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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: ÇANDARLIOĞLU, Gülçin: “Türk Tarihinde Andronovo Kültürü”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 

Sayı: 216, Yıl: 37, Cilt: 110, Mayıs-Haziran 2015, s. 9-18.

ISSN: 0255-0644

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

edilerek vergi muafiyeti tanınmış olan
«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI»nın hakemli, uluslararası, süreli ilmî yayın organıdır.
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1HACI DURAN / İSLAM DÜNYASINDA İDEOLOJİLER, ETNİK AİDİYETLER VE TERÖR

İSLAM DÜNYASINDA
İDEOLOJİLER, ETNİK AİDİYETLER VE TERÖR

Prof. Dr. Hacı DURAN*

Öz

Bu makalede, Arap Baharı olarak adlandırılan, İslam Dünyası’ndaki 
iç savaşların muharrikleri incelendi. Kamuoyunda etnisite, din ve mezhep 
savaşları olarak tanımlanan bu savaşların gerisindeki yapay ve organize 
muharrikler araştırıldı. Din ile şiddet arasındaki ilişkinin tarihteki örnek-
leri günümüzle karşılaştırıldı. Dini inançların siyasi çatışmalarda bir araç 
olarak kullanılmasına dair örnekler Arap Baharı iç savaşlarıyla ilişkilendi-
rildi. Çatışmaların yoğun olarak devam ettiği, Irak, Suriye, Libya ve Mısır 
örnek olayları esas alınarak konu hakkındaki bilimsel verilerin içerik ana-
lizleri yapıldı. Sembolik etkileşim yaklaşımı ile anılan çatışmalar analiz 
edildi. İletişim teknolojilerinin örgütsel ve grupsal fanatizmleri nasıl tayin 
ettikleri gösterildi. Araştırma sonucunda çatışmaların geleneksel din ve 
mezhep farklılıklarından kaynaklanmadıkları, ancak bu faktörlerin birer 
kışkırtıcı ve etkileyici araç olarak kullanıldıkları tesbit edildi. Çatışmaların 
simülasyon teknolojileriyle bir ekonomiye dönüştürüldükleri ve kitlelerin 
bu teknolojiler karşısında savunmasız kalarak, çatışmacı fanatik gruplara 
angaje edilmeye çalışıldığı ve bunun da başarıldığı tespit edildi.

Anahtar kelimeler: Dini Şiddet, Arap Baharı, Din Savaşları, Etnik 
Çatışma ve Aidiyet, Din ve Mezhep Savaşları, Fanatizm, Terör ve Din.

Abstract
Ethnicity, Ideology And Terror In Islamic World

In this article, the factors of civil wars in the Islamic World, also known 
as Arab Spring which are described as religious, ethnicity and sect wars 
has been examined. Examples of other religious and sectarian wars from 
the world history have been compared to the recent power wars. The Use 
of religious beliefs as a tool for political conflicts and its relation to Arab 
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2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Spring has been investigated. To be able to understand this relation better, 
content analysis of the scientific data based on the examples of Iraq, Syria, 
Libya and Egypt has been made. The works based on symbolic interaction 
approach has been analyzed. How the communication technologies cana-
lize organizational fanaticism has been shown. According to result of the 
study, it was shown that the traditional religious and sectarian differences 
are not the reason of these conflicts but the tools that have been used to 
affect and provoke the masses. These conflicts are turned into an economy 
by simulation technologies, and the masses are to be released as vulne-
rable against to these technologies, it is engaged into the fantasist groups 
and they achieve it.

Keywords: Religious Violence, Arab Spring, Religion Wars, Ethnic 
Conflict and Ownership, Religious and Sectarian Wars, Fanaticism, Terror 
and Religion.

Doğu ve İslam toplumlarının etnik aidiyetleri ve bu aidiyetlerin dışla-
ma, önyargı ve çatışma üzerindeki etkisi konusunda Batılı antropologlar 
tarafından birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda bölgede etnik 
aidiyetlerin ötekileştirmeye, önyargıya ve çatışmaya dönüşmediğine dair 
bulgular elde edilmiştir. Ayrıca bölge tarihindeki çatışmalara baktığımızda, 
çatışmaların ve savaşların etnik, dini ve itikadi temellere dayanmadığı daha 
çok iktidar mücadelelerine bağlı olarak gerçekleştiğini de gözlemlemekteyiz.

Buna rağmen bölgede son yıllarda meydana gelen çatışmalar, birçok 
basın kuruluşu ve siyaset kurucu organizasyon tarafından etnik ve dini 
etiketlerle dolaşımda tutulmaktadır. Bu durum önceden yaşanan çatışma 
göstergeleri ve bilimsel olarak kanıtlanan bulgularla çelişmektedir. Küre-
sel aktörlerin inşa ettiği algıya bakılırsa bölgedeki çatışmalar etnik, dini 
ve itikadi aidiyetler ve farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu durumda 
bölgede son yıllarda ve özellikle Arap Baharı denilen süreçle ortaya çıkan 
çatışmaların tabiatını ayrıntılı olarak incelemek gerekir.

Etnik çatışmalar bilindiği gibi, var olduğuna inanılan ve tarihi bir ge-
leneğin mirası olarak kabul edilen din, dil, köken ve mezhep ayrımcılığı 
ve farklılıklardan dolayı grupsal düzeyde insanların birbirlerini ötekileş-
tirmesi, dışlaması ve birbirine şiddet uygulaması gibi durumlar için söz 
konusudur.1 Bu durumdan dolayı konu hakkındaki farklı bulguları ve ta-
nımlamaları karşılaştırdığımızda, bölgemizdeki mevcut sıcak çatışmaların 
kökenleri, nedenleri ve diyalektiği konusunda daha özgün araştırmaların 
ve bilimsel yaklaşımların ortaya konması ve tartışılması gerektiğini dü-
şünmekteyim.

Çünkü bölgede daha önce kurulmuş, varlık göstermiş ve daha sonra 
yıkılmış olan siyasi oluşumların ve devletlerin tarihine baktığımızda, bu 
devletlerin arasındaki ilişkilerin ve çatışmaların etnik köken farklılıkların-

1 Stephan Ryan, Ethnic Conflict and International Relation, Brookfield Yay., Dartmouth, 1990, 
s. 10-15.
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da kaynaklanmadığı, daha çok iktidar mücadelelerinden meydana geldiği 
görülmektedir. Dolayısıyla Arapların birbirleriyle yaptıkları savaşlar çok 
fazladır. Türk devletlerinin tarihinde de Türklerin birbirleriyle yaptıkları 
çok sayıda savaş vardır. Emevi, Abbasi ve Arap emirliklerinin savaş ta-
rihleri bunun örneğidir. Osmanlı, Timur, Safevi ve Selçuklu beyliklerinin 
kendi iç savaşları da bu durumun örnekleridir. Bu bakımdan bölgenin 
savaş tarihi etnik özelliklerle açıklanacak kadar basit değildir. Bölge ge-
nelinde etnik çatışma kültürü olmadığı için günümüz savaşlarını da etnik 
olarak temellendirmek ve tanımlamak o kadar mantıklı değildir.

