlantı kurmasını sağlayan niteliği-
dir. Sahip olduğu bu özellikle insan fizik âlemle metafizik âlemin arasında 
yer alır ve akıl sayesinde metafizik âlemle bağlantılı hale geçebilen insanın 
“manevi” boyutu ortaya çıkar. Akıl, insana anlama ve kavrama imkânı 
sunduğundan insan davranışlarında bir kılavuzdur. Dolayısıyla akıllı kişi, 
“aklını yerinde kullanan, hem dünya hem ahiret yolunda ondan istifade 
eden, kendini hidayete ve hakikate götürecek şekilde aklını kanalize eden, 
aldanmayan, aldatmayan, derûnî manadan anlayıp, kendini yüce haki-
kate verip ölümsüzlüğe eren kişidir.”18 Bununla birlikte Mevlana’ya göre 
bu hikmeti gösterebilmiş ya da hikmete ermiş kişi, aynı zamanda birlik 
ruhunu veren, birlik telkin eden kişidir.19 Bu nedenle de Mevlana “Biz bir-
leştirmek için geldik; Biz ayırmak için gelmedik”20 demektedir.

Sonuç olarak sınırlı örneklerle genel hatlarına baktığımız Türk-İslam 
düşüncesi geleneğinde, akıl sahibi bir varlık olan insanın hem bireysel 
olarak Yaratan’a hem de topluma karşı sorumlu olduğu görülmektedir. 
Burada dikkat edilmesi gereken esas konu, Türk-İslam düşünürlerinin, 
maddi olanla manevi olan arasında, birini diğerine tercihten ziyade, ikisi 
arasında akıl temelli bir denge sağlamış olmalarıdır. Dolayısıyla madde 
başlı başına kötü olmayıp, insanın arzu ve tutkularını bütünüyle hâkimi-
yeti altına aldığında kötülük ortaya çıkmaktadır. Türk-İslam geleneğin-
deki bu tutum, hem Türk düşüncesinin köklerinde yer alan ve konunun 
başında sözünü ettiğimiz “insanın ölmek için varlığa geldiği” düşüncesi 
hem de İslam inancında dünya-ahiret dengesinin insana telkin edilme-
siyle alakalıdır. Bu tavır kendi içerisinde sorumluluk duygusuyla sosyal 
adaleti de beraberinde getiren bir tutumdur. Nitekim Osmanlı’yı asırlarca 
ayakta tutan ve İmparatorluk olmasını mümkün kılan sebeplerden biri 
de budur.

Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesinde Manevi Kalkınma

Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesi, ilk zamanlarda Osmanlı mirası 
üzerinde yeni bir ülkenin kurulması ve güçlenmesi amacıyla belirlenmiş-
tir. Bu dönemde yalnızca Türk düşüncesi değil, genel olarak dünya dü-
şüncesi yeni dinamiklerini aramakta ve yaratmaktadır. Çünkü modern 
Batı düşüncesi Ortaçağ kısırlığını, vahye dayalı düşünce sistemine bağla-
mış, bu da beraberinde pozitivist akımları getirmiştir. Ancak bilim ve tek-
nolojinin getirileri, ortaya çıkan yeni sistemle birlikte, ekonomiden ahlaka 
kadar birçok problemi de beraberinde getirmiştir. İnsanın değeri, varlık 
amacı, anlamı ve özgürlüğü problemleri bunlardan birkaçıdır. Bu prob-

17 İsmail Yakıt, a.g.e., s. 34.
18 İsmail Yakıt, Türk-İslam Düşüncesi Üzerine Araştırmalar, s. 39.
19 Nihat Keklik, Filozofların Özellikleri, Doğuş Yayınları, İstanbul, 1983, s. 107.
20 Nihat Keklik, a.g.e., s. 105.
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lemleri ortaya çıkaran sebep ise bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, insan 
için olmaktan çıkıp bizzat “değer” olarak anlaşılmaya başlanmasıdır. Yine 
seri üretimin ortaya çıkardığı kapitalist yapı ve bu yapı tarafından şekil-
lendirilen kitle iletişim araçları insanın özgürlüğü problemini ön plana 
çıkarmıştır. Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesi hem yeni kurulan bir 
ülkenin sorumluluğu hem de dünyanın yeni şeklini algılama zorunlulu-
ğuyla biçimlenmiştir. Güçlü bir ülkenin varlığın devamlılığı bilimsel-tek-
nolojik ve ekonomik kalkınmaya bağlıyken, dünyanın bu yeni hali ve et-
kileşimler, kaçınılmaz olarak kültürel değişmeleri de gündeme getirmiştir. 
Ancak asıl problem, kalkınmanın maddi olarak algılanıp, yazılı tarihin 
başlangıcından o güne gelen “manevi insan” düşüncesinin gereken değeri 
almamasından dolayı ortaya çıkmıştır. Çünkü insanın sadece maddi bo-
yutuyla ve maddi değerlerle ele alınması, maddi değerleri elde etmek için 
her yolu mübah kılan pragmatist bir yapıyı ortaya çıkarır ki, bu da insa-
nın “var oluş amacından”, “mutluluktan” uzaklaşması kadar, eylemlerde 
de, hem bireysel hem de toplumsal zeminde ahlaki problemleri ortaya çı-
karır. Bu kaygı Cumhuriyet dönemi Türk düşünürlerinde, diğer konuların 
yanı sıra ahlak ve kültür konularına dair çalışmalara sebebiyet vermiştir. 
Ancak bilhassa iki isim bizzat maddi kalkınma karşısında insan ve ahlak 
problemini “manevi kalkınma” ifadesiyle ele almışlardır. Bu isimlerden ilki 
Nurettin Topçu’dur.

Nurettin Topçu “manevi kalkınma”yı, İslam inancıyla birlikte ele al-
maktadır. Ona göre “Türk’ün Müslüman olması, maddi hayattan ruhî ha-
yata geçiş”21 olarak nitelendirilebilir. Topçu, din ile sadece ibadeti değil, 
insanın disipline edilmiş, kendi kadar diğer insanları da düşünen ve ras-
yonel bir zeminde belirlenmiş bütün bir hayatını kastetmektedir. Topçu’ya 
göre insanın dünyayla bağı olan duyum ve tecrübeleri akla dayanmış bir 
merdivendir, akıl ise kanadı aşk olmak şartıyla kalbe ve ilhama yükseltici 
basamaktır.22 Buna dayalı olarak maddi bağların belirlediği ve maddiyatın 
mutsuz ettiği insanlar bu rasyonel temelli inanç sistemiyle şekillendiril-
meli ve varlığın asli amacı ortaya çıkarılmalıdır. Topçu’nun “Rönesans” 
olarak adlandırdığı “manevi kalkınma”, toplumun bütün kurumlarında 
düstur edinilmeli ve uygulanmalıdır. Böylece kendi dışındakilerin de far-
kında ve sorumluluğunda bireyler yetiştirilebilecektir. Hatta bu sorumlu-
luk duygusu kurumları da bağlayıcı ve yayıcıdır. Kurumlar içerisinde ise 
eğitim kurumları ile üniversiteler başta gelmektedir. Topçu bunu şöyle 
ifade etmektedir: “Dicle kıyılarında bir kurdun bir kuzuyu parçalamasın-
dan Ömer nasıl mes’ul oluyorduysa, Anadolu çocuklarının geriliğinden, 
kültürsüzlüğünden de üniversite öyle mes’ul olacaktır.”23 Topçu, “manevi 
kalkınma planı” uygulanarak, birey-toplum karşılıklı sorumluluğunun 
sağlanmasıyla, bireylerin ve milletin gerçek hürriyetine kavuşabileceğini 

21 Nurettin Topçu, “Manevi Kalkınma”, Türk Yurdu, I/11, Şubat, 1960, s. 13.
22 Nurettin Topçu, “a.g.m.”, s. 21.
23 Nurettin Topçu, “a.g.m.”, s. 22.
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ifade etmektedir.24 Çünkü bu karşılıklı sorumluluk, ihtiyaç sahiplerine 
imkân sağlarken, zenginlerin de maddeyle ruhunun kararması önlene-
cektir. Başka bir ifadeyle, toplumda adalet ilkesi hâkim kılınırken, fakir 
hakkına, zengin ise ahlakına kavuşacaktır.25

Manevi kalkınma konusunu inceleyen bir diğer düşünür ise Nihat 
Keklik’tir. Keklik, 20. yüzyıl dünyasına hâkim olan “akılcılık ve teknik” 
kavramlarını inceler. Medeniyeti yaratan akıldır, ancak insan aklının ya-
rattığı teknik, günümüz dünyasında araçtan ziyade amaca dönüşmüştür. 
Daha iyisine sahip olma arzusu ile daha fazlası için çalışan “robot insan” 
halini almıştır. Keklik, “robot insanı” yaratan ve doyumsuz hale gelişi ile 
mutsuzluğa sebebiyet veren ideolojilerin “maddi kalkınma” yanında “ma-
nevi kalkınma”yı ihmal etmelerinden dolayı insanların mutsuz, toplumun 
ise tehlikede olduğu görüşündedir.26 Buna ek olarak Keklik, her bölgenin 
aynı kalkınmışlık düzeyinde olmadığı tespitinden hareketle, memleketin 
kalkınması için her bölgenin teknik ve teknolojik geliştirilmesi, dört bir 
yanda noksanların giderilmesi gerektiği zorunluluğunu da vurgular. An-
cak dönemsel olarak, 1960’larda, memlekete bu kalkınma hamlelerini 
yaptıracak “siyasi ve iktisadi doktrin” konusunda tartışma vardır. Bu tar-
tışmalardan hareketle Keklik, kalkınma hamleleri ve ülkenin refahı için 
öne sürülen doktrinler konusunda, özellikle toplumu bölme gayreti içinde 
olanlara ve onların yarattığı tehlikeye dikkat çekmektedir.27 Keklik’e göre 
ortaya çıkan her türlü tehlikelere karşı, güncel sorunların “Türk Tarihi ve 
Türk Kültürü” açısından değerlendirilmesi, milli ve dini hasletlerimizi, örf 
ve adetlerimizi zedelemeden teknik ve iktisadi kalkınmanın tesis edilme-
si ve bu durumun özellikle “milliyetçi çevreler” tarafından ivedilikle fark 
edilip bütüncül çözüm önerileriyle harekete geçilmesi gereklidir.28 Sadece 
maddi kalkınmaya yoğunlaşıldığı takdirde, maddi arzuların bir sonucu 
olarak bireylerde ortaya çıkan/çıkacak olan tatminsizlik ve huzursuzluk 
durumunun toplumun geneline menfi olarak yansıyacağı fikrinde olan 
Keklik, “İslam ruhu” ve bu ruhun icabı olan “vicdan terbiyesi” ile bireyle-
rin “iyi ve dürüst” olmayı öğrenebileceklerini, böylece bir taraftan maddi 
kalkınmanın gerekleri yerine getirilirken diğer taraftan da bireylerin dola-
yısıyla toplumun huzurunun ve düzeninin sağlanacağını düşünmektedir. 
Bu ortamın sağlanabilmesi için, tıpkı karanlığın ışığın yokluğu oluşu gi-
bi, cehalet ve kötülüğün de, bilgi ve iyiliğin olmadığı ortamlarda kendini 
gösterdiği bilinmeli ve memleketin her yeri bu bilgi ile aydınlatılmalıdır.29 
Keklik, memleketin aydınlatılmasının ve kalkınmanın sağlaması için “milli 

24 Nurettin Topçu, “Manevi Kalkınma Planı”, Türk Yurdu, II/1, Nisan, 1960, s. 21.
25 N. Topçu, “a.g.m.”, s. 13.
26 Nihat Keklik, Manevi Kalkınma ve Ortanın Sağı, Cağaloğlu Yayınları, İstanbul, 1967, s. 
18-24.
27 N. Keklik, a.g.e., s. 25.
28 N. Keklik, a.g.e., s. 26.
29 N. Keklik, a.g.e., s. 28.
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eğitim”e büyük önem vermektedir. İlkokuldan üniversiteye kadar milli bir 
bilinçle dizayn edilmesi gereken sistem esastır. Elbette bu milli eğitim sis-
temi “milli bünyenin” korunmasına dayalıdır ve milli bünyenin “dış tesir-
ler”den olumsuz etkilenmemesi için tedbirli davranmak elzemdir. Keklik, 
milletler arasında iyi niyete dayalı ve huzur tesis etmek için ortaya çıkan 
“siyaset, kültür alış-verişi, seyahat ve dinlerin uzlaştırılması” vasıtaları 
konusunda dikkatli olunmadığı takdirde, iyi niyetli başlayan süreçlerin 
milli bünyeye zararla sonuçlanabileceğini ifade etmekte ve bu konularda 
milletlerin temkinli davranmalarının en tabii hakları olduğunu dile getir-
mektedir. Burada dikkat çekici nokta Keklik’in manevi kalkınmayı, sa-
dece inanç düzleminde değil, milli kültür ve ahlakla birlikte ele alması ve 
bunun da bilgi temeline yerleştirmesidir.

Topçu ve Keklik’te gördüğümüz manevi kalkınma düşüncesi ilerleyen 
zamanda Türk Siyaseti’nde de kendini göstermiştir.30 Bilhassa muhafa-
zakar siyasetçiler bir siyasi bir doktrin olarak “manevi kalkınma”yı kul-
lanmışlardır. Manevi kalkınma düşüncesini, sosyo-ekonomik bir çözüm 
önerisi olarak siyasi alana taşıyan isimlerin başında Necmettin Erbakan 
gelmektedir. Necmettin Erbakan, maddi kalkınmayla birlikte manevi kal-
kınmanın da olması gerekliliğinden bahsetmiştir ve siyasi söylemini bu 
fikir üzerine kurmuştur. Erbakan, “Ortak Pazar” anlayışının içerisinde, 
Türk siyasetinde kendi partisi dışında diğer partilerin “Batı Taklitçisi” ol-
duğu ve bu “taklitçilik” anlayışının “yok olmaya” sebep olacağı kanaatin-
dedir. “Taklitçilik” ise, ülkeyi her alanda etkileyen ve sırasıyla “geri kal-
ma-sömürülme-bağımsızlığını kaybetme-yok olma” şeklindeki dört safhada 
yok oluşa sürükleyen bir etkiye sahiptir.31 Bu duruma karşı “Milli Görüş” 
olarak adlandırdığı model çerçevesinde bireylerin yetiştirilerek, ülkenin 
maddi ve manevi iki alanda da kalkınması sağlanarak güçlü/lider ülke 
olunabileceği tezini ortaya koymuştur. Ancak Erbakan, milletlerin yok 
olmasına sebebiyet verebilecek yapısal değişimleri “kültür ve inanışlar”32 
düzleminde ele alırken, “manevi kalkınma” fikrinin içini İslam düşünce-
sine dayalı olarak, başka bir ifadeyle “iman”la doldurmaktadır. Bilhas-
sa “manevi ve ahlaki düzen”in sağlanması için gençlerin sahip olacakları 
özelliklerde “inanç ve din” temelli ve vurgulu sistem kendini göstermek-
tedir.33 Dolayısıyla Erbakan’ın manevi kalkınma sistemi, “din-vicdan ve 
inanç” düzleminde bireylerin özgür olmasından34 bahsetmekle birlikte, İs-
lam ahlakıyla toplumun şekillendirilmesidir. Böyle bir toplum yapısında 

30 Örneğin Adalet Partisi’nin 1977 yılı seçim beyannamesinde “Milletin Saadeti İçin Manevi 
Kalkınma” başlığı yer almaktadır. Adalet Partisi 1977 Seçim Beyannamesi, TBMM Kütüpha-
nesi, s. 36.
31 Necmettin Erbakan, Türkiye’nin Meseleleri ve Çözümleri, Semih Ofset Matb., Ankara, 1991, 
s. 13-15.
32 Necmettin Erbakan, a.g.e., s. 13.
33 Necmettin Erbakan, a.g.e., s. 53-57.
34 Necmettin Erbakan, a.g.e., s. 57.
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maddi kalkınmanın zaten sağlanacağı düşüncesinden hareketle, manevi 
kalkınma maddi kalkınmadan daha önemli35 görülmüştür. Bu çerçeve-
de Erbakan düşüncesinde “manevi kalkınma”, İslam ahlakıyla yetiştirilen 
“inançlı kadroların” maddi kalkınmayı ve adil düzeni tesis edebileceği bir 
şekilde değerlendirilir.

Sonuç

Türk-İslam düşüncesinde, genel olarak bireyin mutluluğu rasyonel 
oluşuyla birlikte ele alınmıştır. Aklını kullanan ve bilgiye ulaşan birey 
iyi-kötü arasında doğru seçimi yapabilen kişidir. Söz konusu muhakeme 
yetisi, bireyin sadece kendisi için değil, başkaları için de iyiyi istemesine 
imkân sağlayan bir sorumluluğu da gündeme getirmektedir. Bu sorum-
luluk duygusu toplumsal adaletin de temelini oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte Türk-İslam düşüncesinde insanı ele alınırken, maddi ve manevi 
boyutuyla bir bütün olarak ele alınır ve ikisi arasında dengeyi kurabilmiş 
bireyin saadetinden bahsedilir. Saadet sadece birey için değil, aynı za-
manda millet ve milli birlik için de belirleyici bir kavramdır. Sanayileşme 
sonrası değişen dünyada, bilhassa kapitalizmin etkisiyle, ülkelerde “eko-
nomik kalkınma” kaygısı ön plana çıkarken insan konusunda da ahlak ve 
özgürlük problemleri kendini göstermiştir. Türk düşüncesi de bu durum-
dan etkilenmiş ve maddileşen dünyada, bireylerin mutluluğu ve milli kül-
tür ve milli birliğin zarar görmemesi için geliştirilen düşüncelerden biri de 
“manevi kalkınma” fikri olmuştur. Manevi kalkınma, maddi kalkınmanın 
tek başına getireceği zararları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir düşünce 
olduğu gibi, insanın varlık amacını da toplum içerisinde anlamlandıran 
bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla 20. yüzyıl Türk düşüncesinde hem insan 
felsefesi hem de siyaset felsefesinin konusu içerisinde yer almaktadır.

Manevi kalkınma, kapitalist sistemin beraberinde getirdiği tüketim 
odaklı yapı içerisinde, maddi boyutu ön plana çıkan/çıkarılan bireyi, 
Türk-İslam geleneğine bağlı olarak maddi ve manevi boyutuyla bir bütün 
olarak ele almayı ve şekillendirmeyi hedefleyen bir düşüncedir. İnsanın 
maddi ve manevi bütünlüğü içerisinde ahlaki olarak yetiştirilmesi ve bu 
bağlamda toplumsal düzen ve yükselişin sağlanmasını amaç edinen bu 
düşünce “manevi” kavramına yüklenen anlama dayalı olarak genel olarak 
“din ve inanç temelli” düşünülmüştür. Ancak Nurettin Topçu ve Necmet-
tin Erbakan’dan farklı olarak Nihat Keklik manevi kavramını din temelli 
yorumlamayıp, dini de içine alan “milli tarih ve milli kültürle” tanımlamak-
tadır. Bununla birlikte manevi kalkınma fikrinin, toplumsal düzenin ve 
ekonomik kalkınmanın öncül ilkesi olarak “ahlak”ı gördüğü anlaşılmak-
tadır. Ahlak, bahsettiğimiz üzere iki boyutta temellendirilmiştir: Din ve 
Milli Kültür. Hangi ilke temele alınırsa alınsın, manevi kalkınma fikrini 
gündeme getiren düşünürlerin ve siyasetçilerin, ister ekonomik ister kül-

35 http://www.necmettinerbakan.net/page.php?act=haberGoster&haberID=1653&name=-
sanayide-milli-hamle
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türel olarak algılansın “küreselleşme” ve “tek tipleşme” karşıtı bir tavır 
sergiledikleri ve “manevi kalkınma” ilkesi ile “milli bir yükselişi” hedefle-
dikleri görülmektedir.
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Öz

Mitoloji; insanların yaratılışı sırasında gelişen inançlar ve efsaneler 
bütününe verilen addır. Her toplumda olduğu gibi Türklerde de mitolojik 
olaylar ve efsaneler, genel olarak Türk kültürünü, inancını ve dolayısıyla 
yaşam biçimini şekillendirmiştir. Bu bağlamda oluşan kültür, köklü bir yer 
tuttuğundan dolayı, etkileri yüz yıllardır devam etmektedir.

Genellikle doğa olayları ile açıklanmaya çalışılan bu mitolojik olaylar 
içerisinde renkler de önemli bir yere sahiptir. Yaşamın her alanında çeşitli 
anlamlar yüklenen renkler, zaman zaman ad, soyad, lakap, yer ve yön 
adları olarak kullanıldığı gibi, içinde bulunulan duygu ve düşünceleri ifa-
de etmek amacıyla da kullanılmış ve de kullanılmaya devam etmektedir. 
Dolayısıyla günümüzde de Anadolu’nun her köşesinde sıkça karşımıza 
çıkmaktadır.

Bu çalışmada Türk kültüründe renkler ve sosyal yaşama olan etkile-
ri ile Türklerin bu renklere yüklemiş oldukları anlamların, Türkistan’dan 
Anadolu’ya ne şekilde taşındığı; atasözleri, deyimler, özlü sözler, dualar 
ve beddualar çerçevesinde Gaziantep örneği incelenerek açıklanmaya ça-
lışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Anadolu, Gaziantep, Türkçe, Renk, Mitoloji.

Abstract
Reflection Of Colours In Old Turkic Mythology On Today’s 

Anatolia: The Case of Gaziantep
Mythology is the name which has been given to all legends and beliefs 

in the course of mankind’s genesis. As in all societies, in Turkish society 
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mythological affairs have effected Turkish culture, belief and way of life as 
well. The culture formed in this context has been effective for centuries due 
to ineradicable reservation.

In these mythological affairs, which are generally defined by natural 
events, colours have an important place. Colours, which are encumbered 
by different meanings like name, surname, nickname, place and direction, 
have been used to express the feelings and thoughts. Thereby, they often 
encounter at all parts of Anatolia in today’s world.

In this study, colours in Turkish culture with their effects on social life 
and the meanings which have been encumbered to these colours by Turks, 
the relocation ways from Turkistan to Anatolia, proverbs, idioms, famous 
sayings, prayings and curses will be evaluated due to Gaziantep sample.

Keywords: Anatolian, Gaziantep, Turkish, Color, Mythology.

Giriş

Renklerin birçok mitolojide önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Biz 
de bu çalışmamızda eski Türk mitolojisindeki renklerin, günümüz Anado-
lu’suna yansımasını Gaziantep örneği ile açıklamaya çalışacağız.

Renk, cisimlerden yansıyan çeşitli frekanslardaki ışınların göz ve si-
nirler aracılığı ile alınmış algıların beyin tarafından anlamlandırılması so-
nucunda oluşmuş fizyolojik bir olgudur. Renklerin ifade ettiği anlamlar 
az veya çok insandan insana değişmekle birlikte, bu konuda kültür ve 
medeniyet ekseninde genel bir bakış açısı oluşmuştur. Bakış açılarının 
oluşumunda ırk, coğrafya, iklim şartları, yaşam tarzları, ekonomik şart-
lar, siyaset, düşünce ve inanç gibi pek çok faktörün etkisi vardır. Renk-
lerin adlandırılmasında genel itibarıyla bazı benzetmeler ve esinlenmeler 
rol oynar.1

Bu benzetme ve esinlenmeler doğrultusunda yüzyıllardan beri toplum-
ların yaşam ve kültürü, gelenek ve göreneklerinde renkler, değişik anlam, 
imaj ve görev yüklenmişlerdir. Örneğin; Afrika’da yaşayan zenciler için 
ak; kötü ruhu; kara, iyi ruhu simgelerken bir Avrupalı için kara kötülüğü 
ve yası anlatır. Çin ve Japonlar için de kara ve ak renkler, yas ve kötülü-
ğün habercisidir. Yeşil renk, Avrupalı için kıskançlığı, umudu anlatırken; 
Asyalı için sevinç ve mutluluk kaynağıdır. Sarı renk, Avrupalı için kor-
kaklığı, kıskançlığı, alçaklığı sembolize ederken; Asyalı için, temiz ve pak 
sözcükleriyle anlamdaş olarak kullanılır.2

Bunun yanı sıra Türkiye Türkçesi’nde renk adları çoğunlukla doğadan 
esinlenme yoluyla ortaya çıkmıştır. Türkler; bitkilere, hayvanlara, gökyü-
züne bakarak çeşitli renk adları üretmişlerdir. Bu anlamda Türkçe, renk 

1 Salim Küçük, “Türkiye Türkçesi’nde Renk Adları ve Özellikleri”, Uluslararası Sosyal Araştır-
malar Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 10, Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü, Ordu, 2010, s. 420.
2 Hayrettin Rayman, “Nevruz ve Türk Kültüründe Renkler”, Millî Folklor Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 
53, Ankara, 2002, s. 11.
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adlandırmaları yönünden oldukça zengin, çeşitlilik sahibi ve yaratıcı bir 
dildir. Atalarımız benzetme ve yakıştırma yoluyla yeni renk adları türe-
tirken doğadan hareket etmiş, somut anlatıma yönelmiş ve kültürümüze 
zarar verici davranışlardan da kaçınmışlardır.3 Ancak her alanda olduğu 
gibi, renk adlarında da zamanla Arapça ve Farsça kelimelerin etkisiyle 
bir yabancılaşma başlamıştır. Örneğin; “amber, beyaz, eflatun, esmer, 
kırmızı, kimyoni, safran, şarabi, zeytuni, zümrüt ve zift” gibi renk adları 
Arapça’dan; “abanoz, ateş, lacivert, siyah, erguvani ve nohudi” gibi adlar 
Farsça’dan; “bej, bordo, füme, gri, karmen, krem, safir, siklamen, taba, ver-
miyon, maron, kadminyum, mimoza, magnezyum, bismark” gibi adlar ise 
Fransızca’dan alınmıştır. Bunu ilerleyen yıllarda “gri füme, abanoz karası, 
abanoz siyahı; biftek kırmızısı, karmen kırmızısı, vermiyon kırmızısı; kar-
men mavisi, kobalt mavisi, mine mavisi, saks mavisi; katran siyahı, sahti-
yan siyahı, hareli neftî” gibi her iki unsuru da yabancı kelimeden oluşmuş 
renk adlandırmaları izlemiştir.4

Arapça ve Farsça’nın yanı sıra Türklerin Çinliler ile ipek ticaretinden 
doğan yakın kültür alışverişlerinden dolayı Çince’den de Türkçe’ye ipek 
ile ilgili birçok kumaş adı girmiştir.5 Bu adlandırmalar sonucunda Türk 
diline yabancı dillerden girmiş kelimeleri Türkçeleştirme eğilimine karşılık 
son yıllarda “cream, beige, grey” örneklerinde olduğu gibi tersi durumlara 
da rastlamak mümkün olup kültürel değişime bağlı olarak “avokado yeşi-
li” örneğinde olduğu gibi Türkçe’de yeni adlandırmalara da başvurulduğu 
görülmektedir.6

Türk kültüründe renklerin tek bir anlamı olmamış, yerine göre temel 
anlamının dışında birbirinden farklı anlamları ve kavramları ifade et-
mişlerdir. Aşklarını, sevinçlerini, üzüntülerini, kahramanlık duygularını 
anlatırken renklerden de faydalanmışlardır. Bu da kültürlerine ayrı bir 
zenginlik ve renklilik katmıştır.7 Bu bağlamda renk adları şahıslarda, özel 
ad olarak kullanılmış olabileceği gibi lâkap olarak da kullanılmış olabilir; 
fakat özellikle eski Türk kültürü ve ad verme gelenekleri düşünüldüğünde 
şahıs adı ve lâkap kavramlarını birbirinden ayırmak ve hangi kelimenin 
şahıs adı, hangi kelimenin lâkap olarak kullanılmış olduğunu tespit et-
mek oldukça güçtür. Günümüz mantığıyla bakıldığında lâkap gibi görü-
nen bazı kelimeleri, o dönem için lâkap olarak değerlendirmek mümkün 
değildir. Bu sebeple her ikisi için de “şahıs adı” tabiri kullanılacaktır. Tabi 
ki, yer adlarında böyle bir sorun yoktur.8 “Akçay, Akkum, Bozdağ, Karaa-

3 Küçük, “a.g.m.”, s. 421.
4 Küçük, “a.g.m.”, s. 421.
5 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş V, Türklerde Giyecek ve Süslenme (Göktürklerden 
Osmanlılara), Kültür Bakanlığı Yayınları: 638, Kültür Eserleri Dizisi: 46, Ankara, 1978, s. 
404.
6 Küçük, “a.g.m.”, s. 421.
7 Ahmet Karadoğan, “Türk Ad Biliminde Renk Kültü”, Millî Folklor Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 62, 
Ankara, 2004, s. 90.
8 Karadoğan, “a.g.m.”, s. 90.
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ğaç, Kızılağaç, Mortarla, Sarıkaya, Yeşilçam9, Karabaş, Karakaliuşağı, Ka-
rakulak, Sarıcanlı”10 adlı bölgeler, renge bağlı yer adlandırmalarına örnek 
gösterilebilir.

Bunun yanı sıra Türkler tarihlerinin en eski zamanlarından başla-
yarak, uzun zaman beş ana renk olarak “Ak, Kara, Kızıl, Yeşil ve Sarı” 
renkleri esas görmüş ve bu renklerden her birini dünyanın dört yönü ile 
merkezini ifade etmekte kullanmışlardır. Renklerin yön belirten sembo-
lik anlamları konusunda ilk defa dikkatimizi çeken Ziya Gökalp, Türkiye 
Türkleri’nin çevrelerindeki denizleri adlandırmalarının tesadüfî olmadığı-
na, bunun, eski bir geleneğin uzantısı olarak ortaya çıktığına işaret et-
miştir.11 Buna göre; “sarı” merkezi; mavi ve yeşil için kullanılan “gök”, 
Doğu’yu; “ak”, Batı’yı; “kızıl”, Güney’i; “kara” da Kuzey’i gösterir.12 Bu 
konuya ileride ayrıntılı bir şekilde tekrar değinilecektir. Şimdi Türklerin 
bu renklere yüklemiş oldukları anlamlar ve günümüze yansıması Gazian-
tep’te kullanılan kelimeler açısından incelenecektir.

1. Ak

Ak; renklerin başıdır, temizlik ve arılıktır.13 Türk inançlarında, özellikle 
Şamanizm’de, büyüklüğü, adaleti ve güçlülüğü anlatır. Devlet büyükleri-
nin savaşlarda giydikleri giysilerin renginin adıdır. Günümüzde kullanı-
lan “Yüzü ak” ve “Alnı ak” deyimleri ak’ın Türk kültüründe adalet, doğru-
luk, yücelik, haklılık içerdiğini gösterir.14

Eskiden olduğu gibi bugün de Türklerde yas elbisesi her ne kadar kara 
(siyah) olsa da, şehit bayrağı ak’tır. Bundan dolayıdır ki; Sultan Alp Ars-
lan, Malazgirt Savaşı’na çıkmadan önce ak bir elbise giyip atının kuyru-
ğunu kestikten sonra namazını kılmış ve savaşa başlamıştır. Türklerde 
at kuyruğunu kesme ve ak elbise giyme, İslamiyet’ten önce ve sonra bir 
ölüme hazırlık, aynı zamanda bir yas işaretidir.15

Bunun yanı sıra ak, Türklerde Batı’nın sembolüdür. Bilindiği üzere 
Hun Devleti’nin batıdaki bölümüne “Ak Hun” biçiminde ifade edilmekte, 
Altun Orda Hanlığı’nın batıdaki kanadına da “Ak Orda” denilmekte idi. 
Bununla beraber bin yıl önce Anadolu’yu fetheden Türkler, Türkiye’nin 

9 Ali Akar, “Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, Kayseri, 2006, s. 55-62.
10 Tuncer Gülensoy, “Elâzığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır Yörelerindeki Boy, Soy, Oymak ve 
Aşiret Adları Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 28, İstanbul, Şubat 1984, s. 
144-146.
11 Reşat Genç, Türk İnanışları ile Millî Geleneklerinde Renkler ve Sarı-Kırmızı-Yeşil, Atatürk 
Kültür Merkezi Yayını, 3. Baskı, Ankara, 1999, s. 4.
12 Reşat Genç, Makaleler 1, Haz. E. Semih Yalçın - Uğur Ünal - Togay S. Birbudak, Berikan 
Yayınevi, Ankara, 2007, s. 390; Mehmet Hazar, “Artukoğulları Zamanında Dede Korkut Kita-
bı’ndaki Kişi Adları”, Turkish Studies, Sayı: 3, Ankara, 2008, s. 24.
13 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI, Türklerde Tuğ ve Bayrak (Hunlardan Os-
manlılara), Kültür Bakanlığı Yayınları: 638, Kültür Eserleri Dizisi: 46, Ankara, 1991, s. 377.
14 Rayman, “a.g.m.”, s. 11.
15 Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI…, s. 383.
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batısındaki denizi “Ak Deniz” olarak adlandırmıştır.16 Hatta Mustafa Ke-
mal Atatürk de Batı Anadolu’yla Balkan Yarımadası arasındaki denizin 
“Akdeniz” olarak adlandırıldığı dönemde yetişmiş, bu bilgiler ve kültürle 
eğitim görmüş, görev yapmıştı. Dolayısıyla 1 Eylül 1922 tarihinde ordula-
rına Batı’yı göstererek “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” demiştir; 
çünkü bu denizin adı Türkçe’de “Akdeniz”dir.17

Ak, aynı zamanda Türklerin en eski millî ve manevî inançlarından kay-
naklanan, devleti temsil etmiş bir hükümranlık sembolüdür. Müslüman 
Türkler bunu dinî geleneklerine bağlamışlardır. Osmanlı devrinde ise dev-
let geleneğinden gelen bu ak sancak ile daha çok ordu ve halk geleneğinin 
üstün tuttuğu al (kızıl, kırmızı) renkli sancak giderek dorukta birleşmiş ve 
bugünkü ak (beyaz) ay yıldızlı al bayrağımızı meydana çıkarmıştır.18

Dede Korkut hikayelerinde ise erkek çocuğa sahip olanlar için ağ (ak) 
otağ kurulmuştur.19

Günümüzde Gaziantep ağzında yaygın bir şekilde kullanılan kelimeler 
ve anlamları incelendiğinde, ak’ın, genelde kara ile kullanıldığı; eskiden 
olduğu gibi bugün de temizliği, iyiliği, saflığı ve yaşlılığı temsil ettiği gö-
rülmektedir.

Deyimler

w Ak sakal, kara sakal.20

İhtiyar, genç. Ak sakal, kara sakal, hepimiz ona söyledik, dinletemedik.
w Eşkıyanın düşkünü, beyaz giyer kış günü.21

Kışın beyaz veya açık renk elbise giyenlerle eğlenmek için söylenir.
w Tilkinin ak (ağ) yeri.22

Çok kurnaz adam.