Öte taraftan 20. yüzyılda meydana gelen şiddet, katliam, savaş ve ça-
tışmalara kitlelerin katılmasının nedenlerini, insanların şiddete yönelme-
lerinin ikna edici tekniklerini, grup psikolojisinin fedakarlık ve şiddete 
yönelme üzerindeki etkisini ve otoritelerin inşa edilip buyurgan emirlerle 
halkı birbirine ötekileştirme teknikleri konusundaki uygulamalarını, de-
neysel araştırmalarla ortaya koyan ve açıklayan çok ilginç bulgular var-
dır. Bu bulgular ortada hiçbir farklılık ve ayrımcılık olmamasına rağmen 
insanların uydurma gerekçelerle birbirlerine yabancılaştıklarını da ortaya 
koymaktadır ve bilimsel olarak açıklamaktadır.

Ayrıca son yıllarda propaganda, örgütleme ve ikna teknolojileri alanın-
da çok önemli gelişmeler oldu. Simulasyonların kitleler üzerindeki etki-
sine dair somut bilimsel bulgular var. Bilgi toplumu ve tüketim toplumu 
kavramları, insanların istikrarsız kişilik tipolojileri hastalıklarına yatkın-
laşmalarına neden olmaktadır.

Bu çalışmada, Ortadoğu ve İslam Dünyası’nda yaşanan sıcak çatışma-
ları ve savaşları ele alacağız. Bu savaşların söylendiği gibi etnik temellere 
dayanıp dayanmadığını sorgulamaya çalışacağız. İdeoloji ve heyula inşa 
teknolojilerinin kitleler üzerindeki etkisini ortaya koyacağız. Simulasyon-
ların neden Ortadoğu’da daha çok ikna edici olduğunu dikkatle incelemek 
gerekir. Örgütlü gerçek güç merkezlerinin sersemleştirilen kitleleri nasıl 
yönetebildiklerini sosyo-psikolojik araştırmaların bulguları açısından de-
ğerlendirmek gerekir.

Çatışan Grupların Sayısı ve Envanterleri

Arap ülkelerinde Arap Baharı denilen aldatıcı süreçten sonra, darbe-
lerin, iç çatışmaların ve ihtilallerin yaşandığı dört ülkede çatışan nizami 
veya gayrı nizami gruplarla ilgili verileri esas alarak konuyu değerlendi-
receğiz. Bu ülkeler, Suriye, Irak, Libya ve Mısır’dan oluşmaktadır. Ancak 
savaşın bugün çok daha geniş bir coğrafyada devam ettiğini de görüyoruz. 
Kısmen de olsa Yemen olayları, Afganistan, Pakistan, Somali ve Nijerya 
olayları da bu listeye eklenebilir.

1. Suriye

Suriye’deki iç çatışmalarda 22 ayrı silahlı grubun olduğu çeşitli kay-
naklarda belirtilmektedir. Ama bu grupların sayılarında bir istikrar da 
mevcut değildir. Her zaman yeni gruplar ortaya çıkmaktadır. Savaşan ta-
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4 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

rafların ve grupların örgütsel, kültürel ve hakimiyet alanları ile ilgili sınır-
lar, sanıldığı gibi belirgin değildir, bir karmaşa süreci vardır.2

Bu gruplar, popüler yayınlarda ve değerlendirmelerde; Sünni, Şii ve 
Kürt blokları şeklinde birleştirilmektedir. Ancak çatışan gruplara bakıldı-
ğında, ne Şiilerin, ne Sünnilerin ne de Kürtlerin homojen olmadıkları görül-
mektedir. Ülkede mevcut yönetime karşı çok başlı bir muhalefet her zaman 
mevcuttu. Arap Baharı öncesinde de ülkedeki rejime muhalefet eden geniş 
halk kitleleri vardı. Hatta ilk gösteriler başladığı zaman olayların kontrol-
den çıkacağını ve yönetilemez bir duruma geleceğini konuyu araştıranlar 
açıklamıştı.3 Konu mezhep ve etnik durumla doğrudan alakalı görünmekle 
birlikte, rakip gruplar mezhep içi çatışmalar ve çekişmeler de yaşıyordu.

Sünni, Şii ve Kürt etnik aidiyetleri ile tanımlanan grupların bu aidi-
yetlere bağlı olarak yapılandıkları, savaşın insan kaynaklarının belirtilen 
kaynaklardan beslendiğini iddia etmek için somut bir delil yoktur. Çünkü, 
Sünni aidiyetlerle tanımlanan çatışmacı gruplar Şiilerle değil, yine başka 
Sünni gruplarla çatışmaktadır. İŞİD’in Alnusra ve Özgür Suriye Ordusu’na 
düzenlediği saldırılar bu durumun örneğidir. Özgür Suriye Ordusu ve Al 
Nusra adlı örgütlerin İŞİD’e karşı düzenlediği operasyonlar Sünni olarak 
etiketlenen grupların, siyasi birer grup olarak düşünüldüğünde Sünnilik 
değerlerine göre homojen olmadıklarını ortaya koymaktadır. Çoğu kere 
Sünni diye bilinen grupların kendi aralarındaki çatışma, Şii diye bilinen 
gruplarla yapılan çatışmalardan daha acımasız olabilmektedir.

Ayrıca Şiileri temsil ettiği söylenen resmi Suriye ordusunun destekçile-
rine ve Suriye’nin mevcut hükümetinde görev alan yetkililere bakıldığında 
bunların birçoğunun Sünni Arap ve Sünni Kürt olduğu da gözlenmek-
tedir. Mesela çağdaş İslami söylemin en önemli sünni düşünürlerinden 
kabul edilen Ramazan Albuti, Şii Devlet Başkanı Esed’i her zaman des-
tekledi. Sünnilik değerlerini ve inançların temel alarak isyan eden mu-
haliflere karşı çıktı. Çatışan tarafların bu karmaşık özelliklerine bakıldı-
ğında çatışmayı bir mezhep ve etnik savaş olarak tanımlamak mümkün 
görülmemektedir. Çatışan tarafların kullandıkları sloganlara ve imajlara 
bakıldığında yine benzer bir durumla karşılaşmaktayız.

İŞİD adlı örgüt, tarihsel imajları ürkütücü bir şekilde dolaşıma sokarken, 
Suriye’nin önemli bir kısmını işgal etmiş bir görüntü veriyor. Irak ile Suriye 
sınırını ortadan kaldırmış bulunmaktadır. Ama bu örgütle ilgili olarak yapı-
lan araştırmalara bakıldığında, çoğu uzman böyle bir örgütün somut olarak 
mevcut olmadığını da söylemektedirler. Hatta bölgede İşid ile savaşan Ame-
rikan kuvvetleri komutanı, “İşid’in ne olduğunu bilmiyoruz.”4 diyebilmektedir.