Atasözleri

w Ak akçe ile ak baldıra güvenç olmaz.23

Ne paraya, ne de kadına güvenmelidir. Para elden çabuk çıkar. Kadın 
da insanı aldatabilir.
w Ak curun akmazsa, kara curun kol gibi.24

Bir emel peşinde olan kimse, istediğini elde edemezse sıkı bir çalışma-
ya lüzum olmadan ele geçen hal ve şey daima hazırdır. Ona kanaat ettikten 
sonra mesele kalmaz. (Curun: çeşme. “Kol gibi: “Bilek kalınlığında akar”)

16 Eyup Sertaç Ayaz - Selin Ayaz, “Iğdır İli Yer Adlarında Kullanılan Renk Adları”, s. 8; http://abs.
kafkas.edu.tr/upload/479/Eyup_Sertac_AYAZ_Makale_Renkler.pdf, Erişim Tarihi: 21.03.2015.
17 Cevat Ülkekul, “Atatürk Neden ‘Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!’ Demişti”, Harita 
Dergisi, Sayı: 130, Harita Genel Komutanlığı, Ankara, 2003, s. 79.
18 Genç, a.g.e., s. 16.
19 Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973, s. 4.
20 Ömer Asım Aksoy, Gaziantep Ağzı II “Deyimler, Meşhur Sözler, Atasözleri, Dualar, Beddua-
lar”, İbrahim Horoz Basımevi, İstanbul, 1945, s. 25.
21 Aksoy, a.g.e., s. 95.
22 Aksoy, a.g.e., s. 186.
23 Aksoy, a.g.e., s. 248.
24 Aksoy, a.g.e., s. 248.
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w Ak giyen ağa gerek.25

Herkes kendi durumunun gerektirdiği gibi hareket etmelidir. Mesela, 
açık renk elbise giyen kimse temizliğe çok dikkat etmeli, olur olmaz yere 
sokulmamalı, oturmamalıdır.
w Ak bacak, kara bacak geçitte belli olur.26

Herkesin ne halde bulunduğu bir deneme zamanında meydana çıkar.
w Ak (ağ) itin pamuğa (pamukçuya) zararı var.27

Bir işle ilgisi olmamakla beraber, ilgisi bulunduğundan kuşkulanılan 
şey veya şahıs, o işin aksamasına sebep olur.
w Ak it, kara it, hepsi bir it.28

Biri ötekinden çok farklı ve ayrı ayrı fena olan kimseler, fena olmak 
bakımından birbirlerinin aynıdırlar.
w Ne ağ gerek ne kara, sıtara gerek sıtara.29

Kendisini başkasına sevdirmek için güzel giyinip süslenmek, şu veya 
bu çareye başvurmak boştur. Hoşa gitmiş olmak, sempati yaratmış bulun-
mak gerektir.

Dualar

w Göğsünde ak kıllar bitsin.30

Çok yaşar, ihtiyar olursun (veya olur) inşallah. (Bu dua içinde gönen-
me dileği de vardır.)

Beddualar

w Ak sakalın kızıl kanda yuna (kanda yıkana).31

Kanlı bir cinayete kurban gidersin inşallah. (Ak sakallı kimseye söylenir.)

2. Kara

Türk kültüründe “Kara”, renk anlamının yanı sıra genellikle olumsuz-
luk, uğursuzluk, büyüklük, güçlülük, ululuk ve şiddetlilik anlamlarını 
yüklenmiştir.32 Bu sebeple Manas Destanı’nda kahramanların isimlerinde 
sıkça kullanılmıştır.33 Bazı Çin kaynaklarında ise “Kara” ile Türk hakan-
ları arasında ilişki kurulurken; Türk hakanlarının adlarının ve unvanla-
rının, özellikle tarihlerinin erken dönemlerinde şatafatlı ve gurur okşayıcı 
değil de kabaca tasvir edici olduğunu, “yüce” ve “haşmetli”den ziyade; 

25 Aksoy, a.g.e., s. 248.
26 Aksoy, a.g.e., s. 249.
27 Aksoy, a.g.e., s. 249.
28 Aksoy, a.g.e., s. 249.
29 Aksoy, a.g.e., s. 342.
30 Aksoy, a.g.e., s. 387.
31 Aksoy, a.g.e., s. 391.
32 Karadoğan, “a.g.m.”, s. 93.
33 Ebulfez Kulu Amanoğlu, “Manas’ın Kişi Adlarında Eski Türk İnançlarının İzleri”, XII. Türk 
Tarih Kongresi-Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt: II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 
1999, s. 438.

216_Numan_Durak_Aksoy.indd   6 01.07.2015   15:52:01

204



7NUMAN AKSOY - EMRAH BERKANT PATOĞLU / ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİNDE RENK

“şişko, evde oturan” gibi anlamları da olduğu görülmektedir.34 Er Sogotoh 
Destanı’nda adi insanların, Kara Ulus’un bir reisi olan ve aynı zamanda 
Oğuz Kağan’ın babasının adı da olan Kara Han, Türk mitolojisinde asil 
soydan gelmeyenlere verilen bir addır.35

Göktürk Yazıtlarında yerin rengi “yağız yer” olarak tanımlanmakta-
dır.36 Aslında Türklerde yağız, toprağın rengidir.37 Bunun yanı sıra Kutad-
gu Bilig’de ise pek çok yerde “kara yer” olarak kullanılmaktadır.38

Bununla beraber bir yön adı olarak da Kuzey’in sembolüdür. Birçok 
kavim Kuzey’in karanlıklar ülkesi olduğu konusunda birleşmiştir. Ku-
zey’den esen yele “Karayel” demekle birlikte, “Karakış” denilen mevsim de 
kışın şiddetini anlatır.39

Anadolu’da karaya karşı tavır sürekli olumsuzdur. Karanın yıkıcı ve 
ürkütücü bir anlam taşıması karanlıktan kaynaklanır. Halk inancında; 
karayılan, kara kedi, karasinek, kara domuz, kara köpek, uğurlu sayıl-
maz. Karaağaç, çok dayanıklı olmasına rağmen, ölü mezarına konulmaz. 
Karaağaçtan sandık, beşik yapılmaz. Kara, ölüm ve yas da ifade eder. At, 
Türk toplumunda çok sevilen bir hayvan olduğu halde karasına ilgi du-
yulmaz.40 Dede Korkut’ta çocuğu olmayanlar için kara çadır kurulmuş41 
olup Dede Korkut’un babasının adı da Kayı Kara Hoca/Koca’dır.42 Divânu 
Lugâti’t-Türk’te ise gerdek gecesi gelinle birlikte gönderilen hizmetçi ka-
dın, köle ve cariyelere “karabaş” denilmiştir.43 Kara, giyimde ise ağırbaş-
lılık ve ciddiyeti anlatır.44

Gaziantep’te de durum çok farklı değildir. Aşağıda görüleceği üzere 
“kara” kelimesi genellikle kötü bir şeyi nitelemek, kötü bir olaya vurgu 
yapmak ve de özellikle beddua etmek için kullanılmaktadır.

Deyimler

w Aktan kara kalktı mı?45

Kanun, nizam yok mu? (Kâğıt üzerinden yazı kalktı mı? Yani; “ortada 
hükmüne uyulacak yazı kalmadı mı? Tabiî vardır.” anlamına.)

34 Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında ‘Kara’, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları 
Merkezi, Adana, 2006, s. 280.
35 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I, 6. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014, 
s. 117.
36 Orkun, a.g.e., s. 29.
37 Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI…, s. 432.
38 Yusuf Has Hacib, a.g.e., s. 150, 310, 316, 318, 330, 334, 628, 630, 636, 744, 804, 818, 
826, 902, 906, 980, 1014, 1034, 1050, 1054, 1056, 1060.
39 Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI…, s. 431; Rayman, “a.g.m.”, s. 14.
40 Rayman, “a.g.m.”, s. 14.
41 Gökyay, a.g.e., s. 4.
42 Ögel, Türk Mitolojisi…, s. 253.
43 Kaşgarlı Mahmud, a.g.e., s. 443; Süleyman Tülücü, “Divan-ül Lûgat-it Türk’te ‘Kadın’ İçin 
Kullanılan Sözler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 16, İstanbul, Şubat 1982, s. 140.
44 Rayman, “a.g.m.”, s. 14.
45 Aksoy, a.g.e., s. 25.
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w Ala kara.46

Gönülde beslenen kötü duygu.
w Alası karası olmamak (Kalbinde alası karası olmamak).47

Kalbi saf olmak, içi dışı bir olmak, kin ve düşmanlık beslememek.
w Alayı karayı yığmak.48

Bir işin güçlüklerini ve engellerini sayıp dökmek.
w Alayının adı bir, karanlıkta tadı bir.49

Aralarında farklar bulunmakla beraber hepsi aynı cinstendir. O kadar 
titiz davranmazsanız aynı işi görürler.
w Antep karası çalmak.

Bir kimseye büyük iftira atmak.
w Bakım değil, kara boya.50

Bir kimse başka bir kimsede bulunan şeyi görmek için “bakayım” der, 
o da şaka olsun diye göstermek istemezse “bakım değil, kara boya” der. 
(Bakam: bir nevi kırmızı boya ağacıdır.)
w Elim boş, yüzüm kara.51

Bir hediye getiremediğim (veya değersiz bir hediye ile geldiğim) için 
çok utanıyorum.
w Gözü kara.52

Gözü pek, korkusuz, atılgan.
w Karabatak gibi batmak.53

Bir şahsın çoktan beri ortadan kaybolup görünmemesi.
w Kara boğaz.54

Gizli şeyler konuşacak olanların, bunları başkalarına yayar düşünce-
siyle aralarında bulunmasını hoş görmedikleri şahıs.
w Kara çalı.55

Kara kedi. Aramızda kara çalı var.
w Kara fakıya yazdırdık; daha beter azdırdık.56

İşi yoluna koymak için bir çareye başvurduk. Bu çare onu düzeltmek 
şöyle dursun, daha fena bir hale getirdi.

46 Aksoy, a.g.e., s. 26.
47 Aksoy, a.g.e., s. 26. Gaziantep’te kullanılan bu deyim, “İnsanın alacası içinde, hayvanın 
alacası dışında.” şeklinde, yüksek kültüre sahip diğer toplumlarda görülse de Türklerde çok 
eskiden beri söylenmektedir. Erzurum’da da, “Her şeyin alacası dışarda, insanınki içerde.” 
şeklinde kullanılmaktadır. Ayrıca bkz. Ögel, Türk Mitolojisi…, s. 517.
48 Aksoy, a.g.e., s. 26.
49 Aksoy, a.g.e., s. 26.
50 Aksoy, a.g.e., s. 41.
51 Aksoy, a.g.e., s. 89.
52 Aksoy, a.g.e., s. 107.
53 Aksoy, a.g.e., s. 130.
54 Aksoy, a.g.e., s. 130.
55 Aksoy, a.g.e., s. 130.
56 Aksoy, a.g.e., s. 130.
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w Kara yanık.57

Pek çok su içenler hakkında kullanılır. (Kara yanık: Birtakım çıbanlar-
la kendini gösteren ve çok su içiren (Taun çıbanı) ve bu hastalığa tutulan 
kimse).
w Kara yazılı.58

Zavallı, talihsiz, bahtı kara.
w Kazan kazana kara demiş, tavanın da gülmeden aklı gitmiş.59

Birisi, bir başkasını ayıplıyor ama kendisinde de o kusur var.
w Olursa yedi çıra yakar; olmazsa karanlıkta yatar.60

Eline geçeni har vurup harman savuran, onu bitirir bitirmez de peri-
şanlık içinde vakit geçiren kimseler hakkında.

Atasözleri

w Dadandırma kara gelin, dadanırsa gene gelir.61

Birisinin sende bulunan güzel bir şeyden faydalanmasına izin verir-
sen onu alıştırmış olursun. Bundan sonra aynı maksatla seni her vakit ra-
hatsız eder.
w Kara günün ömrü az olur.62

Sıkıntılı günler çok devam etmez. İnsan yine ferahlı günlere kavuşur.
w Elâ göze sürme çekme (çekmek) töhfelik; kara göze sürme çekme 

kahpelik.63

Her işin bir yakışığı vardır. Buna uyulursa herkes beğenir: uyulmazsa 
ayıplar.
w El, el için ağlamaz; başına kara bağlamaz.64

Bir kimse başka bir kimse için ağlayıp yas tutmaz; uzun boylu acı duy-
maz. (Krş. Eldeki yara bende duvar deliği.)
w Gün karası gider, yüz karası gitmez.65

Güneşin yakarak esmerleştirdiği yüz ağarır; fakat cilt aslında esmerse 
ağarmaz. İnsanda bunun gibi gelip geçici kusurlar bulunur. Fakat namus 
ve şeref lekesi silinmez.
w Kötü davacı, şahit yüzü karalar (veya: şahit yüzünü kara eder.)66

Davacı davasını iyi anlatamaz ve davayı kazanmak için gerek olan 
bütün bilgileri, belgeleri ortaya koyamazsa kendisinden yana şahitlik eden-
lerden fayda göremez ve davayı kaybeder. Bu halde şahitler de yalancı 
şahitlikte bulunmuş gibi bir duruma döşerler.

57 Aksoy, a.g.e., s. 130.
58 Aksoy, a.g.e., s. 130.
59 Aksoy, a.g.e., s. 133.
60 Aksoy, a.g.e., s. 158.
61 Aksoy, a.g.e., s. 277.
62 Aksoy, a.g.e., s. 278.
63 Aksoy, a.g.e., s. 290.
64 Aksoy, a.g.e., s. 292.
65 Aksoy, a.g.e., s. 307.
66 Aksoy, a.g.e., s. 334.
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w Ramazanda oruç yiyenin bayramda yüzü kara olur.67

Bazı kimseler rahatlarını bozmamak için ödevlerini yapmazlar. Birçok 
kimseler de rahatlarını feda ederek ödevlerini yaparlar. Bir zaman sonra 
ödevlerini yapanların mükâfatlandırılacağı gün gelir. O vakit bunlar göğüs 
gere gere gezerler, kötü bir damga ile lekeli olan ötekilerin yüzüne kimse 
bakmaz.

Beddualar

w Başına kara gele.68

Bir felâkete uğrarsın inşallah.
w Bayram başına kara gele.69

Felâket içinde bayram geçirirsin inşallah. (Bayram yaklaştığı günlerde 
kullanılır.)
w Kapın kara kilit vurula.70

Yurdun yuvan dağılsın da kapın kilitli kalsın inşallah.
w Kara bayramlar edesin.71

Felâket içinde bayram geçirirsin inşallah. (Bayrama yakın zamanlar-
da edilen beddualardan.)
w Kara haberin gele.72

Ölüm haberin gelir inşallah.
w Kara kara dert (ağrı).73

Ağır dertlere (veya: ağrılara) uğrarsın inşallah.
w Kara yere gidesin.74 (Kara yere git, arkanın zumaranın üstüne git. / 

Kara yerin karanlığına gidesin.)
Mezara gidersin inşallah. (Bir yere gitmesine veya gitmemesine kızılan 

kimseye karşı.)
w Sesin kara yerden gele.75

Sesin ölüm çukurundan gelir inşallah. (Çağırıldığı halde ses verme-
yenlere).
w Yaşı kara gelesice.76

Yaşamayasıca.
Yaşadıkça fena günler görürsün inşallah.

w Yüzüne yüz evin karası sürüle.77

Başına yüz eve bedel kötü bir olay gelsin.

67 Aksoy, a.g.e., s. 351.
68 Aksoy, a.g.e., s. 394.
69 Aksoy, a.g.e., s. 394.
70 Aksoy, a.g.e., s. 401.
71 Aksoy, a.g.e., s. 401.
72 Aksoy, a.g.e., s. 401.
73 Aksoy, a.g.e., s. 402.
74 Aksoy, a.g.e., s. 402.
75 Aksoy, a.g.e., s. 404.
76 Aksoy, a.g.e., s. 406.
77 Aksoy, a.g.e., s. 408.
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3. Al (Kızıl)

Kırmızı rengin Türklerde en yaygın ve tek adı “Kızıl”dır.78 Bu renk gü-
neşin ve tüm savaş tanrılarının rengidir. Her ne kadar Reşat Genç al ren-
gi, kızıl olarak kabul etse de, Bahaeddin Ögel bunu reddetmektedir.79 Kır-
mızı sözü de eski Türkçe’de yer almamaktadır. XI. yüzyıl Türk eserleri ile 
Dede Korkut’ta bu kelimeye rastlanmamıştır.

Kızıl, Türklerde kanı da temsil etmektedir. Kırgız, Yabaku, Kıpçak gibi 
daha başka boyların halkı, aralarında bir şey üzerine ant içtikleri veya 
sözleştikleri zaman, kılıcı kınlarından çıkarır ve yanlamasına önlerine ko-
yarlardı. Bundan sonra da kılıç üzerine şöyle yemin ederlerdi: “Bu kök 
kirsün, kızıl çıksun.” derlerdi. Bunun anlamı şudur: “Eğer sen sözünde 
durmazsan, bu gök renkteki kılıç, senin kanına bulanarak kızıl çıksın ve 
senden öcünü alsın.”80

Osmanlı Devleti’nde de saygın bir renk olan kızıl, Osman Gazi tarafın-
dan savaşlarda sancak rengi olarak kullanılmış, O’nun ölümünden sonra 
da eşyaları arasında Alaşehir dokuması kızıl sancaklar bulunmuştur. Bu-
nun nedenini kırmızının gücü simgeleyen, canlılık, dinamizm, mutluluk, 
ağırlık hissini en çok uyandıran, savaşçılığı, liderlik ve hâkimiyet duy-
gusunu bünyesinde barındıran, cesareti, enerjikliği temsil eden bir renk 
olmasına bağlanabilir.81 Yine Türk kültüründe kızıla çalan renge ve bu 
renkte olan ata “Kızılsagı” denilmektedir.82

Tonyukuk yazıtında “kızıl kanımı tüketerek”83 sözlerinin kullanılmış ol-
masından, Göktürklerde kızılın kullanıldığını göstermektedir. Dede Kor-
kut’ta ve Altay masallarında kızıl, kanın sembolü iken, eski Türk edebiya-
tında “kızıl tilki” sözü ile hilenin sembolü olarak kullanılmıştır. Buradan 
kızılın kurnazlık ve hilekârlık anlamları içerdiği görülmektedir. Kutadgu 
Bilig’de geçen “kızıl dil” sözü ise kötü dil anlamında kullanılmıştır.84 Bura-
da düşünüp taşınmadan, sonunun nereye varacağını hesaplamadan sarf 
edilen sözlerin, insanın başına dert açabileceğini, dili yüzünden belaya 
saplanıp zarar görebileceğini ifade etmektedir.85 Yine Dede Korkut’ta kız 
çocuğa sahip olanlar için kızıl otağ kurulmuştur.86 Selçuklularda ise sal-
tanat çadırının rengi kırmızıdır.87

78 Ayaz - Ayaz, “a.g.m.”, s. 12.
79 Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI…, s. 400-401; Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana 
Hatları, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul, 2012, s. 212.
80 Ögel, Türk Mitolojisi…, s. 75-76.
81 Ayaz - Ayaz, “a.g.m.”, s. 12.
82 Salim Küçük, “Türk Kültüründe Donlarına Göre Atlara Verilen Adlar ve Nişanları”, Turkish 
Studies, Sayı: 4, Ankara, 2009, s. 1835.
83 Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 
2011, s. 117.
84 Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Çev. Reşid Rahmeti Arat, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 247.
85 Ayaz - Ayaz, “a.g.m.”, s. 12.
86 Gökyay, a.g.e., s. 4.
87 Erdoğan Merçil, Büyük Selçuklu Devleti, Nobel Yayınevi, Ankara, 2012, s. 140.
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Türklerin en eski inançlarından olan Şamanizm’e göre Al Ruhu’nun 
sonraları temsil etmeye başladığı albastı olayının, al renk ile ilgili gelenek-
lerin günümüze kadar gelmiş bazı izlerini biliyoruz. Mesela; albastı, kır-
mızı renkten korkmaktadır. Bunun için lohusanın başına beyaz yaşmak 
ve kırmızı tül bağlanmakla beraber, kırmızı altın takılır ve kırmızı şeker 
hediye edilir.88

Bir yön adı olarak ise kızıl, Güney’i temsil etmektedir.89 Ayrıca “Al” 
kelimesi Moğolca’da da aynı anlamı taşımakla beraber Moğolca’ya Türk-
çe’den geçmiş bir kelimedir.90

Kızılın altın rengiyle de ilişkisi vardır ve bu ilişki geç dönemde Türk 
mitolojisindeki “Kızıl Elma” efsanesinde görülür. Kızıl Elma ya da Altın 
Küre, Türklerin dünya hâkimiyeti idealinin bir simgesi olarak anlaşılmış-
tır ve esas olarak “ulaşılmak istenen gaye, amaç, yer” anlamındadır. Bu 
nedenlerden ötürü Kızıl Elma, hükümdar simgeciliğinde önemli yer tutar 
ve sanat tarihinde elinde Kızıl Elma (Altın Küre) tutan Osmanlı hükümdar 
portrelerinin ortaya çıkmasına yol açar.91

Al da Gaziantep’te çeşitli anlamlarda kullanıldığı gibi, aşağıdaki ör-
neklerde görüleceği üzere, genellikle kanı simgelemekte ve beddua olarak 
kullanılmaktadır.

Deyimler

w Dibi kırmızı (yeşil) mum mu saldım?92

Saygı göstererek davet ettiğim bir adam değil…

Atasözleri

w Al giyen aldanmamış (veya aldanmaz).93

Al; güzel bir renktir, herkese yakışır. Al renkli elbise giyen iyi bir şey 
giymiş olur.
w Ala94 kargada hakkım olsun, alamazsam gözümü oysun.95

Zengin ve güvenilir bir adamda alacağı olan, bu alacağın batacağın-
dan korkmaz.

Ki ala kargada alimim olsun.
Ger alımaz isem ölümüm olsun. (Güvahi)

88 Genç, a.g.e., s. 18.
89 Enver Çakar, “Haleb Sancağı’nda Türkçe Yer Adları”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 11, Ankara, 2000, s. 87.
90 Mehmet Necati Ablay, “Eski Mogolların Anonim “Gizli Tarih”inde Bulunan Türk Adları ve 
Bunların Tarihi Önemleri”, XI. Türk Tarih Kongresi-Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt: II, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994, s. 535.
91 Çoruhlu, a.g.e., s. 212.
92 Aksoy, a.g.e., s. 80.
93 Aksoy, a.g.e., s. 250.
94 Kızılla kara arası bir renk olan ala ülkemizde daha çok kahverengi olarak bilinmektedir. 
Kaynak: http://turkdilidergisi.org/renkler/ala.htm, Erişim Tarihi: 21 Mart 2015; Ögel, Türk 
Kültür Tarihine Giriş VI…, s. 450.
95 Aksoy, a.g.e., s. 250.
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Beddualar

w Anan baban bir kızıl tabutta gide.96

Hem anan hem baban aynı zamanda bir kanlı cinayete kurban olurlar 
da ikisi bir tabuta konulur inşallah.
w Kızıl kızıl pişesin (de kızıl ataşa düşesin).97

Kızlara karşı yapılan bir beddua.
w Kuzul kuzul kurt.98

Bir sözü veya bir şeyin niteliğini anlamak üzere tekrar tekrar sorular 
sorarak karşısındakini usandıran kimseye karşı söylenir, “Öğrenmek iste-
diğin şey kızıl kurttur.” demek olan bu sözden asıl maksat şöyle bir beddu-
adır: Yara, bere içinde kal, onlara da kızıl kurt düşsün inşallah.
w Sakalın kızıl kanda yuna.99

Ak sakalın kanlar içinde kalsın.

4. Yaşıl (Yeşil)

Yaşıl, yaş sözünden türemedir. Yaş ise, dünyanın her yanında yaşa-
yan Türklerce ömür anlamında kullanılır. Ayrıca yaş, Türk toplumunun 
bazılarında genç insan anlamında kullanılır.100 Bununla beraber toplum 
severliği, duyarlılığı, ruhsal ilişkiyi, çamı, türbeyi, çevreyi, dört yapraklı 
yoncayı ve cenneti ifade eder.101

Türk mitolojisine göre, Tanrı Ülgen’in yedi oğlundan birisinin adı Yaşıl 
Kağan’dı ve genellikle bitkilerin yetişip büyümesini düzenlediğine inanı-
lırdı. Ayrıca, yeşilliklerin Ülgen inanışı ile bağını gösteren mitolojik inan-
maya göre; Ülgen, insan vücudunu yarattıktan sonra Kuday’ın yüksek 
ulûhiyetinin huzuruna “Kuzgun” denilen kuşu göndererek yarattığı insan 
için can ister. Kuzgun göğe uçar. Canı alıp dönerken yerde bir leş görür. 
Dayanamayarak leşi yemek için ağzını açar. Gagasındaki can, çam orma-
nına düşerek dağılır. Bundan dolayıdır ki çam ve ardıç ağaçlar kış ve yaz 
yeşilliklerini korurlar.102

Çağdaş Şamanist Altaylı Türk boylarında dağ kültü en önemli kült sa-
yılmaktadır.103 Doğanın canlanması ile ilgili olarak göçebe yaşayan Türkle-
rin hayatında bazı olaylar etken olmuştur. Bunlar, otların yeşermesi, gök 
gürlemesi, yıldırım şakımasıdır. Türkler, hayvan yavrularını otlatmak için 
otların yeşermesini bekler. Bu nedenle yeşil renk, Türklerin yaşamında 
önemli bir görev üstlenir. Bundan dolayıdır ki, Çin kaynaklarının bildirdi-

96 Aksoy, a.g.e., s. 393.
97 Aksoy, a.g.e., s. 402.
98 Aksoy, a.g.e., s. 403.
99 Aksoy, a.g.e., s. 404.
100 Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI…, s. 471; Rayman, “a.g.m.”, s. 13.
101 Rayman, “a.g.m.”, s. 12.
102 Genç, a.g.e., s. 27-28.
103 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, Cilt: II, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi,  
Ankara, 1998, s. 252.
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ğine göre, M.Ö. VIII. yüzyıl ve IX. yüzyıllarda 21 Mart tarihleri önemli ol-
maya başlamıştır; çünkü 21 Mart, aynı zamanda otların yeşermeye başla-
dığı dönemdir.104 Kaşgarlı Mahmut da ünlü eseri Divânu Lugâti’t-Türk’te, 
“dağların tepeleri bitkilerle yeşerdi” diyerek, baharı tasvir etmektedir.105

Her ne kadar İslâmiyet’le birlikte de kutsallık kazanmış olsa da, eski 
Türklerde Şaman, gökyüzüne yükselirken sarı, kırmız, yeşil elbiselerini 
kullanırdı. Bununla beraber Safevî Türkmen Devleti’nin bayrakları yeşil-
dir. Osmanlılarda da yeşil renkli sancaklar uzun süre kullanılmıştır. Fa-
tih’in İstanbul’u kuşattığı sırada gemisinde yeşil sancak olduğu bilinmek-
tedir. Çaldıran Savaşı’nda da Bolu ve Kastamonu süvarileri yeşil sancak 
kullanmışlardır. Barbaros Hayrettin Paşa’nın İnebahtı Savaşı’nda kullan-
dığı bayrak da yeşil renklidir.106

Yeşil; edebiyattaki anlamı ile canlılık ve dirilişi simgeler. Çöllerde, ço-
raklarda yaşayanlar, yeşile büyük özlem duyarlar. Halk dilinde, yeşil gör-
mek, yeşile çalmak, yeşile susamak, yeşile dönmek, yeşile uzanmak, ye-
şiller giymek, yeşillenmek gibi deyimler kullanılır.107

Yeşil Gaziantep ağzında pek kullanılmasa da Eski Türk mitolojisinde 
veya geleneğinde olduğu gibi her zaman gençlik ve tazelik anlamında kul-
lanılmaktadır.

Atasözleri

w Çubuk yaşken eğilir.108

“Ağaç yaşken eğilir” atasözü ile aynı anlamdadır. Eğitim erken yaşta 
olur anlamında kullanılır.

Beddualar

w Alını yeşilini soldurmayasın.109

Taze gelinliğinden hevesini almadan ölürsün inşallah.
w Yeşermeyesice.110

Büyüyüp gelişmeyesice, türemeyesice.

5. Sarı

Sarı renk, Türk inanışları ile duygularında iyi bir yer tutmaz. Yalnızca 
doğa ve bahardaki çiçek tasvirlerinde zevkle ve istenerek kullanılır. Aslın-
da sarı, bir Çin imparatorluk rengidir. Yalnızca Çin imparatorlu sarı elbise 
giyinirdi. İmparatorun birçok arması ve logosu, ünlü Çin Ejderhası bile 
sarıydı. Herhangi bir Çin vatandaşı sarı bir elbise giyip sokağa çıksaydı, 

104 Rayman, “a.g.m.”, s. 13.
105 Kaşgarlı Mahmud, Divânu Lugâti’t-Türk, Haz. Ahmet B. Ercilasun - Ziyat Akkoyunlu, Türk 
Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2014, s. 254.
106 Rayman, “a.g.m.”, s. 13.
107 Rayman, “a.g.m.”, s. 13.
108 Aksoy, a.g.e., s. 214.
109 Aksoy, a.g.e., s. 391.
110 Aksoy, a.g.e., s. 407.
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kendi imparatorluğunu ilan etmiş sayılarak cezalandırılırdı. Türkler ara-
sında ise Cengiz Han İmparatorluğu’nun genişlemesinden sonra çoğaldı 
ve yaygınlaştı. Her ne kadar devlet logolarında sıkça kullanılmaya başlan-
sa da Türklerde sarı renk; kötü ruhlar, hastalıklar, boş çöller, uzun kış 
günleri ve yokluklar hep sarı renkle sembolleştirilmiştir.111

Coğrafi olarak da kullanılan sarı, dünyanın merkezinin sembolüdür. 
Bu anlayışın eski Türk inancı olan Şamanizm’den kaynaklandığı görül-
mektedir.112 Ögel’e göre; bu, büyük çöllerin renginin sarı olmasıyla ilişki-
liydi.113

Yine Şamanizm’den gelen Albastı, çeşitli suretlerde görünmekle bera-
ber aslında sarı bir kızdır.114

Bununla beraber sarı renk, merkez ve hükümdar simgeciliğine bağlı 
olarak aynı zamanda ün ve ilerlemenin de simgesiydi. Bu nedenle sarı 
ejderha, iyiye işaretti.115

Hâkimiyet simgeciliği için geçerli olan pek çok şeyde olduğu gibi sarı 
renk, dinsel nitelikli kişiler için de dinsel anlamda güçlülüğü ve hâkimi-
yeti ifade eder. Buna en güzel örnek Anadolu alperenlerinden olan XIII. 
yüzyıla bir Türk kahramanına Sarı Saltuk denilmesidir.116

Türkler, uzun yıllar, sarı çizme ve kızıl keçeden külah giymişlerdir. 
Bugün halk arasında yaygın olarak kullanılan “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” 
deyiminin kaynağı da bu kültür geleneğine dayanmaktadır. Sarı sözcü-
ğü, çoğunlukla altınla birlikte kullanılır. Göktürk Yazıtları’nda altından 
söz edilirken yalnızca altın denilmez, sarı altın denilir. Ayrıca sarı renk, 
Memlûk ve Altın Ordu Devletleri’nde geniş yer bulur. Sarı bayraklar, Mısır 
Memlûk Devleti’nde çok görülür. Bu devleti yönetenler, Altın Ordu Devleti 
geleneği içinde yetişenlerdir. Altın Ordu hakanı Batu Han’ın başkenti adı 
da Sarı Ordu’dur.117

Edebiyatta ise sarı; beniz, yıldız, çiçek ve giyim için kullanılır. Sonba-
harı, yaşlılığı, hastalığı çağrıştırır.118 Divânu Lugâti’t-Türk’te, hüzünden 
sararan yüzler, sarı çiçekli bir bitkiye benzetilir.119 “Betin benzin sarardı” 
sözü de buradan ileri gelir.120

Sarı da yeşil gibi Gaziantep ağzında pek kullanılmamakla birlikte, an-
lam bakımından kullanıldığı yere göre farklılık göstermektedir.

111 Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI…, s. 479.
112 Genç, a.g.e., s. 36.
113 Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI…, s. 481.
114 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, Cilt: I, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi,  
Ankara, 1998, s. 260.
115 Çoruhlu, a.g.e., s. 219.
116 Çoruhlu, a.g.e., s. 219.
117 İnan, “a.g.m.”, s. 12.
118 İnan, “a.g.m.”, s. 12.
119 Kaşgarlı Mahmud, a.g.e., s. 58.
120 Çoruhlu, a.g.e., s. 220.
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Deyimler

w Kemiği sararmak.121

Bir iş içinde eskiyip ihtiyarlamak ve bu işin sıkıntılarına alışık olmak. 
w Sarı yağlar aktı, sarımsaklar koktu mu?122

Yenilecek ve içilecek şeyler taşıp dökülürcesine bol mu sanki?
w Sakal sarı, göz mavi: döl azgını; gece ayaz, gündüz bulut: yıl azgını.123

Sarı saçlı, mavi gözlü insan ile gece açık, gündüz bulutlu hava makbul 
sayılmaz.

Beddualar

w Sarı çıyan soksun.124

6. Gök

Gök kelimesi eski Türkçe döneminden beri birden fazla rengi ifade et-
miştir. Birçok Türk dilinde göğü nitelendiren kök sözcüğü, ilk başta gö-
ğün, yani büyük tanrının isimlerinden yalnızca biriydi. Aynı şekilde göğün 
seçilmiş halkı olan Türk halkını ve gökten gelen kimi nesneleri, özellikle 
kurdu, yani “kök böri”yi (mavi kurt) nitelendirmekteydi.125 Kök Böri ise 
büyük hükümdarların kudretini göstermek için kullanılan bir sıfattı.126

Bununla beraber gök renk, kutsal göğün olduğu kadar, Tanrı’nın da 
bir sembolü idi. Bir şeyi gök rengine büründürmek veya gök sözü ile bera-
ber söylemek, o şeyi kutsal saymak veya aralarında Tanrı ile ilgili bir bağ 
kurmak isteğinden ileri gelmeliydi.127

Gök; daha çok mavi ve yeşil için kullanılmışsa da boz, gri gibi renk-
ler için de kullanılmıştır. Günümüzde de Türkçe’nin çeşitli lehçe, şive ve 
ağız seviyesindeki dil birliklerinde mavi, yeşil, boz, gri gibi renkler için 
kullanılmaktadır. Eski Türkçe döneminden beri yeşil için “yaşıl” kelimesi 
kullanılsa da gök kelimesinin yeşil yerine kullanımı günümüze kadar de-
vam etmiştir. Gök ve mavi, gök ve suyun simge ve alâmetidir. Gök ve su 
insanlık tarihinde mukaddes sayılmıştır. Gök rengi sonsuzluğu, türeyişi, 
emniyet ve huzuru telkin eder. Dostluk, sadakat, vefa, aydınlık, temizlik 
ve ruhaniliği temsil eder. Gök; Türklerde Tanrı’nın rengi ve sembolüdür. 
Göktürk Devleti’nin bu adı benimsemesinde Gök rengin Tanrısal gücü ve 
hâkimiyeti simgelemesinden etkilenilmiş olduğu düşünülebilir. Göğümü-
zün rengi, bizi sonsuzluklara bağlayan ululuk ve yüceliğin, dünyamızın 
ve varlığımızın simgesidir. İnsanlara bolluk, refah, ölüm ve felaket yine 
göklerden gelir. Doğarken, göklerden inme; ölürken de göklere çıkma, in-
sanların dileğidir.128

121 Aksoy, a.g.e., s. 135.
122 Aksoy, a.g.e., s. 170.
123 Aksoy, a.g.e., s. 353.
124 Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI…, s. 482.
125 Jean-Paul Roux, Eski Türk Mitolojisi, Bilge Su Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 86.
126 Ögel, Türk Mitolojisi…, s. 54.
127 Ögel, Türk Mitolojisi…, s. 47.
128 Ayaz - Ayaz, “a.g.m.”, s. 12-13.
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Manas Destanı’nda; tecrübeli, görmüş ve geçirmiş ihtiyarlara “ak sa-
kallı” denirdi; fakat Manas’ın oğluna ad vermek için birden bire ortaya 
çıkan Hızır için ise “gök sakallı” deyimi kullanılıyordu. Er-Töştük Des-
tanı’nda Tanrı’nın bir elçisi olarak kayın ağacının üstünden çocuğa ses-
lenen nur yüzlü ihtiyara da “gök sakallı” denmişti. Uygur harfleri ile ya-
zılmış Oğuz-name’de, Oğuz Kağan’a yol gösteren kurttan hep “gök tüylü, 
gök yeleli kurt” diye söz açılmıştır. Bundan da anlaşılıyor ki eski Türkler, 
kurdun maddi varlığından ziyade yelesine ve tüylerine önem veriyorlardı. 
Kırgız destanlarında da “kök cal”, yani “gök yeleli kurt”, en büyük Kırgız 
bahadırlarına verilen bir unvandı.129 Gök Böri burada adeta Tanrı’nın ha-
bercisi gibi karşımıza çıkmaktadır. Mukaddeslik tanrının özüne mahsus-
tur. Gök kurt burada mübareklik vasfını taşımaktadır. Gök aynı zamanda 
bilgeliğin de sembolüdür. Kuzey Türk destanlarında zaman zaman gök 
sakallı bir kişi çıkar, bilgisi ve tecrübesiyle insanlara yardımcı olur. Gök 
renk Türk geleneklerinde yasta ve ölümde de yerini bulmuştur. Dede Kor-
kut’ta geçen “Anam benim için gök geyip kara sarınsın.” ifadesi bunu doğ-
rulamaktadır; ancak gök rengin kullanıldığı yerlerdeki ölüm hadiselerinde 
şahadet hali vardır. Herhangi bir ölüm için değil, zulümle veya şahadet 
halindeki ölüm durumları için kullanılmıştır.130

Bir yön adı olarak Doğu’yu temsil etmekle beraber, zaman zaman Ha-
zar Denizi için “Gök Deniz” tabiri de kullanılmıştır.131

Aşağıdaki örnekte görüleceği üzere, gök renkle ilgili Gaziantep’te kulla-
nılmakta olan yalnız bir deyim tespit edilmiştir. Bu deyimde de gök rengi-
nin verdiği anlam, eskiden olduğu gibi aynıdır.