2 Hassan Hassan, “The Army of Islam is Winning in Syria”, http://foreignpolicy.com, 01.10.2013.
3 Komisyon, Suriye Beyne Hiyarat ve Mesalihi’l-Kuva’l-Siyasiyeti’l-İctimaiyye ve’l-İhtimala-
tu’t-Tağyir, Al-Markazu’l-Arabi Lil-Abhas ve’d-Dirasati’s-Siyasat, Doha, 2011, http://www.
dohainstitute.org/palbum/2b9e9f8a-e744-4680-b7fb-90d345efe615.
4 Ayaan Hirsi Ali, “Why the United States Should Back İslam’s Reformation”, https://www.
foreignaffairs.com/articles/
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Ortada bir savaş var. Ama bu savaşı yapanların grupsal sınırları, kül-
türel değerleri ve örgütsel yapıları belirsiz görünmektedir. Bu belirsizliği 
etnik ve mezhep figürleri ile etiketlemek bir nevi sorunun üstünü kapat-
mak anlamına gelir. Sorunu büyütüp popülerleştirmek ve halk savaşına 
dönüştürme çabası bu yüklemelerde açıkça görülmektedir. Suriye’de be-
şinci yılına giren iç savaş, görüldüğü kadarıyla profesyonel militan veya 
terörist gruplar tarafından yürütülmektedir. Halk kaçıyor, savaşa fiilen 
katılmıyor. Ama halkın yaşam alanları bu savaşçı terör grupları tarafın-
dan savaş alanı olarak kullanılıyor.

2. Irak

Irak iç savaşı, ABD’nin bu ülkeyi işgal etmesinden sonra başladı. ABD 
işgali tamamladığını açıkladı, ama savaşın bittiğini söylemedi. Bölgede 
yıllarca sürecek bir asimetrik savaşın başladığını işgal bittikten ve ABD 
kuvvetleri Irak’tan çekildikten sonra açıklandı. Bilindiği gibi, bu asimetrik 
savaş, intihar bombalarının patlaması ve yüzlerce kişinin camide veya 
çarşıda topluca öldürülmesi ile bir vahşete dönüştü. İntihar bombaları-
nın patlaması ile ilgili haberlerin verdiği mesaja bakıldığında, sanki savaş 
ABD’nin işgalci kuvvetlerine karşı yapılmıyor. Bombalar camide, Müslü-
manların toplantılarında, çarşıda, pazarda, devlet kurumlarında ve ma-
sum halkın bulunduğu mekânlarda patlıyor. Bombaların patlamasına 
eşlik eden haberlerde ise, Sünniler, Şiiler, aşiret isimleri, resmi güvenlik 
kuvvetleri ve devlet memurları kavramları yer almaktadır. Direnişçilerin 
işgalci ABD kuvvetleri ile değil, sanki bazen Sünni olma sıfatı ile Şiilerle, 
bazen Şii olma sıfatıyla Sünnilerle, kendi kabilesi adına diğer kabilelerle 
savaştıkları söylenmeye ve anlatılmaya çalışılmaktadır. İşgal sonrasında 
başlatılan asimetrik savaş profesyonel terörist grupların yetiştirilmesi, 
eğitilmesi ve eylem yapması süreçleriyle gerçekleşti.

Irak’ta Sünni Araplara ait olduğu söylenen 24’ü aşkın silahlı grubun 
varlığı bilinmektedir. Ama bu sayı Suriye’deki durum gibi sürekli artmak-
tadır. Şii Araplar adına örgütlendiği söylenen 12 ayrı silahlı grup bulu-
nuyor. Kürtler arasında ise, etnik Kürt aidiyetini öncelikli kılan liberal ve 
sosyalist ama aynı zamanda kabile asabiyetinden beslenen silahlı gruplar 
var.

Barzani ve Talabani oluşumları bu durumun örneklerinden birisi-
dir.  Her ikisi de özünde kabile asabiyetine dayanmaktadır. Birbirlerine 
rakiptirler. Kabile asabiyetinden dolayı daha önce birbirleriyle çok kanlı 
savaşlar yaptılar. Kabile asabiyetine dayalı iletişim ağlarıyla kurumsal-
laştıkları halde, Barzani grubu liberal ve kapitalist imajlara dayanarak 
küresel aktörlere işbirliği yapmaktadır. Talabani grubu da kabile asabiye-
ti iletişim ağları ürünü olduğu halde, sol ve sosyalist imajları kullanarak 
küresel aktörlere ortaklık yapmaktadır. Bunlarla rekabet eden ve çatışan 
yine Kürtlerden oluşan birkaç tane de İslami silahlı grup bulunmaktadır. 
Ayrıca Türkmenlere ait olduğu bilinen birkaç tane daha silahlı grup var. 
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Bu grupların Sünnilik, Şiilik ve Kürtlük etnik aidiyetleri üzerinde belirli 
bloklar oluşturduklarına dair herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Her 
ne kadar medyada ve küresel siyasi söylemlerde yaşananlar etnik çatışma 
olarak gösterime konsa da fiili durumun böyle olmadığını gözlemlemek-
teyiz.

Mesela Şii oldukları bilinen gruplardan Irak’taki Sadr grubu ve grubun 
silahlı kanadı olan Mehdi ordusu, iktidardaki diğer Şii gruplara karşı çık-
maktadır. Irak’ta Amerikan kuvvetleriyle ve İran ile işbirliği içerisinde olan 
Şii İttifak olarak bilinen Dava Partisi ve müttefiklerinin Şiilik söylemi üze-
rinden inşa ettikleri çatışmacı tutuma karşı Irak’ın milli birliğini savun-
maktadır. Sünni Arap gruplarıyla birlikte hareket etmektedir. Sünnilere 
yönelik resmi saldırılar karşısında durmaktadır.

Buna karşılık kabile asabiyeti ile varlıklarını muhafaza eden ve Irak’ta 
Maliki çizgisindeki Şii gruplarla ittifak halinde bulunan Barzani ve Tala-
bani kuvvetlerine karşı duran Kürt gruplar var. Bu gruplar İslam kardeş-
liği inancından dolayı Sünni İslamcı ve Şii İslamcı gruplarla işbirliği yapa-
bilmektedir. Kim tarafından yönetildiği ve organize edildiği henüz açıkça 
ortaya konamayan İşid, Barış Tugayları veya Alhaşdü Şaabi gibi silahlı 
gruplara karşı çıkmaktadırlar. Irak’ta açık siyaset yapan gruplar ile ka-
palı siyasi faaliyet yürüten gizli grupların genel görünümüne bakıldığında 
ortada mezhep ve etnik farklılıklardan kaynaklanmayan grupların çatış-
mayı körüklediği anlaşılmaktadır.

Ancak bu çatışmacı grupların zahiren mezhep ve etnik argümanları 
kullandıkları da bir gerçektir. Şii kökenli olanların bir kısmı milliyetçiler-
le, Sünnilerle ve liberal gruplarla birlikte siyaset yapmaktadır. Sünnilerin 
büyük kısmı Şiilerle, Kürtlerle, milliyetçilerle ve liberal gruplarla müşte-
rek siyasi oluşumlar içinde bulunmaktadır. Kürtler, her ne kadar özerk 
bir bölgede bulunuyorlarsa da onlar arasında da ciddi grupsal çekişmeler 
ve şiddet hareketleri mevcuttur.