Deyimler

w Yakası gök (boz) bitten kurtulmak.132

Fakir iken genişliğe erişmek.

Sonuç

Hangi coğrafyada olursa olsun Türk toplumunun inançları, gelenek ve 
göreneklerinin büyük ölçüde korunduğunu gösteren bu çalışmada, Türk-
lerin renklere kattığı anlam zenginliğinin hangi boyutlara ulaştığını gözler 
önüne sermektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar birçok rengin, özellikle 
inançlar sayesinde günümüze kadar geldiğini göstermektedir.

Hayatlarının her anında renkleri maddi manevi kullanarak, onlara ye-
ni anlamlar kazandıran Türkler, her türlü duygu ve düşünceleri renklerle 
ifade edebilmiş, gelenek ve göreneklerinde de ayrı bir yer vermiştir.

129 Ögel, Türk Mitolojisi…, s. 47-142; Ayaz - Ayaz, “a.g.m.”, s. 13; Nuray Bilgili, “Kozmolojik 
Bir Kağan: Oğuz Kağan”, Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, Ed. Ali Rıza Özdemir, 
Kripto Basın Yayın, Ankara, 2014, s. 230.
130 Ayaz - Ayaz, “a.g.m.”, s. 13.
131 Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI…, s. 466; Ögel, Türk Mitolojisi…, s. 507.
132 Aksoy, a.g.e., s. 195.
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Bu çalışmada öncelikle, renklerin Eski Türk kültüründeki anlamları-
na yer verilerek, günümüzde Gaziantep’teki kullanım şekilleri ile karşı-
laştırıldı. Buna göre; ak; iyiliği, güzelliği ve temizliği ifade ederken; kara; 
kötülüğü simgeler. Sarı; Türkistan’da olduğu gibi hastalığı; gök, rahatlığı 
ve huzuru ifade ederken; yeşil, tazeliği ve gençliği simgeler. Ancak burada 
dikkat çeken bir şey var: al rengi her iki dönemde ve her iki coğrafyada 
kanı temsil etmesine rağmen, Eski Türklerde koruyuculuğu, canlılığı ve 
mutluluğu ifade etmek için kullanılırken, Gaziantep’te çoğunlukla beddu-
alarda kullanılmıştır.

Dikkat çeken konu şudur ki; renklerin ifade ettiği anlam dünden bu 
güne farklılık göstermemektedir. Bu durum Türk kültürünün ne kadar 
köklü ve sağlam bir zemine sahip olduğunu ve bu kültürün aktarılmasın-
da Türklerin kendi değerlerine ne denli sahip çıktığını ortaya koymakta-
dır.
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Öz

İstanbul, Türk şiirinde hakkında en çok şiir yazılan şehirlerin başında 
gelir. Fatih’in şehri fethinden itibaren sadece devletin değil, aynı zamanda 
sanatın ve kültürün de başkenti olan İstanbul her dönemde şairlerin ilgi 
odağı olmuştur. Her asırda şairler İstanbul’a gelmek, burada yaşamak iste-
mişlerdir. Buradan ayrılan pek çok şair de hasret duygularını kaleme almış-
lardır. Şehrin güzellikleri daima övgülere konu olmuştur. Bununla beraber 
bazı şairler şehre ve şehir halkına karşı olumsuz bir bakışa sahip olmuştur. 
Kimi şairler ise şehri ve halkını hem öven hem yeren şiirler yazmışlardır. 
İstanbul’a yönelik hicivlerin sayısı çok değildir. Bu tenkitlerin bir kısmı beyit 
düzeyindedir. Bu makalede İstanbul ve halkına dönük eleştiriler şehre dair 
övgülerle karşılaştırılarak incelenmeye çalışılmıştır. Bu eleştirileri kaleme 
alan şairlerin şehre yönelik memnuniyetsizliklerinin sebeplerinin insan-şe-
hir-mekân ilişkisi üzerinde de durulmuştur. Makalede eleştirilerde üzerinde 
durulan konuların farklı şairler tarafından yazılan örneklerine yer verilmiş-
tir. Böylelikle asırlarca şairlerin ilgi odağı olup cennete, iki deniz arasındaki 
inciye, İrem bağlarına, şehirlerin sultanına vb. benzetilen şehirle ilgili farklı 
bakış açılarının varlığına da dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: İstanbul, Hicviye, Şehir, Mekân, Şikâyet.

Abstract
The Compliant About Istanbul And Its Community

In The Classical Turkish Poetry
Istanbul is one of the primary cities that many poems were written 

about in Turkish poetry. As of Fatih’s conquest of the city, Istanbul was not 
become only the capital of the government but at the same time was the ca-
pital of art and culture and has been the focus of poets. In the every century, 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 216           Haziran 2015
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Poets have wanted to come and live in Istanbul. When poets leave Istanbul, 
many of them poets have written the longing feelings. Always praise the be-
auty of the city has been the subject. On the other hand, some of poets have 
had a negative Outlook againist the city and its community. Some of poets 
also are written poems that both praise and lampoonery the city. However, 
the number of lampooneries is not so much for Istanbul. Some parts of the 
lampooneries are at the level of couplets. In this study, the lampooneries 
for Istanbul are analyzed by comparing them with poems praising the city. 
The poets of the lampooneries and the reasons of their dissatisfactions for 
the city are focused by considering the relationship among people, city and 
location. The study also provides examples from lampooneries of different 
poets. Thus, it is also aimed to take people attentions to different viewpoints 
of the city, which has been the focus of many poets and likened to hea-
ven, pearl between two seas, Irem affiliation and sultan of cities.

Keywords: Istanbul, Satire, City, Place, Complaint.

Giriş

İki deniz arasındaki bir inciye, İrem bağına, hüner bahçesine, terbi-
yet-hâneye, beytü’l-hareme, irfan menbaına, ârifler ocağına, beldelerin 
sevgilisine teşbih edilen, benzersiz ve kıymet biçilemeyecek kadar değerli 
bir şehir olarak tavsif edilen İstanbul, klasik şiirde neredeyse bütün şehir-
lerden daha fazla yer tutmuş, asırlarca şairlere ve yazarlara ilham vermiş, 
klasik şairin de gözde ve genellikle her zaman hayranlık uyandıran mekâ-
nı olmuş, yüzyıllarca şair ve yazarların kalemlerine konu olmuştur. Şehir, 
Fatih’in fethinden itibaren sadece devletin değil, aynı zamanda kültürün 
ve klasik şiirin de merkezi olmuştur.

Şairler ve tezkire yazarlarınca “ümmü’d-dünya, der-saadet, der-i dev-
let, asitâne-i saadet, mahrûse-i İstanbul, dâru’l-mülk, dâru’d-devle, sevâd-ı 
a’zâm, dârü’s-saltana, belde-i tayyibe, padişah-ı büldân”1 gibi isimlerle 
anılan bu kadim şehir Bizans’tan aldığı ihtişamı ve güzellikleri Osman-
lı’ya devrettikten sonra yeni sahiplerinin elinde yeniden imar edilmiş, gü-
zelliğini tazeleyip şöhretine şöhret katmıştır. Fatih devrinden itibaren pek 
çok divan şairi bu benzersiz cazibenin peşinden koşup durmuş, daima 
İstanbul’a gelmek, İstanbul’da olmak istemiş, İstanbul’dan uzak olduğu 
dönemlerde de bu tutku dolu şehri hasretle yad etmiştir. Hazık, Edip, 
Nef’i, Zaifî, Neylî, Haşmet, Lebib, Şeref Hanım, Beliğ, Fehim vb. şairler bu 
şehirden uzak kalmanın ruhlarında oluşturduğu boşluğu, derin tahassü-
rü şiirlerinde zikretmişlerdir. Şem’î İstanbul’un bu halini;

Acâyib hâleti vardur gelen gitmez Sitanbuldan
Sanasın bâğ-ı cennetdür giren çıkmaz Kalâtâdan2

1 Filiz Kılıç, Klasik Türk Edebiyatının Peşinden, Grafiker Yayınları, Ankara, 2010, s. 54.
2 Murat Ali Karavelioğlu, On Altıncı Yüzyıl Şairlerinden Prizrenli Şem’î’nin Divanı’nın Edisyon 
Kritiği ve İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Doktora Tezi, 
İstanbul, 2005, s. 512.
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beytiyle özetlerken, Sürûrî İstanbul’u memleketler padişahı olarak tavsif 
eder:

Ekâlim-i cihânda memleketler pâdişâhidir
Olur her mülke anınçün revân fermân-ı İslambol3

Şaire Şeref Hanım da İstanbul’u dostlar, sevgililer diyarı olarak vasıf-
landırıp özlemini dile getirir.

Gencîne-i irfân olan İslambol
Mahbûbe-i buldân olan İslambol
Müştâk seni görmeye gayetle Şeref
Ey mecma’-i yarân olan İslambol4

İstanbul’a hemen her dönemde yönelen ilgi bilhassa on sekizinci asır-
da Lale Devri’yle beraber revaç bulan mahallileşme cereyanı neticesinde 
üst düzeye çıkmıştır. Bu dönemde yaygınlaşan şarkı türünde İstanbul ve 
onun güzelleri, bu güzellerin gezdiği veya gezmesi istenen semtler sıklıkla 
konu edilir.

Boğaziçi’nin, mesire yerlerinin ve devlet erkânınca yaptırılan binaların 
güzellikleri kaside nesiblerinde, kıt’alarda, dariye türü şiirlerde ve sevahil-
namelerde övülür. Beşiktaş, İstinye, Bebek, Üsküdar, Beykoz, Kağıthane 
gibi semtler gazellere ve şarkılara konu ve hatta redif olur.

Agah Sırrı Levend’in şehrengiz türünü söz konusu ettiği çalışmasında 
on üç şehrengizle İstanbul, hakkında en çok şehrengiz yazılan şehirlerin 
başında gelir.5 İstanbul’a dair yazılan şehrengizlerde ve İstanbul’dan bah-
sedilen tezkirelerde hemen her mekânıyla, güzelleriyle, ilim ve irfan ehli 
insanlarıyla övülen, sıklıkla cennete teşbih edilen ve Mısır, Şam, Buhara, 
Şiraz, İsfahan, Bağdad, Edirne ve Bursa gibi bölgeler ve şehirlerle muka-
yese edilip oldukça üstün tutulan İstanbul’un hemen her asırda bu denli 
gözde ve cazip oluşuna rağmen kimi şairlerin yergisine malzeme olduğu 
şiir ve metin örnekleri şehre bakışın farklı örneklerini oluşturur.

Klasik Türk şiirinde bazı şehirlerin ve halklarının zaman zaman şairle-
rin hiciv oklarına hedef olduğu vakidir. Bunlar arasında Edirne, Hevâî ve 
Sâmî’nin; Dukakin, Ravzî’nin; İzmir Kânî’nin; İzmit Hevâyî’nin; Karaferye, 
Mora ve Korintos, Sehi Bey’in; Lahsa, Şemsî ve Mustafa Alî’nin6; Kayse-
ri de Seyyid Vehbî’nin7 yergisine malzeme olmuşlardır. Şehir hicivlerini 

3 Hasan Akay, Fatih’ten Günümüze Şairlerin Gözüyle İstanbul, İşaret Yayınları, İstanbul, 1997, 
s. 795.
4 Asaf Halet Çelebi, Divan Şiirinde İstanbul, İstanbul Fethi Derneği Neşriyatı, Halk Basımevi, 
İstanbul, 1953, s. 201.
5 Agah Sırrı Levend, Divan Şiirinde Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul, İstanbul Fethi 
Derneği Yayınları, İstanbul, 1957, s. 17-64.
6 Fatma Sabiha Kutlar, “Klasik Türk Şiirinde Şehir Hicivleri ve Arpaemîni-zâde Mustafa 
Samî’nin Edirne Kasidesi”, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Litera-
ture and History of Turkish or Turkic, Volume: 6/2, Spring, 2011, p. 1-16.
7 Hamit Dikmen, Seyyid Vehbi ve Divanı’nın Karşılaştırmalı Metni, Ankara Üniversitesi SBE 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Tezi, Ankara, 1991, s. 237-241.
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konu edinen bazı çalışmalarda söz konusu şehirler zikredilirken İstanbul 
adına pek tesadüf edilmemektedir.8

Klasik Türk şiirinde bilhassa hiciv şairlerinin şiirlerinde İstanbul za-
man zaman halkının bazı olumsuz özellikleri nedeniyle divan şairlerinin 
genel tutumlarının aksine yerilmiş, bazen kaçılması, uzaklaşılması gere-
ken, bazen kıyamet alameti addedilebilecek bir toplum yapısını haber ve-
ren olumsuz imajlı bir şehir olarak vasfedilmiştir. İstanbul âşığı yüzlerce 
şairin aksine bu tavrı sergileyen şairlerin aynı zamanda ruhsal özellikleri 
ve ikili ilişkilerindeki çıkar yoksunlukları onları toplumsal arızaları gör-
meye itmiştir. Bu tavır kimi zaman da yönetici zümreye yöneltilen tenkit-
lerin genelleştirilmesi suretiyle devam etmiştir.

Klasik Türk şiirinde devirden, zamaneden, felekten ve bilhassa yönetici 
zümreden şikâyetin söz konusu edildiği çok sayıda şiir metni mevcut-
tur. Üstelik yönetici zümrenin önemli bir bölümünün saraydan ve saraya 
yakın çevreden olduğu dikkate alındığında tenkitlerin İstanbul’a yönelik 
olduğu düşünülebilir. Kimi şairlerin de yerdiği, insanını eleştirdiği, him-
metsizlikten yakındığı “Rum” ülkesi olarak İstanbul düşünülebilir. Örne-
ğin Güftî’nin Teşrifatu’ş-Şu’ârâ’sında “Şikâyet-i Evzâ-i Rum” başlıklı bö-
lümle şair eleştirisi yaptığı pek çok beyitten Rum ülkesi olarak İstanbul 
anlaşılabilir.9 Fehim-i Kadîm’in Divan’ındaki bir terkib-i bentte ve bazı 
gazellerinde de Rum adı özlenen veya nefret edilen mekân olarak anılır.10 
Aynı şekilde Kırımlı Said Giray Divanı’nda da Rum’a dair şiddetli tenkit-
leri ihtiva eden bir terkib-i bend ve pek çok beyit mevcuttu11; ancak Said 
Giray’ın biyografisine dair bilgilerin eksik oluşundan ve şairlerin Rum’dan 
kasıtlarına dair net bir şey söylemek mümkün olmadığından İstanbul adı-
nın verilmediği metinler bu makaleye dahil edilmemiştir.

İstanbul’a ve İstanbul Halkına Yönelik Yergiler

Şair, insanoğlu, mekâna yönelirken kendi iç âleminin gözüyle de ba-
kar. Mekânla toplum arasında da bu bakış açısıyla yakınlaşma ve hatta 
aynileşme görülür. Bu yönüyle mekân ve toplum her zaman her şairin 
gözünde aynı görüntüye sahip olmayabilir. Şair bir yandan mekânı ruh 
penceresinden seyreder, bir yandan da farkına varmadan mekân tarafın-
dan yeniden yapılır. Hacı Bayram-ı Veli daha ziyade insanın mayası ve 
mistik dünyasıyla ilgili olarak kaleme aldığı dörtlüğünde şehrin dünyevi 
etkisinden, insanı biçimlendirmesinden de bahseder:

8 Hikmet Feridun Güven, Klasik Türk Şiirinde Hiciv, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Doktora Tezi, Ankara, 1997, s. 210-217; Fatma Sabiha Kutlar, “Klasik Türk Şiirinde Şehir 
Hicivleri ve Arpaemîni-zâde Mustafa Samî’nin Edirne Kasidesi”, Turkish Studies - International 
Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 6/2, Spring, 
2011, Turkey, 1997, p. 1-16.
9 Kâşif Yılmaz, Güfti ve Teşrifatü’ş-Şu’ârâsı, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2001, 
s. 160-162 ve s. 224-227.
10 Tahir Üzgör, Fehim-i Kadim Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Ankara, 
1991, s. 242, s. 416, s. 522.
11 Saadet Karaköse, Sa’îd Giray Dîvânı, www.ekitap.kulturturizm.gov.tr, (erişim: 25/08/2013).
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Nâgehân ol şâre vardım
Anı ben yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım
Taş u toprak arasında

“Mekânların dinsel, sosyal, kültürel, sanatsal hatta siyasal kimlikleri 
vardır ve bu kimliklerin imgesel ve simgesel içerikleri, onlarla ilişkide 
olan insanların kimliklerinin oluşmasında önemli etkilere sahiptirler.
Bu açıdan bakıldığında, insanların yaşamış ve düşlemiş oldukları bü-
tün yaşantılar ve bu yaşantıların yansımaları, mekânların hafızaların-
da durmakta ya da bu zaman ve mekânlar, bilinçli-bilinçsiz hafızanın 
arketipleri olarak yaşamaktadırlar.”12

Bu çerçevede İstanbul yukarıda bahsi edilen kimlik unsurlarının ta-
mamını haiz bir şehirdir. İslam tarihi boyunca defalarca elde edilmek is-
tenen şehir Hz. Muhammed’in bir hadisine bağlı olarak Türkler açısından 
“kızıl elma”ya dönüşür. Şehrin böylelikle daha ele geçirilmeden dini ve 
siyasi kimliği oluşmaya başlar. Nitekim Osmanlı tarafından ele geçirilir 
geçirilmez şehrin İslami kimliği başta mimari olmak üzere sanatsal öge-
lerle güçlendirilir. Başkent olmasından sonra sarayın şehri olur. Hal böy-
le olunca esasen birer şehir şairi veya şehirli şair olan divan şairinin de 
menzili olur. Şehir bu dini, siyasal, sanatsal ve kültürel yönlerine dair 
özellikleri itibariyle şairlerce övülür ve anılır. Pek çok şairin düşlerinin 
mekânı oluverir. İstanbul’un modern zamanlara kadar genel havası şair-
ler açısından çok değişmemiştir. Bununla beraber şehrin her göz ve her 
gönül için aynı imgesel değeri yoktur. Bu şehrin mekansal özellikleri her 
şairde benzer çağrışımlara açık değildir. Zira insanlar mekânın anlamı-
nı etkiler. Yaşadığı mekanda/şehirde arzu ve ikbal dairesine giremeyen-
ler, hoşnut kalmadıkları kişilerle türlü olumsuz ilişkiler yaşayanlar için 
mekân bu hoşnutsuzlukların yansımasına dönüşür. Bu nedenle şairin 
mekân ve şehir algısında şahsi yaradılışının izlerini görmek mümkündür. 
Örneğin, Nedîm her yönüyle şen, şuh ve dışa açık bir şairdir. Onun şiir-
lerinde İstanbul bütün eğlence mekânları ve mesire alanlarıyla yer bulur. 
Zevk, şiirinin ana özelliklerindendir. Epiküryen bir anlayışın şairi olan 
Nedim ve takipçisi pek çok şair için İstanbul dünyevi hazların merkezi 
gibidir. Nedim ve benzeri şairlerin aksine kimi şairler İstanbul ve halkına 
küskün, kızgın olduklarından, zaman zaman mahrumiyete uğratıldıkla-
rından mekâna -İstanbul’a- da bu ruh halinin penceresinden bakmış do-
layısıyla “haz” şairi olmak yerine adeta kaygı ve tenkit şairi olmuşlardır. 
Örneğin Veysî’nin kaleminde İstanbul ve halkı çok da şirin bir tabloyla 
resmedilmez. Zira şair idarecilerden beklentilerine karşılık bulamamış ve 
İstanbul’da karşılaştığı ilişki yumağında yüksek bürokrasinin iltifatından 
payını istediği oranda alamamıştır. Hayatı boyunca farklı coğrafyalarda 
görev almış, bazı görevlerine defalarca -Üsküp kadılığı- atanıp azledilmiş, 

12 Mehmet Narlı, Şiir ve Mekân, Hece Yayınları, Ankara, 2007, s. 30.
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kendisini himaye edecek bir hâmi arayışı içinde olmuştur.13 Latifî de İs-
tanbul’a ikinci gelişinde aradığı ilgiyi bulamamış ve Evsâf-ı İstanbul adlı 
eserinin “Medhal-i Şehr-i Mezbûr a’ni Belde-i Mezkûr u Meşhur” ve “Ah-
vâl-i Zaman-ı Sabık” bölümlerinde önceki gelişinde karşılaştığı sıcak ve 
hoş hali bulamadığını ifade edip halktan şikâyet etmiştir.14 Şairin, şehri 
ilk ziyaretinde beklentilerine kavuşması onu memnun kılarken, sonraki 
ziyaretinin hayal kırıklığıyla neticelenmesi yergiye başvurmasına yol açar. 
Said Giray ve Gelibolulu Mustafa Âlî de benzer rahatsızlıklarından ötü-
rü şehir halkına karşı tenkit yöneltirler. Veysî’nin de tenkidinin sebepleri 
arasında arayıp beklediği ilgiden uzak olması vardır. Bütün bunlar mekân 
ve mekâna bağlı olarak insana bakışta farklılaşmalara örnektir.

Şairlerin İstanbul’a dönük tenkitleri içinde doğrudan mekâna/şehre 
yönelik fiziki tenkitler azdır. Onları rahatsız eden bu büyük ve muazzam 
şehirdeki bazı ilişkilerdir. Bu durum şairlerin şehre karşı olumsuz bir 
bakışla tenkidi dil kullanmalarına sebep olmuştur. Bu şiirlerin önemli bir 
kısmında tenkit edilen halk bencil, merhametsiz ve din yolundan uzaklaş-
mış kalabalıklardır.

Tezkire yazarı Latifî Evsaf-ı İstanbul adlı eserinde İstanbul’un mimari-
sini, büyüklük ve güzelliğini, sokak manzaralarını, eğlence mekânlarını 
ve farklı hususiyetlerini ortaya koyar. Döneminin gözde şehri İstanbul’un 
cazibesini ve güzelliğini;

İrem bağı budur der hep görenler
Ki çıkmak istemez ana girenler

gibi pek çok beyitle ifade eden yazar/şair bazı eleştirileri kaleme almaktan 
geri kalmaz. Latifî “kalabalık ve bencillik” arasında ilişki kurar. Latifî’ye 
göre İstanbul, büyük kalabalıklarına rağmen aynı zamanda yalnızlığın di-
yarıdır. Bu kalabalık daima halka birbirini unutturmuştur. Latifî İstan-
bul halkının bu kalabalık içinde merhameti de unuttuğunu, zor zamanda 
yardım edecek bir kimse bulmanın bile adeta imkânsız olduğunu belirtir:

Hastayım öldüm desen yok ağzına su tamzarur
Bir içim suya bu demde kimse muhtâç olmasun15

Esasen İstanbul’un kalabalığı pek çok beyitte övgü sebebidir. Örneğin 
Nef’î, güzellerin doluştuğu ve her çeşit insanın toplandığı Kâğıthane’de 
kalabalığın temaşa seyrinin zevk verici olduğunu dile getirir:

Mahşer olmuş sahn-ı Kâğıthâne dünyâ bundadır
Cennete dönmüş güzellerle temâşâ bundadır
Bu da bir gündür kıyâmetden nişânı âşkâr
İşte gör ol âftâb-i âlem-ârâ bundadır16

13 A. Tunç Şen, The Dream of a 17th Century Ottoman Intellectual: Veysî and His Habname, 
Sabancı Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008, s. 28-42.
14 Nermin Suner (Pekin), Lâtifî Evsaf-ı İstanbul, Baha Matbaası, İstanbul, 1977, s. 65-69.
15 Suner, a.g.e., s. 72.
16 Metin Akkuş, Nef’î ve Sihâm-ı Kaza, Akçağ Yayınları, Ankara, 1993, s. 298.
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Gelibolulu Mustafa Alȋ “deryâsı” redifli kasidesinde İstanbul’un kala-
balığını insan denizine benzetir. Şair bu kalabalığı sultanın hışmına uğra-
yanların çokluğuyla ilintileyip, cezaya uğrayanların çokluğunu da hata ve 
yoksunluk denizine teşbih eder:

Günde bin şahsı kesüp kanını bahr itmek olur
Hışm-ı şeh demleri husrân u hatar deryâsı17

İstanbul’daki kalabalık pek çok milletten oluşur. Bu durum Fazıl’a 
göre olumsuzluk sebebidir. Zira bu kadar farklılık ve kalabalık, insan fıt-
ratına halel vericidir. Bu nedenle burada her ırkın tohumu mevcut olup 
bu da insanların bukalemun gibi iki yüzlü oluşuna neden olur:

Öyle bir şehr-i acâib-meşhûn
Taş u toprağın ide Hak efzûn
Bulunur bunda hep efrâd-ı milel
Tab’ı insâna vire nice halel
Oldu hirmengehi hep bu nâsın
Tohmu var bunda bütün ecnâsın
Ol sebep heb sıfat-i bukalemûn
Oldu her dilberi bir diger-gûn18

İstanbul’un kalabalığı aynı zamanda pahalılık sebebidir. Tokatlı Kâ-
nî’nin İstanbul’daki sosyal hayata dair güçlü gözlemleri de hayli dikkat 
çekicidir. Kânî Rusçuk’ta ikamet ettiği yıllarda İstanbul’a gitmek ister. 
O’nun İstanbul’a gitme isteğini duyanların bir kısmı şaire İstanbul’da ya-
şamanın ne denli zor olduğunu, ev kiralarının çok yüksek olduğunu bu 
sebeple kira tutmak için maddi güce ihtiyaç olduğunu, İstanbul’a binlerce 
insanın göç ettiğini, orada kimsesizliğin zor olduğunu, Rusçuk’ta ağaların 
insanları gözettiğini, insanın İstanbul’da bin bir türlü geçim sıkıntısıy-
la yaşamaktansa memleketinde kalmasının çok daha iyi olacağını ifade 
ederler:

Sen gibi bî-ser ü pâya ne gerek
Vara İstanbul’a zahmet çekerek
Kudretün var mı kirâ tutmag içün
Ya kirâcıları avutmag içün
Sen gibi yüz bini var her yolda
Kim ‘arar hîç seni İstanbul’da
Gel otur bunda işün Hak düzedür
Geçinürsün hem agalar gözedür19

Cinânî de Cilau’l-Kulûb adlı eserinin yazılış sebebini izah ederken: Ese-
rin son tarafındaki Ebussuûdzâde’ye teşekkür eden bölümünde, eserini 

17 İsmail Hakkı Aksoyak, Gelibolulu Mustafa Âlî Divan, (üç cilt), The Department of Near East-
ren Languages and Literatures, Harvard University, Cilt: I, 2006, s. 309.
18 Çelebi, a.g.e., s. 152-153.
19 İlyas Yazar, Kânî Dîvânı Tenkidli Metin ve Tahlîl, Libra Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 404.

216_Murat_Ozturk.indd   7 02.07.2015   11:12:42

225



8 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Bursa’da yazmaya başladığını, bir iki bölüm yazdıktan sonra İstanbul’a 
gittiğini ve buradaki geçim derdinin eserini unutturduğunu söyler.20

İstanbul bol akçe götürür bir şehirdir. Burası fakirlerin rahat edeceği 
bir şehir değildir. Bu nedenle kimi şairler buradan kaçmak ister. Levhî, 
Kanunî’ye kendisi ve iki kardeşi için İstanbul’da yaşadığı maddi sıkıntı-
larını dile getirdiği bir maruzat yazar ve İstanbul dışında bir görev ister:

Hücresüz akçesüz Sitanbulda
Nic’edip n’eylesin fakir olan
Varayın bana dest-gir olgıl
Sılama ben de serverâ şâdân
N’ola ger Rumili’nde Levhî dahı
Bir çerağun ola senin taban21

İstanbul nimeti bol bir yerdir. Bu bolluktan nasiplenmek ise ancak pa-
rayla mümkün olmaktadır; ne var ki bazen para bile kişinin İstanbul’daki 
rahatlığına vesile olamaz. Beliğ Mehmet Paşa eğer kimi kimsesi yoksa İs-
tanbul kişiye dar gelir, der:

Ne kadar olsa diremdâr olana ni’meti bol
Tar olur bî-kese işretgede-i İslambol22

İstanbul, kalabalıklığı, karmaşası gibi karmaşık duygular da yaşatabi-
lir. Dünyanın her yanından buraya akıp gelen insanların her türlüsünü 
her hal içinde bulmak mümkündür. Bu şehir hayır ve şerre dair hemen 
her şeyi barındırmaktadır.

Nâbî Divanı’nda yer alan mesnevi şeklindeki manzum bir hikâyede 
Edirne’den yola çıkıp İstanbul’a gelen dört kişinin kısa maceraları anlatı-
lırken pay-i taht olumlu ve olumsuz özellikleriyle söz konusu edilir. İstan-
bul günahkârların günahı ve takva sahiplerinin ise ibadeti için aranan ve 
istenen hemen her şeyin var olduğu bir yer olarak anlatılır.

Olmağ ile hem-dem-i şâm ü seher
İtdiler İstanbul’a birden sefer
‘İşret ile eyleyerek tayy-ı râh
Oldılar âsûde-i dergâh-ı şâh
Şehr-i Sitanbul ise ma’rûf ı ‘âm
Her ne murâd eylesen anda tamâm
Hatıruna her ne iderse huzûr
Anda müheyyâ bulunur bî-kuşûr
Zâhide esbâb-ı şalâh u sedâd
Fâsıka sermâye-i fısk u fesâd23

20 Mustafa Özkan, Cinânî Cilâü’l-Kulûb (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük), www.ekitapkulturtu-
rizm.gov.tr, s. 199.
21 Erkan Akalın, Klasik Türk Şiirinde Şair-İktidar İlişkileri, Kırıkkale Ünv. SBE Yüksek Lisans 
Tezi, Kırıkkale, 2007, s. 148.
22 Gamze Demirel, 18. Yüzyıl Şairlerinden Belîġ Mehmed Emîn Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Me-
tin-Tahlil), Fırat Üniversitesi SBE Doktora Tezi, Elazığ, 2005, s. 247.
23 Ali Fuat Bilkan, Nâbî Dîvânı, İstanbul, 1997, s. 444.
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Gelibolulu Mustafa Âlî’nin yazdığı “Der-Menkabet-i Mahrûse-i Aliyye” 
başlıklı kasidede İstanbul’un güzelliklerinin yanı sıra, kişiye verdiği ezi-
yet ve keder duyguları da zikredilmiştir. Makam mevki ehli için mutluluk 
madeni olan şehir, azledilenlere, fakirlik içinde kalanlara ve düşkünlere 
keder ve zarar denizinden başka bir şey değildir.

Azl ile fakr ile gözyaşı döken gam-gîne
Gussâ girdâbıdır ol hüzn ü keder deryâsı
Mansıb ehline safâ kânı menâfî denizi
Merdüm-i düşküne şer bahri zarâr deryâsı
Mâil-i fısk ü fücûr olsa harâbât ehli
Âlemi gark u şarâb eyler o şer deryâsı24

Kaynaklarda kendisinden ve eserinden bahsedildiği halde Şehrengizi-
ne ulaşamadığımız Tab’î İstanbul’u olumsuz özellikleriyle de anan şairler-
den biridir. O, eziyet ve ayrılık göstermede İstanbul’un benzerinin olma-
dığını ifade eder:

İçinde cevr u hicrân u sitem bol
Felekde yok durur illâ İstanbol25

İstanbul’da bol olan sadece hicran ve sitem değildir. Alȋ’ye göre bu şe-
hirde maskara ve muhtaç çoktur. Şehirde yiyecek kıtlığı vardır. Her şey 
nadirdir ama veba boldur:

Bezm-i şarâbı bȋ-meze kaldı Sitanbul’un
Bâis budur ki masharası bî-nevâsı bol

Zâd u zevâde kılleti öldürdi halkı hep
Her nesne nâdir anda fe-emmâ vebâsı bol26

Şair veba salgınının İstanbul’u mesken tuttuğu ve İstanbul’un adeta 
ecel yollarının buluşma yeri ve vebanın da mekânı olduğunu başka bir 
gazelinde de işler:

Eşbâha reh-güzer-i eceldür çü her yolı
Dâr-ı vebâ-medâr-ı fenâ bil Sitanbulı27

İstanbul halkını eleştiren şairlerin şikâyet ettikleri hususlardan biri de 
İstanbul’da kıymet bilir yoksunluğudur. Kimi şairler sanat, ilim ve mari-
fetten anlayanların kalmadığından, liyakat ehlinin makamlarda bulunma-
masından şikâyet ederler. Fâtin Davûd “iltifat” redifli gazelinde devrinde 
iltifat yokluğunu dile getirirken İstanbul’da da iltifattan eser kalmadığını 
belirtir:

24 Aksoyak, a.g.e., Cilt: I, s. 309.
25 Hasan Akay, Fatih’ten Günümüze Şairlerin Gözüyle İstanbul, İşaret Yayınları, İstanbul, 
1997, s. 809.
26 Aksoyak, a.g.e., Cilt: III, s. 14-15.
27 Aksoyak, a.g.e., Cilt: II, s. 293.
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Biñ nevāziş eyleyüp olsuñ ġulām-ı iltifāt
Virmez ebnā-yı zamāna bir selām-ı iltifāt
Ol cefā-pīşe ḫaṭ-āver oldu amma neyleyim
Olmadı şirāze-bend-i intiẓām-ı iltifāt
N’oldu bilmem böyle ol ahū-yu cīn-i vahşete
İtmez oldu semt-i ‘uşşāḳa ḫarām-ı iltifāt
Dil-nevāz ol ḳadr ü şān isterseñ ey mesned-perest
Rütbe-yi ūlādadır ḳā’im-maḳām-ı iltifāt
Görmedim şehr-i Sitanbul’da nevāzişten eser
Kalkmış ālemden (Fatīn) var ise nām-ı iltifat28

Beliğ Mehmed de İstanbul’da kıymet bilirliğin olmadığını, marifet ehli-
ne iltifat edilmediğini belirtir.