Irak’ta 2011 yılında açık siyaset yapan otuz üç tane grup vardı. Bu 
siyasi grupların temsil ettiği söylenen kitleler, farklı sosyal kesimlerden 
oluşmaktadır. Kamuoyunda ve küresel siyasi söylemlerde her grubun öz-
gün bir etnik kültürü temsil ettiği varsayılmaktadır. Ancak sosyal yapı-
daki gerçekler, dolaşımdaki söylemleri doğrulamıyor. Siyasi söylemde ve 
iktidar ağlarında Sünniler, Şiiler, Kürtler ve Türkmenler homojen ve ara-
larında keskin kültürel sınırlar olan toplumlar olarak tanıtılmaktadırlar. 
Özellikle Türk kamuoyuna Irak sorunu, bu yüklemelerle tanıtılmaktadır. 
Ancak Irak halkının gerçek hayatındaki ilişki ağlarına bakıldığında fiili 
durumun farklı olduğu anlaşılmaktadır.5

Irak’ın çatışma ve iç savaşla ilgili genel görünümüne baktığımızda fark-
lı özellikleri olan bir sosyolojik gerçekle yüzleşmekteyiz. Yani çatışmayı, 
fanatizmi ve şiddeti besleyen hareketler perspektifinden Irak’ta olanlara 

5 Hacı Duran, “Irak’ta İç Savaş Simulasyonları ve Kardeşlik”, Stratejik Düşünce Dergisi, Ocak, 
2012 ve http://www.haciduran.com/2012/01/10/irakta-ic-savas-simulasyonlari-ve-kardeslik/
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bakıldığında çok farklı bir manzara gözlenmektedir. Bu manzarayı belirle-
yen faktörleri daha önce yayınlanan bir araştırmamda üçe ayırarak açık-
lamıştım.

Birincisi, otuz küsur yıllık savaşın acılarını, kederlerini, kinlerini ve 
nefretlerini yaşayan ve bunlarla beslenen bir kitle var. Bu kitle sosyo psi-
kolojik olarak düşünüldüğünde her zaman her türlü şiddet hareketine 
hazırdır. Kolaylıkla eylemlere yönlendirilmektedir. Bu kitle bir travmanın 
etkisi altındadır. Bu kitle terör organizatörlerinin insan kaynakları ihtiya-
cını karşılamaktadır. Savaş, ölüm, cinayet bu kitle için normal bir durum 
olmuştur. Bu insanlar ölümü, cinayeti kitlesel kıyımları; pornografik bir 
iştahın karşılanması gibi zevkle karşılıyorlar.

İkincisi medya iktidarlarının ve casusların egemen olduğu bir alan var 
Irak’ta. Bu güçler, yukarıda özellikleri belirtilen halkı sürekli olarak ey-
lemlere yönlendirmektedir. Profesyonelce düzenlenen eylemleri kitlesel-
leştirmektedir. Yeni eylem alanlarını inşa etmektedir. Savaşı bütün halka 
yaymaya çalışmaktadır. J. Baudrillard’ın post-modern tüketim toplumla-
rında kitle davranışlarını belirlediğini ve yönlendirdiğini iddia ettiği simü-
lasyonları üretmektedir. Baudrillard, “Bir köken ya da gerçeklikten yoksun 
gerçeğin modeller aracılığı ile türetilmesine hipergerçek yani simulasyon”6 
demektedir. Simulakr, orijinali, gerçeği, ilk örneği olmayan kendisi za-
ten kopya olan bir şeyin kopyası anlamına gelmektedir. Simulasyon ise, 
bu kopyanın dolaşımda tutularak yeniden üretilmesi demektir. Baudril-
lard özetle, günümüz insanının davranışlarını, tutumlarını ve tepkilerini 
yönlendiren, etkileyen ve biçimlendiren şeyin, insanın kendi görmesi ve 
anlaması olmadığını, yapay olarak profesyonelce inşa edilen, gerçekle ala-
kası olmayan bir simulasyon evreni olduğunu iddia etmektedir. Ancak bu 
simülasyonlar maalesef kitleleri etkilemektedir. Onları bir savaş robotuna 
dönüştürmektedir.

Üçüncüsü ise geleneksel İslami zihniyeti muhafaza eden, şiddet ey-
lemlerine rağmen insani değerlerini muhafaza eden geniş bir halk kitlesi 
var. Bu kitle, geleneksel iletişim ağlarını muhafaza etmektedir. Akrabalık 
ve dostluk bağlarını korumaktadır. Yani bir taraftan post-modern simü-
lasyonlarla inşa edilen nefretin aktörleri, diğer taraftan bu nefrete rağmen 
insani hoşgörüyü ve doğunun vefa, yardımseverlik, şeref ve sadakat de-
ğerleriyle bu nefreti etkisiz kılmaya çalışan bir kültür var.

3. Libya

Libya olayları, halk gösterileri ve mitingleriyle başlamadı. Doğrudan 
doğruya halkın resmi binaları işgal etmesi, kamu gücünü ele geçirmesi 
girişimleri sonucunda Bingazi’de başladı. Ancak Libya iç savaşı, olaylar 
başlar başlamaz, Libya halkının sorunu olmaktan çıktı. Uluslararası bir 
sorun oldu. Fransa’nın öncülüğünde Libya’ya yapılan saldırılar 19 Mart 

6 Jean Baudrillard, Simulakrlar ve Simulasyon, Çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, An-
kara, 2005, s. 14.
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2011’de Nato’nun desteği ile başladı. Libya devrimine yapılan bu uluslara-
rası müdahale aynı zamanda Arap Baharı sürecinin yönetimini de aslında 
küresel güçlere devretmiş oluyordu. O tarihte yazdığım bir makalede bu 
durumu; “Halk egemenliğine müttefik kuvvetler zinciri” başlığı ile değerlen-
dirmiştim. Ve Libya’ya yapılan saldırının sonuçlarının şu şekilde olacağını 
belirtmiştim:7 Muhtemelen bütün İslam ülkeleri bu saldırılarla “Iraklaştır-
ma” , “Afganistanlaştırma” veya “Filistinleştirme” süreçlerine tabi tutula-
caktır. Fransa’nın ve ortaklarının fırsatı ganimet bilip Libya’ya saldırması-
nın arkasında yeni bir kaos ortamı yaratma çabası yatmaktadır.

Aradan geçen dört yıllık sürede meydana gelen olaylar kötümser tah-
minimizi doğrulayacak şekilde gerçekleşti. Libya’da çatışan gruplara bak-
tığımızda, durumun Suriye ve diğer ülkelere benzediğini göstermektedir. 
Bu çatışan grupların tümünün de ciddi manada yabancı destekçileri bu-
lunmaktadır. Çatışan grupların sayısının 19 olduğu tahmin edilmektedir. 
Ama gerçek bundan farklıdır. Çünkü şiddet arttıkça gruplar, partiler ve 
örgütler kendi içlerinden parçalanıyorlar, yeni örgütlerin ortaya çıkması-
na neden oluyorlar.

Bu gruplar arasında Sünnilik ve Şiilik gibi mezhep farklılıklarına dayalı 
imajların kullanımı sorunu da bulunmuyor. Bu gruplar arasında İŞİD’e veya 
Selefi söyleme benzeyen sekiz tane, Müslüman kardeşler hareketinin uzantısı 
olduğu söylenebilen yedi tane, liberal ve kabile asabiyeti değerlerine dayandığı 
belirtilebilen dört tane çatışan grup olduğu bilinmektedir. Libya iç savaşında-
ki tarafların hiçbirisinin etnik olarak temellendirilmesi imkânı bulunmuyor.

Mesela Libya’da savaşan gruplardan birisi Tanzimu’l-İslami adlı ör-
güttür. Örgütün kurucuları 1980’lerden itibaren Afganistan’daki savaşçı 
gruplarda aktif rol oynamışlar. Örgüt üyeleri belli bir dönemde El-Kaide 
ile birlikte hareket etmişler. Libya’da Kaddafi iktidarı tarafından izlenmiş-
ler, iktidar kuvvetleriyle çatışmalar yapmışlar. Üyeleri yurt dışına kaçmış-
tır. Büyük kısmı ağır cezalarla yargılanarak tutuklanmıştır. Uluslararası 
interpol tarafından uzak doğu ülkelerinde yaşayan örgüt yöneticileri ya-
kalanarak Amerikan ve Libya kuvvetlerine teslim edilmişler. 2006-2009 
yılları arasında ise Kaddafi’nin oğlu Seyfu Devle’nin gözetiminde Libya 
yetkilileriyle diyaloga geçmişler. Onlarla işbirliği yapmışlar. Kaddafi’den 
özür dileyerek hapisten çıkmışlar.

Devrimden sonra ise örgütün önceki mensuplarından bir kısmı yeni-
den silahlı mücadeleye başlamıştır. Bu grubun uzantıları olduğu söylenen 
gizli örgütlerin Liberal ve Batı değerlerini temsil ettiğini söyleyen Tobruk 
hükümetinden mi, Libya’nın milli birliğini savunan Trablus hükümetin-
den mi yana davrandıkları da belli değildir. Örgüt bu yönüyle ciddi bir 
ideolojik temele de dayanmıyor. Ama uluslararası düzeyde birçok önemli 
bağlantılara girdiği anlaşılmaktadır. Başından itibaren ideoloji ve söylem-

7 H. Duran, http://www.sde.org.tr/tr/authordetail/arap-ihtilallerine-oryantalist-gomlek/792 
ve http://www.haciduran.com/2011/11/09/arap-ihtilallerine-oryantalist-gomlek/
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den ziyade savaşçı bir profil görünümü vermektedir. Bu haliyle bir mafya 
veya taşeron silahlı grup olarak düşünülebilir. Bir mezhep, kabile, etnik 
kimlik ve ideoloji uzantısı olarak mütalaa edilemez.

Libya’da halen görüntüde ve uluslararası medya söyleminde belirgin-
leşen iki savaşçı siyasi blok çatışmaktadır. 17 Şubat 2011 Devrimi’nden 
bu yana çeşitli şekillerde blok değiştiren savaşçı grupları ideolojik, etnik 
ve dini bir temele dayandırarak ayrıştırmak mümkün görünmüyor. Ül-
kedeki bloklardan birisi doğuda yer alıyor ve ülkenin %20’sinden daha 
az bir kısmı üzerinde egemenlik sağlamış durumdadır. Tobruk kentini 
kendine merkez edinen General Halife Hafter, Mahmut Cibril, Ali Zeydan 
ve Anayasa Mahkemesi tarafından fesh edilen meclis adına kurulan geçici 
hükümetin başbakanı Abdullah Sini, bu blokun önde gelen liderleri ola-
rak kabul ediliyorlar.

Diğer grup ise devrime öncülük eden, Libya anayasa mahkemesi kuru-
lu tarafından meşru kabul edilen ve ülkenin %80’nini halen kontrol eden 
Trablus’daki meclis, yargı, anayasal kuvvetler ve bunların askeri kanadını 
oluşturan Libya Şafağı kuvvetlerinden oluşuyor.8 Her iki kuvvet de kendi 
arasında mütecanis değildir. Ortak bir ideolojik veya dini söyleme göre bir 
araya gelen kesimlerden meydana gelmiyorlar.

Savaş, teknik olarak belli çıkarlar doğrultusunda örgütlenen mafyava-
ri savaşçı gruplar arasında yaşanıyor. Bu savaşçı grupların örgütlenme 
tarzları Sicilya mafya geleneğine benzemektedir. Din veya selefi söylem bu 
grupların mali kaynaklar üzerindeki emellerini saklamaya yaramaktadır. 
Çünkü Libya’nın petrol kaynakları ve uluslararası fonlardaki mal varlık-
ları önemli bir yekun oluşturmaktadır. Bu kaynakların bir kısmı halen bu 
grupların kontrolünde bulunmaktadır.

Bu gruplar arasındaki şiddeti ve savaşı etnik ve dini manada yorum-
lamak mümkün değildir. Doğu’da Tobruk’ta yer alan bloklar uluslarara-
sı desteği almak için kendilerini liberal olarak tanımlamakla birlikte, bu 
kuvvetlerin en önemli destekçisi Mısır’daki darbeci Sisi yönetimi ve körfez 
krallarıdır.

Suud Hükümeti’nin desteği ile devrimden altı sonra Selefi gruplar İŞİD 
benzeri bir şiddet hareketini Bingazi ve çevresinde başlattılar. Afganis-
tan’daki talibanın cami işgali stratejisini kullanarak ılımlı ve geleneksel 
dini gruplara mensup imamları cemaatin önünde rencide ettiler, kurşuna 
dizdiler. Buna karşın Cezayir hükümeti laik ve batıcı olduğu halde, Trab-
lus’daki hükümeti destekliyor.

Dolayısıyla bu savaşı mezhep ve etnik olarak tanımlama imkanı yok-
tur. Savaşan taraflar birbirlerini çoğu kere hırsızlık yapmakla suçluyorlar. 
Petrolü gizli yöntemlerle pazarlamakla itham ediyorlar. Savaş daha çok 
ekonomik kaynakların ve limanların ele geçirilmesi için yapılmaktadır.

8 As-Sanusi Biskari, “Ezmatu’l-Hivaru’l-Libi fi’l-Musvaddati’l-İttifakat”, Al-Markazu’l-Ara-
bi Lil-Abhas ve’d-Dirasati’s-Siyasat, Doha, 2015, http://www.dohainstitute.org/file/Get/
f3832704-b7a5-4691-ba14-1392cba22f62.pdf
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4. Mısır

Mısır’daki devrim süreci ve karşı darbe olayları İslam Dünyası’ndaki 
çatışmaların tabiatını açıklama bağlamında çok daha özgün verileri sun-
maktadır. Bilindiği gibi 25 Ocak 2011’de kitlesel gösterilerin devam etmesi 
ile birlikte devrim süreci canlandı. Halk devrimi diyebileceğimiz bir süreç 
başladı. Ülkedeki mevcut iktidar ve uzantıları tutuklandı, yargılandı. Ordu 
ve anayasa konseyi halkın talepleri doğrultusunda geçici bir süre ile ülkeyi 
yönetti. Serbest seçimlerin yapılmasını sağladı. Serbest seçimlere 13 siyasi 
parti üç tane blok oluşturacak şekilde katıldı. Bu partiler dini blok, liberal 
blok ve sol blok olarak birleştirilmektedir.9 Ancak devrim sonrası tartışma-
lar aynı dini blokda yer alanları karşı karşıya getirdi. Bazı dini grupları ve 
partileri özgürlükçü sol partilere, bazılarını da totaliter cuntacı gruplara 
yaklaştırdı. Ülke serbest seçimlerle Mursi’yi Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Ancak 2 Temmuz 2013’te Mursi askeri bir darbe ile yönetimden uzak-
laştırıldı ve tutuklandı. Mursi ve demokrasi yandaşlarının askeri darbeye 
karşı başlattıkları halk gösterileri çok acımasız bir şekilde kan dökülerek 
ve kitlesel katliamlar yapılarak bastırıldı. Askeri darbeden bu yana geçen 
iki yıl boyunca gösteriler devam ediyor. Ama bu göstericiler de sürekli 
olarak kurşunlanıyor ve öldürülüyor. Bizim için asıl önemli olan sorun, 
bu insanların bu kadar iktidar tutkunu olmasını ve iktidar tutkunluğu 
uğruna kendi vatandaşlarını öldürmeyi meşrulaştırma çabalarının geri-
sindeki dinamiklerdir.