Sad gence dest-res sana âsân idi Beliğ
Bin ma’rifet geçeydi Sitanbul’da bir pula29

18. asır şairlerinden İhyâ da İstanbul’u kişinin kıymetine değer veri-
lecek bir yer olmadığı gerekçesiyle terk edilmesi gereken bir şehir olarak 
değerlendirir:

İhyâ bilinmez oldı Sitânbul’da kıymetiñ
Var ise taşralardadır ‛izzet zamânede30

Bu beyitler Nedîm’in tasvir ettiği İstanbul ve halkından hayli farklıdır. 
Nedîm Damat İbrahim Paşa’yı överken:

Ahâlî izz ü devletde re’âyâ emn ü râhatde
Hüner erbâbı rif’atde cihân yek-pâre nûrânî31

diyerek mutluluk tablosu çizmektedir. Hoca Sadeddin Efendi’nin tasvir 
ettiği İstanbul’da da olumsuzluklara yer yoktur. Ona göre de İstanbul sa-
nat ehlinin karar kıldığı maişet sorunun olmadığı, Arap’tan ve Acem’den 
çok kimsenin talih ümidiyle geldikleri bir şehirdir:

Her ne kadar ehl-i sanâyi’ ki var
Zübdesi ol şehrde tutmuş karâr
Cümle-i esbâb-ı ma’aş-ı temâm
Anda mühimmât bulur intizâm32

Nedim ve Hoca Sadeddin Efendi sultanlara yakın olmuş ve iltifat gör-
müş kişilerdir. Tabiatları da şikâyet üzre değildir. Ayrıca bu isimlerin İs-
tanbul hakkındaki bu ifadeleri sultanların övgüsüne yazdıkları kaside-
lerinden alıntıdır. Bu durum hicvin şahsiyet ve ona etki eden bireysel 

28 Uğur Soldan, Fatîn Divanı İnceleme-Metin, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, 2005, s. 170.
29 Demirel, a.g.e., s. 203-204.
30 Halil Erzen, İhyâ ve Dîvânı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SBE Doktora Tezi, Cilt: II, Van, 2012, s. 931.
31 Muhsin Macit, Nedîm Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997, s. 89.
32 Çelebi, a.g.e., s. 45-49.
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beklentiler ve mahrumiyetlerle olan ilgisini de gösterir. Sultan III. Murat 
ve Sadrazam Sinan Paşa’ya yönelik çok sayıda methiyesi olmakla beraber 
aradığını bulamayınca en ağır hicivleri yazmaktan çekinmeyen Gelibolu-
lu Mustafa Ali’nin kaleminde İstanbul mahrumiyetler ve olumsuzluklar 
şehridir. Bu şehirde parasıyla sim tenli güzellere rağbet eden, vaşak ve 
av köpeği kılığında adeta altın küp üstünde altın sayan, vefasız, sözünde 
durmayan insan boldur:

Kılmaz vefâ ulûfeleri harc meclise
İstanbul’unsa ahdi yalan bî-vefâsı bol
Altun küp üstine oturur kimi zer sayar
Ceybinde akça çok vaşak u zerdavası bol33

Gelibolulu’nun, görevinden azli/azilleri nedeniyle tenkidi ifadelerle İs-
tanbul’u (padişahı, devlet idarecilerini, halkını) yerdiği şiirlerinin aksine 
Nâbî bu şehir için ilim ve marifetin hiçbir yerde İstanbul’daki kadar takdir 
edilmediğini, hüner bağından nasiplenmek için İstanbul’dan iyi yer olma-
dığını ve İstanbul’un himmet sahiplerinin şehri olduğunu belirtir:

‘İlm ile mârifete cây-ı kabûl
Olmaz illâ ki meger İstanbul
Olmağa mîve-hor-ı bâğ-ı hüner
Olmaya şehr-i Sıtanbul kadar
İtsün İstanbulu Allah ma’mûr
Andadır cümle me’âli-i umûr
Mevlid-i menşe-i ashab-ı himem
Terbiyet-hâne-i esnâf-ı ümem34

Hoca Sadeddin Efendi Acemlerin ikbal amacıyla şehre akın ettiklerini 
belirtirken Gelibolulu Mustafa Ali ise Acemlerin sim-tenler için altın saç-
mak amacıyla şehre geldiklerini belirtir:

Rağbet cihânda tar satıcı sîm-tenlere
Zer bezl ider ‘Acemler ise çok biyâsı bol35

İstanbul’un mahbûb arayanlarla mahbubların uğrak yeri olduğuna 
dair bir başka tenkit de Halepli Edip tarafından yapılmıştır. Ona göre 
dünyanın dört bir yanından gelen “hîz”ler bu şehirde hadsiz talip bul-
maktadırlar:

Sürbe-i hîzân-ı aktâr-ı cihân İstanbula
‘Azm-i râh eyler ki bî-had tâlib-i istin bula36

Veysî de İstanbul’daki gayrı meşru cinsel yönelişlerden rahatsız olmuş-
tur:

33 Aksoyak, a.g.e., Cilt: III, s. 16.
34 İskender Pala, Yusuf Nâbî Hayriyye, Kapı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 84.
35 Aksoyak, a.g.e., Cilt: III, s. 16.
36 Cafer Mum, Halepli Edib Divanı (İnceleme-Tenkitli Metin-Cinaslar Sözlüğü), Hacettepe Üni-
versitesi SBE, Doktora Tezi, Ankara, 2004, s. 770.
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Zamane uydı nisvâna döşendi ekser oğlana
Ekâbir tapdı hemyâna olup yâr-ı ‘aduvvullah37

Seyyid Ni’metî de İstanbul halkı arasındaki ahlaki çözülmeyi eleştiren 
şairlerden biridir.

Kimi oglan pezevengi kimi câriye dellâlı
Kimi cinci kimi kancı kimi gûl-ı beyâbânî38

Şairlere göre İstanbul halkının önemli zaaflarından biri de günahkârlık 
ve ahireti unutmuşluktur. Latifî, İstanbul halkının dünya derdiyle dertle-
nip daima kazanç peşinde koşmasını ve başkalarının halinden haberdar 
olmadan yaşamasını eleştirirken halkın aklından ve gönlünden azap ve 
hesap gününün geçmiş olduğunu ve bütün muhabbetlerinin altın ve gü-
müşe yöneldiğini belirtir:

Yanında gûyiyâ müsbet değildir ahret39

İstanbul halkına karşı, biraz da üst zümreye, en şiddetli tenkitleri yö-
nelten şairlerden biri olan Veysî, şehir halkını dünyaya aşırı bağlı olmak, 
din evini yıkmak, Allah’ın emirlerini yerine getirmeyip bid’atlere meylet-
mekle suçlar:

Eyâ ey kavm-i İstanbul bilin tahkîk olun âgâh
İrişür nâ-gehân bir gün size kahr-ile hışmullah
Kıyamet kopdı dünyâdan siz el çekmez usanmazsız
Zamân-ı devr-i Mehdî’dür nüzûl itmekde Ruhullah
Yapup dünyâ evin vîrân idersiz hâne-i dîni
Ne Fir’avn yapdı ne Şeddâd binâlar bu şekil billah40

Seyyid Nimetî’nin İstanbul’un bilhassa ekâbirinde gördüğü olumsuz-
lukları kaleme aldığı kasidesinde pek çok eleştiri mevcuttur. Ona göre 
ekâbir hak yoldan tamamen sapmıştır ve bu nedenle Allah’tan bir gazap 
gelmesi muhtemeldir. Bu kesim dinden imandan geçmiş dünyayı ahirete 
tercih etmiştir. Bunlar gafletlerinde o denli ileri gitmişlerdir ki kabir aza-
bını, mahşer ve ceza gününü büsbütün unutmuş ve rüşvet alıp vererek 
Allah’ın emirlerinin hilafına olmak üzere isyana yeltenmişlerdir.

‘Udûl itdi tarîk-ı hakkdan İstanbûl mevâlîsi
İrişür korkarum bunlara bir gün hışm-ı Rabbânî
Dahı erbâb-ı hall ü ‘ıkdla ashâb-ı ‘izz ü câh
Ser-â-pâ cîfe-i dünyâya satdı dîn ü îmânı
……..

37 Günay Kut, “Veysî’nin Divanında Bulunmayan Bir Kasidesi Üzerine”, Türk Dili Araştırmala-
rı Yıllığı Belleten, Ankara, 1970, s. 72.
38 Ahmet Gülen, Seyyid Nakıb-zâde Ni’metî, Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Eserleri ve Divanı, Yük-
sek Lisans Tezi, Afyon, 2007, s. 137.
39 Suner, a.g.e., s. 14.
40 Kut, a.g.e., s. 171.
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Ferâmûş itdi bunlar hakkı bi’l-külliye unutdı
Azâb-ı kabri vü rûz-ı cezâyı yevm-i mîzânı
Cihânun rüşvet ile altın üstine getürdiler
Hilâf-ı emr-i Rabbânî idüp bin dürlü ‘isyânı
Mülakkab bir bölük bî-rahm u bî-şefkat harâmîler
Harâbe virdiler hayfâ ki mülk-i Al-i ‘Osmânı41

Ahireti unutan İstanbul halkı fakirin âhını ve hakkını da unutmuştur. 
Bencilce bir tutumla sıradan insanı ve muhtaç kişileri görmez olmuştur. 
Öne çıkan şey makam ve para sevgisi olmuştur. Latifî İstanbul’da değme 
insana hiç kimsenin yüz vermediğini ve it kadar kıymeti olmadığını sebep-
leriyle beraber şöyle anlatır: “Eğerçi şehr-i İstanbul bir şehr-i makbûldur. 
Ekâlim-i saba’da mu’adil ve mümâsili yokdur. Ammâ değme bir âdemin itce 
itibarı yokdur. Zirâ halkının gözü ekâbir ü e’âliyi öğrenmişdir. Değme bir 
kimesne gözlerine köy kethüdâsınca gelmez ve kirpiğine salmaz.”42 Benzer 
eleştirilerini manzum yollu olarak da sürdüren Latifî İstanbul’da paranın 
her şeyin önüne geçtiğini belirtir:

Nice ilm ü nice takvâ birader
Zaman halkına şimdi zer gerek zer
Zerin var ise âdemsin kişisin
Yoğ ise âlemin alçak işisin43

Osmanzade Taib 1703 Edirne vak’asına bağlı olarak yazdığı hicviyede 
İstanbul halkını arsız ve Müslümanlık izzetine yakışmayacak hareketlerle 
ve boş yere kan dökmekle itham eder. Hadisede parmağı olan bazı sivil ve 
askeri gruplar yerilirken bu gruplara karşı olumsuz özellikleri öne çıkaran 
sıfatlar kaleme alınır:

Zehî bî-âr imiş kavm-i Sitanbul nâ-Müselmânî
İhânet kasd idüp dîn-i mübîne dökdiler kanı
…..
Tarîk-i Hakdan iyâb eyleyüb kavm-i Yehûd-asâ
İdüp mâla tama’ bir nice hâin düzd-i tuğyânı44

Beşiktaşlı Yahya Efendi de bir kıt’asında İstanbul halkının yaşadığı fa-
kirliği Beşiktaş adındaki beşik kelimesi ile ilintiler ve fakir halkı yokluktan 
beşik çağındaki çocukların toprak yemesine benzer şekilde toprak yiyici 
olarak tavsif eder. Şair halkın -varlıklıların- dünyanın süsüne, yaldızına 
aldanarak fakirleri unuttuğunu ima eder:

Cihânun zuhrüfüne aldanub halk
Kızıl yeşilce bayrâğ ile oynar

41 Gülen, a.g.e., s. 137-138.
42 Suner, a.g.e., s. 67.
43 Suner, a.g.e., s. 68.
44 Ali Budak, Batılılaşma ve Türk Edebiyatı Lale Devri’nden Tanzimata Yenileşme, Bilge Kültür 
Sanat Yayınları, İstanbul, 2008, s. 134.
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Fakîrî tıfla dönmüşdür arada
Beşik-taşında toprağ ile oynar45

Kâşif de bir tarih manzumesinde İstanbul’da çıkan yangınların sebebi 
olarak fakirlerin âhını ima eder:

Bahr-i nâr u gazab ü kahr-ı Hudâ
Ûş idüp mevceler itdi peydâ
Ol kadar geldi hurûşa k’oldu
Kürre-i nâr ile pür-âb u hevâ
Reşhâsından tutuşub İstanbul
Ser-te-ser bitdi dirigâ hayfâ
Ezher-i yevm-i nüşûr itdi zuhûr
Tutdu dünyâ yüzünü vâveylâ
Ana ol dem didi hâtif târîh
Yakdı İstanbul’u âh-ı fukârâ46

Kâşif gibi Veysî de yakın zamanda İstanbul halkının başına bir bela 
gelmesinden korkmakta ve bu belayı halkın Hak yoldan sapmasına ve 
zulüm ve fesatla meşgul olmasına bağlamaktadır.

…
Yetîme şefkat itmezsiz alursuz göz göre mâlın
Degül mi hâzır u nâzır buña râzı mıdur Allah
…..
Zamane uydı nisvâna döşendi ekser oğlana
Ekâbir tapdı hemyâna olup yâr-ı ‘aduvvullah
Sıtanbul kavminin zulm ü fesâdı hadden aşmışdur
Budur korkum yakınlarda irişe bir belâ nâ-gâh47

Veysî’nin bu dizeleriyle İstanbul’u yeryüzünün cenneti, şehirlerin sev-
gilisi, irfanın hazinesi olarak gören şairlerin bakışı arasında ciddi farklar 
vardır:

Gencîne-i irfân olan İslambol
Mahbûbe-i buldân olan İslambol
Müştâk seni görmeye gayetle Şeref
Ey mecma’-i yarân olan İslambol48

Kâlâ-yı me’ârif satılur sûklarında
Bâzâr-ı hüner ma’den-i ilm ü ulemâdır49

Şehrinin bünyâdı hub insânı hub irfânı hub
Benzemez hiçbir diyar üslûbuna İstanbul’un50

45 Akay, a.g.e., s. 239.
46 Akay, a.g.e., s. 566.
47 Kut, a.g.e., s. 171-172.
48 Çelebi, a.g.e., s. 201.
49 Macit, a.g.e., s. 22.
50 Çelebi, a.g.e., s. 163.
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Kadızade Mustafa İlmî padişaha nasihat yollu sunduğu manzumede 
İstanbul halkının rahat ve sefa içinde yaşayıp taşrada olup bitene bigâne 
kalmasını hoş karşılamaz. İlmî’nin sefa içinde olduğunu ifade ettiği halk 
muhtemelen İstanbul’un üst düzey yönetici zümresidir.

Ehl-i İslambol safâlar sürmede her kûşede
Taşralarda toldı cümle âh u efgân bilmiş ol51

Mustafa İlmî’nin ifadeleri İstanbul ve taşraya dair farklı bir kıyasla-
mayla başka bir şair tarafından teyit edilir:

Çıkmasun âdem olan taşraya asla andan
Bilelim kadrini cennet gibidir İstanbul52

Latifî, İstanbul halkının özellikle esnafının aldatıcılığından şikâyet 
eder. Esnaf o denli işine hile karıştırır ki İblis’e ders bile verebilirler. Kar-
gayı bülbül; merkebi düldül diye satabilirler. Alıp satmada dürüstlük bil-
mezler.53

Latifî İstanbul’un tekke ehlini ve sûfîlerini tanıtırken bazı iki yüzlü sah-
tekar dervişlerinden de bahseder. Bu kişilerin sûfîlik ve takva adı altında 
yaptıkları her hal aslında içlerindeki gerçek yüzün farklı yansımalarıdır:

Sofi misvakını sanma sünnet için gösterir
Diş biler müminlerin helvasına vü âşına
Tacı vardır başında kubbe kadar
Yokdur ihlası dilde habbe kadar54

Latifî’nin dert yakındığı ikiyüzlü sufi tipinden Veysî de şikâyetçidir. 
Veysî İstanbul’da çıkan yangınların sebebini adeta sufilerin samimi olma-
yan davranışlarına, içten olmayan zikirlerine bağlar:

Hemân bir hây u hûy ile yıkar câmi’leri sûfî
Kanı evrâd ile esmâ kanı tevhîd-i zikrullah
Çakıldı fitne çakmağı tutuşdı kibrît-i dünyâ
Nice ulaşmasun âteş begüm İstanbul’a geh gâh55

İstanbul’un dilberleri de zaman zaman eleştiri konusu olmuştur. Kimi 
şairler İstanbul güzelleriyle taşra güzelleri arasında mukayese yapar. Di-
van şiirinde böyle bir karşılaştırma yapan şairler İstanbullu güzeli daha 
narin, daha nazik ve makbul bulurlar. Bilhassa mahalli üslubun klasik 
şiire hâkim olmasından sonra da İstanbul’un farklı semtlerinin güzelleri 
zaman zaman şiirin övgü malzemesi olur. Örneğin Sünbülzade Vehbî taş-
ra güzelinde naz ve letafet bulmazken Nâbî de İstanbullu güzeli naz ve eda 
açısından taşralı güzelden üstün bulduğunu belirtir:

51 Mahmut Kaplan, “Manzum Nasihat-namelerde Yer Alan Konular”, Selçuk Üniversitesi Tür-
kiyat Araştırmaları Dergisi, No. 9, Jan, Konya, 2001, s. 181.
52 Çelebi, a.g.e., s. 52.
53 Suner, a.g.e., s. 15.
54 Suner, a.g.e., s. 39.
55 Kut, a.g.e., s. 172.
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Taşra güzelinde arama nâz u letâfet
Hûbân-ı Sıtânbul gibi dünyâda bulunmaz56

Bilen hâk-i Sitânbuldur rüsûm-ı şîve
Kenârın dilberi nâzik de olsa nâzenîn olmaz57

Bununla beraber bazı şairler İstanbul güzelini pek güvenilir bulmaz. 
Zira İstanbul güzellerinin kararsız tutumları ve vefasız halleri şairlerin 
güvenini zedelemiştir. Ayrıca İstanbul güzelinin yüzvermez hali de şairi 
“kenar”a yöneltmiştir. Bu ifadelerin bir kısmının klasik şiir geleneği içinde 
mütalaa edilmesi gerekir; zira sevgili esasen her zaman iltifat etmeyen 
ve vefasız olarak vasıflandırılır. Ancak mahallileşme akımından sonra dış 
çevreye ait unsurların daha realist bir bakışla tasvir edildiği de vakidir.