Mısır’da Irak, Libya ve Suriye’de olduğu gibi, Sina’daki kabile esaslı ve 
bölgesel düzeyde manevra kabiliyeti olan terör gruplarını hariç tutarsak; 
bütün toplumsal kesimler arasında varlığını hissettiren örgütlü savaşçı 
gruplar mevcut değildir. Mursi’nin Cumhurbaşkanı olması için propa-
ganda yapan ve halkı yönlendiren Müslüman kardeşler hareketi tarihinin 
hiçbir döneminde örgütlü bir silahlı grup olmadı. Her zaman şeffaf oldu. 
Demokratik yöntemlerle siyasi mücadelelere katıldı.

İlginçtir, Suriye ve Irak’ta Selefi ve Milliyetçi argümanlar kullanarak 
şiddete başvuran grupların Mısır’daki uzantısı olan Nur Partisi darbeci 
subaylarla işbirliği yapmaktadır. Bu parti, İhvan’dan sonra seçimlerde 
ikinci parti olarak çıkmıştır.10 Demokratik, esnek, şeffaf İslami kitlelerin 
darbe karşıtı gösteri düzenlemesine Nur Partisi karşı çıkmaktadır. Onla-
rın gösteri yapmasını isyan olarak değerlendirmektedir, kıyımdan geçiril-
mesine ve kurşunlanmasına fetva verebilmektedir. Diğer ülkelerdeki kü-
resel terörün, ideolojik uzantısı olan selefiler, nasıl oluyor da Mısır’da laik, 
otoriter, batıcı subaylarla birlikte ılımlı müslüman kesimlere saldırıyor?

9 Hasan Mazin, al-Haritatu’l-Hizbiyya’l-Mısriyya l’İntihabat, al-Markazu’l-Arabiyye li’l-Abhas ve’d-Di-
rasati’s-Siyasat, Doha, 2011, http://www.dohainstitute.org/release/87939818-8925-498b-89b6-c-
0d6557a3968
10 Al-Hac Hasan, “Tasau’du Almaddu Assalfiyyu Ba’da Assavratu Alarabi”, http://hdl.handle.
net/123456789/7040\, Hartoum Universty.
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Mısır Selefi’lerinin körfez, Suriye ve Irak Selefi’lerinden farklı bir tutum için-
de olmaları Selefiliğin ortak bir itikadi temel olması ve siyasi aidiyetleri yönete-
bilme kabiliyeti hakkındaki yüklemeleri de boşa çıkarmaktadır. Ayrıca kamu-
oyunda bilindiği gibi, Arap Baharı eylemlerinin ideolojik temeli daha çok Selefi 
İslami hareketlere dayandırılmaktadır. Bu algı Selefi’lerin bütün yönleriyle or-
tak siyasi ve dini amaçlara sahip olduklarına dair bir kanaat oluşturmaktadır.

Ancak konu hakkında yapılan bilimsel incelemelere bakıldığında Sele-
fi’lerin gösteri yapma, sosyal eylemlere katılma, iktidarı halk gücüyle ele 
geçirme, devrim yapma ve zalim iktidarlara karşı mücadele etme konu-
sunda çok farklı görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Hatta çok par-
tili demokratik rejimleri bidat, yani revizyonist olarak değerlendiren Selefi 
gruplar olduğu gibi, çok partili demokratik liberal rejimleri savunan Selefi 
gruplar da bulunmaktadır. Hatta devlet otoritesini her şekilde meşru ka-
bul eden Selefi gruplar bile mevcuttur.11

Mısır’da cuntacı subaylarla işbirliği yapan bir diğer çevre ise Mısır’daki 
yerleşik din bürokrasisidir. Türkiye’deki Diyanet ve İlahiyat çevrelerine 
benzer bürokratik yetkileri olan bu bürokrasi, demokratik ve liberal ta-
leplerle iktidara gelen Müslüman Kardeşler Hareketi mensuplarını isyan-
cı ve katli vacib olarak değerlendirebilmektedir. Hatırlatmak gerekir ki 
Mısır’ın bu resmi din bürokrasisinin başını çeken Ezher uleması, gayrı 
resmi modern dini hareketin temsilcisi durumunda olan Müslüman Kar-
deşlere karşı her zaman acımasız olmuştur. Ezher uleması aynı zamanda 
hükümet ve iktidar uygulamalarının anayasaya ve şeriata uygunluğunu 
denetleme ve bu konuda fetva verme yetkisine de sahiptir.

Yemen’de ise 26 çatışan grup bulunuyor. Bu gruplardan 15 tanesinin 
Şii ve Zeydi değerlerden beslendiği, kalanlarınsa, Sünni, Vahabi ve Kabi-
le aşireti değerleri üzerinden örgütlenip savaştığı söylenmektedir. Ancak 
Yemen’deki iç savaşın yapısına bakıldığında orda da Irak ve Libya’daki 
iç savaşa benzer özellikler gösteren aktörlerin yine uluslararası güçlerin 
desteği ile birbirleriyle savaştıkları görülmektedir.

Bu dört ülke, Arap ülkelerindeki iç çatışmaların muharriklerinin, ideo-
loji, siyasi doktrin, mezhep ve etnik aidiyet olmadığına dair ipuçlarını bize 
sunmaktadır. Arap Dünyası dışında kalan Afganistan’ın durumuna bak-
tığımızda benzeri bir durumu orada da gözlemlemekteyiz. Afganistan iç 
savaşı kabile, uyuşturucu madde yetiştirme ve anti-sömürgeci geleneğin 
post-modern biçimi olarak tanımlayabileceğimiz kültürlerden beslenen 
çatışmacı gruplarla, bizleri muhatap kılmaktadır.

Bu örneklerden yola çıkarak, İslam Dünyası’ndaki iç savaşın gelenek-
sel, ortadoks dini ve etnik farklılıklara ve ilişki ağları kültürüne dayan-
madığını söyleyebiliriz. Geleneksel farklılıklar ve ilişki ağları alışageldik 

11 Abu Ramman Süleyman Muhammed, “Assalafiyyun Fi Hikbeti Alsavratu Alarabiyye Adde-
mokratiye”, Dirasatu Alulumu Alinsaniyya ve Alictimaiyye, 41/3, Center for Strategic Studies, 
The University of Jordan, Amman, 2014, http://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/view-
File/7798/4191.
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ve normal karşılanan imajları ve tanımlamaları içermektedir. Zaten böl-
gede antropolojik ve etnografik araştırmalar yapan antropologların tümü, 
doğu toplumlarında etnik aidiyetlerin, siyasi dışlamaya ve ötekileştirmeye 
neden olmadıklarını, karşılıklı hoş görüyü beslediklerini bulgulamışlar. 
Etnik farklılıkların paralel ve bağımlı yaşam tarzlarını grupsal düzeyde 
desteklediğini ortaya koymuşlardır.