Küçükçelebizade Asım İstanbul güzellerinin vefasından şikâyetçidir. 
Ona göre taşranın saf gönüllü güzeli daha tercih edilirdir.

Kenârın sâde-dil meh-rûsu yegdür ülfete Âsım
Sitanbul şehrinin âlüfte-meşreb bî-vefâsından58

Dilberlerin şefkatsiz ve vefasız oluşuna değinen şairler arasında Nedîm 
ve Süleyman Fehim de bulunmaktadır.

Hep halkının etvârı pesendîde vü makbûl
Dirler ki dilberleri bî-mihr ü vefâdır59

Hakikat bî-vefâ nâ-mihribân hûbân-ı İstanbul
Yine dil ârzû eyler ne çâre ülfet olmuştur60

Bosnalı Fazıl Mehmet Paşa İstanbul’un ekâbirinin insanlığını ve buna 
bağlı olarak makam vaad edilmesini de tenkit ettiği bir gazelinde İstan-
bul’da evlenmenin doğuracağı mahzuru da dile getirir:

Sitanbulda teehülden hazer it var ise aklın
Seni pâ-beste-i hırmân ider kayd-ı ‘arûsıyla61

Enderunlu Fazıl Zenânnâme’sinde İstanbul kadınlarını ahlaklarına 
göre tasnif eder ve dört gruba ayırır. Namus ehli olarak gördüğü kadınları 
Hz. Meryem ve Rabia’tü’l-Adeviye’ye benzetir:

Her biri Meryem-i umrânîdir
Hazret-i Rabia-ı sânȋdir
Sahib-i gayret-i nâmȗs-ı vekâr
Hânesinde oturur leyl ü nehâr62

56 Yenikale, a.g.e., s. 527.
57 Bilkan, a.g.e., s. 685.
58 Âsım Efendi, Divan, Ceride-i Havadis Matbaası, İstanbul, 1258, s. 57.
59 Mâcit, a.g.e., s. 22.
60 Agâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar, Ende-
run Kitabevi, İstanbul, 1984, s. 611.
61 Mehmet Akif Duman, Fâzıl Divanı (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme), Cumhuriyet Üniversi-
tesi SBE Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2005, s. 441.
62 Çelebi, a.g.e., s. 158-159.
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Bundan sonra ele aldığı üç sınıfı ise ahlak düşkünlükleri sebebiyle 
tenkit eder. Onun tasvirlerinden on dokuzuncu asır İstanbul sokaklarının 
havası, kadınların süs ve civan düşkünlükleri, bazı erkeklerin tamamen 
maişet derdine düşmelerinden dolayı evlerinden habersiz oluşları, sevici 
kadınların varlığı, evlilik dışı kadın erkek ilişkileri ve kadınların tutkula-
rına dair bazı özellikleri hakkında fikir edinmek mümkündür.63 Topluma 
ayna tutan şairlerden biri olan Nev’izade Atayî, Hamse’sinde İstanbul’da 
görüp karşılaştığı bazı olumsuz kişi ve zümrelerin eleştirisini yapar.

“Atayî’nin yaşadığı yıllarda imparatorluğu kasıp kavuran temel bo-
zuklukların önemli göstergelerinden birisi, gitgide yaygınlaşan ahlak 
çöküntüsüdür. Bunun en çarpık örneklerini büyük şehirlerde, özellikle 
payitaht İstanbul’da görmek mümkündür. Atâyî’nin Hamse’si bu ahlak 
çöküntüsünün sapık ve gayrı meşru cinsel ilişkiler şeklinde ortalığı kap-
layan görüntülerini çok ayrıntılı olarak yansıtan örnekler ihtiva eder…”64

Atayî’nin mesnevilerinde İstanbul ve halkına karşı bütünsel bir tenkit, 
sövgü veya suçlama yerine bu şehirde görüp karşılaştığı ve tasvip etmedi-
ği kişi ve kesimlerin tenkidi “dastan” adı verilen hikâyeler aracılığıyla ve 
öğretici bir üslupla anlatılır.

Bütün bu tenkit içerikli şiir örneklerinden sonra denilebilir ki şairler 
arasında İstanbul gibi cazip ve arzu edilen bir şehre/mekâna karşı ortak 
bir bakış açısı mevcut değildir. İstanbul, daha çok halkı, şairlerce hicve de 
hedef olmuştur. Bu yönüyle yüzlerce şairin münasebeti olması hasebiyle 
övgüye olduğu kadar yergiye konu olmakta da ilk sırada gelir. Şairlerin 
bilhassa yönetici zümrelerle yaşadıkları memnuniyetsiz halleri onları hal-
ka karşı kırgınlık ve küskünlüğe itmiş bu da mekân algısında genelin 
dışında farklılaşmalara yol açmıştır. Şairlerin zaman zaman topluma dair 
eleştirileri mekâna bakışı etkilemiş, küskün ve kötümser şair mizacı İs-
tanbul’un güzelliklerini perdelemiştir.
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KİTAP TANITMA

DİLLERİN ŞİFRESİ:
DR. YUSUF GEDİKLİ’NİN SIRA DIŞI KİTABI

Okurların Türk Dünyası Araştırmaları ve Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi’nde yayımlanan Hun ve Bulgar Türkçeleri hakkındaki makalele-
riyle yakından tanıdığı Dr. Yusuf Gedikli, son günlerde ilgi çekici bir ki-
tapla karşımıza çıktı.

Gedikli’nin Boğaziçi Yayınları’ndan çıkan kitabı Dillerin Şifresi - Dille-
rin Kökeni ve Türeyişi adını taşıyor (İstanbul, 2015, 1. Cilt, 464 sayfa). 
Kitapta ortaya yeni bir kuram, yazarın deyişiyle ocak yasası konuyor. 
Gedikli ocak yasasının konunun uzmanları tarafından kabul edileceğine 
olan inancını en başta, önsözde vurguluyor ve iddialı olduğunu söylüyor. 
Gedikli şöyle diyor (Aynı zamanda kitabı tanıttığı için önsözün önemli bir 
kısmını alıntılamak uygun görüldü):

“…Bu eserle dillerin hangi yolla, nasıl türediği, hangi aşamaları geçtiği 
sorunları çözülmüş, dillerle ilgili birçok mesele halledilmiştir. Başka söyle-
yişle dillerin şifresi deşifre edilmiştir.

Tabi ki bütün sorunları çözdüğümüzü söylemeyeceğiz. Fakat çözeme-
diğimiz sorunların bulgularımız ışığında ileride halledileceği kuşkusuzdur.

Yapıtımızın en önemli yanı ortaya koyduğumuz ocak yasasıdır. Bu yasa 
tüm dünya dilleri için geçerlidir. Ocak yasası dillerin tesadüfen, lalettayin 
ortaya çıkmadığını; bir kanuna, kurala göre türediğini kanıtlamaktadır. 
Eserimizde Türk, Hint-Avrupa, Hami-Sami, Fin-Ogur, Moğal (böyle yazaca-
ğız), Kore, Japon, Çin, İber-Kafkas ve daha birçok dünya dilini inceledik ve 
bu dillerin ocak yasasına göre oluştuğunu kanıtladık.

Ocak yasası bulgusuyla birlikte tüm dünya dillerinin ortak malzemeyle 
oluştuğu ve bütün sözlerin beta, delta, gama, lamda düzlemlerinin birinden 
filizlendiği bulgumuz da çok önemlidir.

Kitabımızın birinci cildi başta ocak yasası olmak üzere kuramsal konu-
ları, dillerin doğuş ve türeyişini anlatır. Bu cilt sadece dil nazariyesi, fono-
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loji, fonetik, morfoloji, etimoloji, semantik eseri değil, bir ölçüde bunların 
hepsidir, hepsinden söz eder. Tek kelimeyle genel bir dil bilimi kitabıdır.

Kitabımızın ikinci cildi Türkçe’deki söz ocaklarına ayrılmıştır. Bu cilt 
Türkçe’deki binlerce kelimenin kökenini vermekte, aynı zamanda temel bir 
Türkoloji yapıtı niteliği taşımaktadır. Zira Türkçe’deki binlerce sözcükle bir-
likte Türk dil, tarih, coğrafya, etnoğrafya ve onomastiğine ilişkin pek çok 
sorun ele alınmış, köken bilimsel çözümlemeler ve açıklamalar yapılmıştır. 
Dolayısıyla kitabımızı okuyan kişi ileri, yüksek bir Türkoloji bilgisiyle dona-
nacaktır.

Kitabımızın üçüncü cildi başta Hint-Avrupa ve Hami-Sami olmak üzere 
öbür dünya dillerine ayrılmıştır. Bu ciltte anılan diller ve öteki dünya dilleri 
hakkında fonetik, etimolojik çözümlemeler yapılmış, dillerin temeline inil-
miştir. Kısaca yapıtımız gök kubbenin altında şu ana değin söylenmemiş 
birkaç sözü barındırmaktadır.

Yapıtımızda birçok yöntemden faydalandık. Tümevarım, tümdengelim, 
karşılaştırma, çıkarsama yollarına başvurduk. Özgür biçimde görüş beyan 
etmekten geri durmadık, çekinmedik; çünkü herhangi bir görüş ortaya at-
mak yanlış da olsa beyan edilen görüşü gündeme taşıyacağı, tartışmaya 
açacağı, doğrunun bulunmasına yardımcı olacağı için gereklidir. Özetle 
yanlışı doğruya götüren bir adım olarak gördük. Ortaya attığımız görüş doğ-
ruysa zaten sorun yoktur, yanlışsa yanlışlanacağı için doğruya bir adım 
daha yaklaşılacaktır. Bilim yeni doğrular ve yanlışların düzeltilmesiyle iler-
ler. Sonuçta yanlış yapmayalım diye görüş, fikir, sav, tez ileri sürmekten 
kaçınmadık.

Şayet bir yerde tek fikir varsa orada gerileme başlamış demektir. Uy-
garlıkların çökmesinin, ölmesinin sebeplerinden başlıcası tek görüşün, tek 
savın benimsenmesi, benimsettirilmesi, empoze edilmesidir. Bir toplumda 
türlü görüşler, savlar, tezler varsa ilerleme potansiyeli her an mevcuttur. 
Tek fikirle, tek idelojiyle ileri gidilemez. Diktatörlüklerin, totaliter, otoriter, 
teokratik ve antidemokratik rejimlerin ileri gidememelerinin en önemli ne-
deni budur. Bugün yanlış olan fikir yarın doğru olabilir. Aynı şekilde bugün 
doğru olan fikir yarın yanlış olabilir.

Dil konusunda arılaştırmacı yahut muhafazakâr görüşlerin birinden 
yana olmadık. İkisinden de yana olduk. Dile girmiş her kelimeyi benimse-
dik. Bu nedenle eserde zengin bir dil kullandık. Fakat yalın biçimde yaz-
maya özen gösterdik. Eserimizi içinden çıkılmaz yabancı terimlere boğma-
dık. Neşir kelimesini kullanmayan ve bunun arkasından datif, akkuzatif, 
nomen agentis, nomen actionis ve benzeri yabancı asıllı terimleri boca eden 
dilcilerin yolunu takip etmedik.

Bazı kelimeleri Türkçe’nin bünyesine uygun olarak fonetik imlayla yaz-
dık.

Yabancı kelimelerin sonraki hecelerini geniş-yuvarlak ünlülerle yazma-
maya çaba gösterdik. Türkçe’nin sevmediği yan yana iki ünlüden kaçındık.  

Herkesin hakkını verdik. Kimden yararlandıysak belirttik.
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Doğal olarak yanlışlarımız vardır, olacaktır ve bu kaçınılmazdır; sonuçta 
hepimiz insanız. Önemli olan mümkün olduğunca az yanlış yapmaktır. Bil-
ginler yanlışlarımızı düzeltecek, eksiklerimizi giderecektir.

Türk ulusunun bir ferdi olarak böyle bir eser ortaya koymaktan ve Türk 
ulusunun adını yüceltmekten dolayı çok mutluyuz. Aynı şekilde cihan tari-
hinde birincil rol oynayan zeki ve çalışkan Türk ulusunun başka bireylerinin, 
Türk milletinin adını duyuracaklarından ve yücelteceklerinden de umutluyuz.”

Gedikli ocak yasasına göre tüm dillerdeki sözlerin beta, delta, gama, 
lamda düzlemlerinden (yani b, d, g, l seslerinden) biriyle türediğini, yalnız 
Türkçe’de lamda düzlemi, yani başçıl l sesinin bulunmadığını söylüyor. 
Bu noktada Gedikli’nin ortaya koyduğu ocak yasasına birkaç örnek ver-
mek uygun olacaktır (Her ocakta 4 kök vardır. Kökler rakamlarla gösteri-
lecektir. Ancak bazı ocakların bütün kökleri şimdilik tespit edilememiştir).

1. Beta düzleminden doğan buğdayla ilgili *bu+ ocağı : *bu-b, bu-d, 
bu-g, bu-l (*bub, bud, bug, bul)

1. *bu-b. Bu kökten henüz bir tespit yapılamamıştır.
2.1. bu-d kökünden gelen Divandaki budgay “buğday”dır (D 23).
2.2. Çuvaşça pări “buğday”dır; Macarca’ya búza şeklinde geçmiştir 

(TDES 62, “buğday”).
3.1. bu-g kökünden gelen Eski Uygurca buġday, Divandaki bugday 

“buğday”dır (EUTS 34; D. 23).
3.2. Türkçe, Türkmence, Yeni Uygurca buğday, Özbekçe buğdày, 

Azerbaycan Türkçesi’nde buğda “buğday”dır (KTLS, 82-83).
4. bu-l kökünden gelen Anadolu Türkçesi’ndeki bulday, buldey “buğ-

day”dır (DS 2 780). Bazı sözler arasında metatez ve benzeşme olması 
mümkündür.

2. Delta düzleminden doğan dikmekle, iğne, ip, iplikle ilişkili *di+ 
ocağı : *di-b, *di-d, *di-g, *di-l (*dib, *did, *dig, *dil)

1. *di-b kökünden, başta d > y, kök sonunda b > p değişimiyle gelen 
Eski Uygur Türkçesi’ndeki yip “ip, iplik”, yipkä “iplik”tir (EUTS 193). Yip, 
Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerinde başta y düşümüyle ip olmuştur.

2.1. *di-d kökünden, başta d > t > ç, kök sonunda d > t evrimiyle gelen 
Osmanlıca çitimek “dikmek, iliştirmek”, çitmek “dikmek, iliştirmek, birbi-
rine geçirmek”tir (YTS 57).

2.2. Anadolu ağızlarında çitmek, çitemek, çitelemek, çitimek, çi-
tilemek “kumaş ve örgülerin yırtıklarını, örmek, dikmek”tir (DS 3 1244).

3.1. *di-g kökünden gelen dikici “dikme işini yapan, terzi”, iğne “dikiş 
aleti”dir. İğnenin gelişimi şöyledir: *digeg > *yigeg > *yingeg > *ingeg > 
*igneg > igne > iğne.

3.2. *dig >> *yig > iğ ve *dig > *tig > *tıg > tığ buradandır. Bunlar 
2004’te Dr. Gedikli tarafından Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nde 
(149. sayı) geniş biçimde izah edilmiştir.

4. *di-l kökünden, başta d > ś evrimiyle gelen Çuvaşça śĕl- “dikiş dik-
mek”tir (ÇAvD 151). -ĕ- kısa, zayıf bir i’dir.
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3. Gama düzleminden doğan güneşle ilintili *gü+ ocağı : *gü-nb, 
*gü-nd, *gü-ng (*günb, *günd, *güng)

1. *gü-nb kökünden gelen Karaçay-Malkarcadaki künbet “güneye ba-
kan dağ yamacı”dır (K-MTS 287).

2.1. *gü-nd kökünden gelen Orkun yazıtlarındaki küntüz “gündüz, 
gündüzün”dür (OY 107). Kündüz, zetasizmin z’li şeklidir.

2.2. Eski Uygurca kündäm “1. güneşe benzer, parlak, güneş gibi 2. 
güneşli”dir (EUTS 82).

2.3. Eski Uygurca kuyaş “güneş”, Divanda kuyaş “güneş, koyu sıcak, 
güneşin şiddetli vurması”dır (EUTS 125; D 78). Kuyaş, *gündel biçimin-
den kalınlaşarak gelişmiştir. Şigmatizm vardır.

3.1. *gü-ng kökünden gelen Orkun yazıtlarındaki kün “gün, gündüz, 
güneş”, Eski Uygurca kün “1. güneş 2. gün 3. güney”dir (OY 107; EUTS 
82). -ng’nin -g’si düşmüştür.

3.2. Çuvaşça hĕvel (ok. hivel) “güneş”tir. Bu kelimenin ilk şekli ancak 
*güngel olabilir. Çuvaşça biçimdeki -v- sesi bunu bize ispatlıyor. *güngel 
şigmatizm dolayısıyla *güngeş > güneş olmuştur. Özetle Türkçe güneş 
buradandır.

Türkçe’de yapışık ündeşlerin dördüncü çekirdeklerinden türeyen söz 
yoktur. Başka deyişle -nl çekirdeği Türkçe’de işletilmez.

Gedikli’nin kitabı hakkında söylenecek çok söz var. Ancak yerimiz dar. 
En iyisi kitabı baştan sona, dikkatlice okumak.

Özetle, Dr. Yusuf Gedikli’yi kitabı için kutlarız ve kitabının hak eden 
ilgiyi görmesini dileriz.
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