Hindistan’dan Ortadoğu’ya kadar uzanan coğrafyalarda yaşayan in-
sanların etnik farklılıkları ve birbirlerine olan bağımlılıklarını ifade etmek 
için “çoğul toplum” deyimi kullanılmıştır. Barth’ın Hindistan, Afganistan 
ve Pakistan’daki etnolojik incelemeleri bu duruma örnektir.12 Çoğul toplu-
mun insanları etnik ve dini farklılıkları ve mütevaris ilişki ağlarını siyasi 
ve grupsal sınırlara dönüştürmüyorlar. Eğitim, ekonomik vb. sebeplerden 
dolayı itikadi ve etnik farklılığı olan gruplar birbirlerine karışabilmektedir-
ler. Karşılıklı evlilikler yapıyorlar, birbirlerinin dillerini öğrenip konuşu-
yorlar, geleneklerini ve törelerini taklit ediyorlar.

Bu örnekler İslam Dünyası’ndaki çatışmaların etnik bir temele dayan-
madığını, din ve mezhep kavgası olmadığını ortaya koymaktadır. Çatışma 
ve savaşla etnik bağlar arasındaki ilişkileri araştıran birçok kaynak bu-
gün elimizde mevcuttur. Hatta etnik olduğu bilinen çatışmaların temel 
saiklerinin de etnik olmadığını söyleyen araştırmalar vardır. Terry Eag-
lation bu konuda şunları söylemektedir: “Etnik çatışmaların kökeni, din, 
dil, kültür, bölgesel yaşanmışlık farkı ve tarihsel kökenlere dayandırılabilir. 
Ama fiili kavga var olan iktidarın, ekonomik kaynakların ve güç sembolleri-
nin paylaşımı üzerinden yapılır.”13

Dini Şiddet ve Savaşlar

Şiddetin ve katliamların dini manada temellendirilmesinin örnekle-
ri çok fazladır. Bu konuda yapılan araştırmalar için Schluchter W.’nın 
çalışmalarını hatırlatmak gerekir.14 Schluchter, Hıristiyanlığın doğuş 
yıllarında, Filistin Yahudilerinin gruplaşmalarını, şiddete başvurmaları-
nı, mehdinin savaşçısı olma sıfatıyla Roma Devleti’ne karşı eylem yap-
malarını dini şiddete örnek olarak verir. N. Cohn15 ise, ilkel ve modern 
dinlerin tümünün kozmolojik temelleri ile çatışma kültürleri arasındaki 
ilişkiyi açıklamaya çalışan eserinde, Zerdüşlüğün evreni iyilik ve kötülük 
tanrısının çatışma alanı olarak tasavvur etmesini ve iyilik tanrısı adına 
eylem yapanların ötekisini veya karşıtlarını şeytan olarak tasavvur etmiş 
olmaları meselesini inceler. Bu tür itikadi karşıtlıkların şiddet uygulamayı 
meşrulaştırdığını ve bir hakka dönüştürdüğünü söyler.

12 Fredric Barth, Ethnic Groups and Boundaires: The Social Organization of Cultural Difference, 
London, 1969, http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic446176.files/Week_4/Barth_Intro-
duction_Ethnic_Groups_and_Boundaries_.pdf
13 Terry Eaglation, Literary Theory, Universty of Minnesota, 1983 ve https://mthoyibi.files.
wordpress.com/2011/05/literary-theory_an-introduction_terry-eagleton.pdf
14 W. Schluchter, Rationalizm, Religion and Domination, Berkeley University Of California, 1989.
15 N. Cohn, Cosmos, Chaos and the World to Come, Yale University Press, 1993.
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Dini grupların şiddet ve çatışmayı beslemesi ve kutsallaştırması ko-
nusunda M. Weber’in, sosyal eylem kuramına bağlı olarak konuyu açık-
layacağız. Weber kutsal bilinen değerlerin statü grupları tarafından an-
lamlandırılmasına vurgu yapar. Statü gruplarındaki karizmanın dini olan 
değerlerle, politik olan değerler arasındaki sınırları belirsizleştirdiğini var-
sayar. Bu belirsizlik sonucunda politik hiyerarşilerin ve örgütlenmelerin 
hiyerokratik yani kutsal bir iktidara ve egemenlik alanına dönüştüğünü 
iddia eder.16

Weber’in yaklaşımından yola çıkarak şunu söyleyebiliriz: Bazen doğ-
rudan doğruya dini amaçla oluşan sosyal hareketler ve gruplar, grupsal 
dinamikler ve yapılanma biçimlerine bağlı olarak kendiliğinden bir siyasi 
iktidara dönüşürler. Dolayısıyla temelde dini olan bir işbirliği ve iletişim 
ağı bir müddet sonra dini olma özelliğini yitirebilir. Dünyevi bir sosyal ve 
siyasal iktidar biçimi olarak varlığını sürdürür. Bazen de tamamen siyasi 
ve sosyal bir amaçla kurulan sosyal gruplar ve egemenlik biçimleri, ken-
di meşruiyetlerini dini bir temele dayandırırlar. Böylece dünyevi olan bir 
iktidar biçimi, bu kez bir müddet sonra yine hiyerokratik yani kutsal bir 
iktidara dönüştürülebilir. Her iki durumda da kurulan sosyal veya siyasal 
iktidar kendi dışında kalanlara uyguladığı şiddeti dini manada kutsallaş-
tırır.

Weber’in bu yaklaşımını İslam Dünyası’ndaki çatışmalarla örneklen-
dirmek mümkündür. Mesela, Libya’da petrol ve diğer mali kaynaklar için 
birbirleriyle çarpışan gruplar, kendilerini dini manada İslami bir müca-
delenin fedaileri olarak tanımlıyorlar. Mısır’daki Ezher uleması, güç kul-
lanarak iktidarı ele geçiren askerlere karşı yapılan gösterilere katılanları 
isyancı ve katli vacip olan mürtetler olarak tanımlamaktadır. İŞİD gibi ne 
oldukları tam olarak tanımlanamayan ve yüzlerini kapatarak cinayetlerini 
fotoğraflayan örgütler Allah için cihad ettiklerini söyleyerek kendilerini 
meşrulaştırıyorlar.

Türkiye’deki Ak Parti ve Gülen cemaati taraftarlarının birbirlerine yük-
ledikleri sıfatlar ve kendilerini dini manada aklamak için kullandıkları 
argümanlar da benzer özellikler göstermektedir. Bir taraftan dünyevi, ya-
sal, demokratik, laik ve rasyonel bir iktidar dini ve tarihi metaforlarla 
kutsallaştırılıyor, diğer taraftan dini bir cemaat, bir iktidar ve egemenlik 
mücadelesinin sivil toplum kuvveti olarak sunuluyor. Her iki grup şiddet 
içeren ifadelerle grupsal ve partizan sınırları keskinleştiriyor. Türkiye’deki 
sol ve sağ gruplar arasında da bundan otuz yıl önce 1970’li yıllarda, ben-
zeri metaforların inşa edildiğine dair örnekler de çok fazladır.

Türkiye’de “dini hizmet grupları”yla, “siyasi ve dini sosyal oluşumlar/
gruplar” arasındaki çatışmaların modern dönemdeki örneği, sadece Gülen 
grubu ile “Ak Parti’nin samimi bağlıları” arasındaki çatışma da değildir. 
1970’li yıllarda, din eğitimi ve dinin toplumdaki etkinliği için demokratik 

16 R.J. Hall, “Din ve Şiddet”, Din Sosyolojisi El Kitabı, ed. Michele Dillon, Ter. Hüsamettin 
Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2014, s. 531.
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siyasi örgütlenmeyi ve mücadeleyi temel ilke olarak benimseyen Milli Gö-
rüş Hareketi ve uzantıları ile Süleymancılar ve Nurcular arasındaki çatış-
mayı da buna örnek verebiliriz. O yıllarda İmam-Hatip okulları aracılığıyla 
din adamı yetiştirmeye Süleyman Hilmi Tunahan’ın gayrı resmi Kur’an 
kursları bağlıları ciddi manada karşı çıkmışlardı.

Buna karşın Milli Görüş taraftarları İmam-Hatip okullarında yetişen 
nesillerin daha sahih ve etkili bir İslam söylemine öncülük edeceklerini 
iddia ediyorlardı. Milli Görüş hareketi o yıllarda CHP ile koalisyon hükü-
meti kurarak resmi din eğitimi kurumlarını yaygınlaştırdı. Gayrı resmi 
kurumlardan, yani Kuran kurslarında ve geleneksel medreselerde yetişen 
din adamları için, İmam-Hatip diploması alma şartıyla kamuda çalışma 
hakkı getirdi. Her iki grup da dini manada bir diğerini o yıllarda ağır sı-
fatlarla itham ediyordu. O yıllarda her iki grubun yayın organlarında bu 
tartışmayı kızıştıran çok sayıda haber ve makale yayınlanmıştı.

Benzer bir durum 1980’li yılların ortasında bu kez Milli Görüş Hareke-
ti’nin kurucu iletişim ağında yer alan İskender Paşa hareketi ile Milli Gö-
rüş Hareketi’nin siyasi kanadının lideri olan Necmeddin Erbakan’ın bağ-
lıları arasında da yaşanmıştı. Bir taraftan Erbakan hoca, diğer taraftan 
ise Esad Coşan hoca bu karşıtlığa ilişkin açıklamalar yapıyordu. Ancak 
belirtmek gerekir ki bu tartışmalar gruplar arasında sadece sözlü ve yazılı 
bir dışlama dili veya söylemiyle sınırlı kalmıştı. Arap Baharı ile birlikte, 
Arap ülkelerindeki gibi fiili mücadeleye ve davranışsal şiddete veya bir 
savaşa dönüşmemiştir.

Ancak 1990’lı yıllarda dini söylemle kendini tanıtan ve dini bir cemaat 
olmanın ötesinde gizli ve katı örgütlenme yapısıyla tanınan Hizbullah ör-
gütünün ikiye bölünme sürecindeki örgütsel iç savaştaki durum farklıdır. 
Hatırlanacağı gibi o yıllarda Hizbullah önceleri PKK terör örgütünün laik 
ve Marksist söylemine karşı ciddi bir mücadele içerisine girdi. Ancak Hiz-
bullah örgütü daha sonra kendi içinde Menzil ve İlim grubu olmak üzere 
ikiye bölündü. Bu iki grup arasındaki mücadelede, tartışmalar ve karşıt-
lıklar fikri planda kalmadı. Her iki grubun üyeleri birbirlerine fiili şiddet 
uyguladı. Bu şiddet ortamında çok sayıda cinayet işlendi.

Dini şiddetin en önemli örneklerinden birisi de Haçlı savaşlarıdır. Haçlı 
savaşları Hristiyanlığın egemen bir siyasi din olmasından sonra, bütün 
Hristiyan toplumlarda kutsal, gerekli ve kurtarıcı savaşlar olarak ka-
bul edilmiştir. Özünde Hristiyan olmayan bütün insanların resmi şiddet 
kullanılarak etkisiz hale getirilmesini temel alır. Bu manada ilk örnekler 
Müslümanlara yapılan saldırılardır. Haçlı savaşları dini şiddeti kültürler 
ve medeniyetler arası rekabetin en önemli figürü haline getirmiştir. 1095-
1281 yılları arasında kilise etkisindeki17 Avrupa toplumlarının kesintisiz 
bir şekilde büyük ordular kurarak Müslümanlara saldırmaları bu savaşın 
tipik örneğidir.

17 J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, Ter. Fethi Aytuna, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2010.
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İnsanlar kilisenin vaad ettiği kurtuluşa ulaşmak umuduyla örgütlen-
diler, kendi dışlarındaki insanlara saldırdılar. Avrupa halklarına Müslü-
manlara saldırmak için vaazlar veren Aziz Bernard de Clairvaux Haçlı sa-
vaşına katılmayı ve bu uğurda ölmeyi, “Hz. İsa’nın kendisini öldürtmeye 
rızalık göstermesine”18 benzeterek açıklar. Haçlı savaşlarının dini şiddeti 
kutsamasının tarihi oldukça geniştir. Bu örnekler çoğaltılabilir.

Modern çağın kuruluşu aşamalarında ve sömürgecilik faaliyetleri sü-
recinde Amerika’nın yerli halklarına uygulanan sistematik teknik şiddet 
ve soykırım uygulamaları da dönemin imparatorluk kiliseleri tarafından 
kutsal bir misyon olarak kabul edildi. O yıllarda protestan prüten cema-
atler Kızılderililerin öldürülmesini dini manada kutsal bir öldürme ola-
rak değerlendiriyorlardı. Benzer bir durum Sudan’ı işgal eden İngilizlerin 
Müslümanların öldürülmesini meşrulaştırması uygulamalarında da gö-
rülebilir. Mesela İngiliz askerleri 1840’lı yıllarda Sudan’da İngiliz işgaline 
karşı direnen halkı öldürürken, “şeytanı öldürdüklerini”, “kılıcıyla kara 
şeytanın bedenini boylu boyunca biçtiklerini”, “şeytanın kafasını kahvaltı 
yumurtası gibi ikiye böldüklerini” övünerek, gururlanarak itiraf ediyorlardı 
ve mukaddes bir savaşın gereklerini cesurca yerine getirdiklerini günlük-
lerine yazmışlardı.19 Modern sömürgecilik faaliyetlerinde, birinci ve ikinci 
dünya savaşlarında kullanılan sloganlar ve inşa edilen imajların tümünde 
Hristiyanlığın şiddeti körüklediğine dair çok sayıda örnek vardır. Mesela 
Hitler ve yandaşları, Yahudileri öldürürken, bu davranışlarıyla Yahudi-
lerin Hz. İsa’ya yaptıkları işkenceye misilleme yaptıklarına inanıyorlardı. 
Cinayetlerini bu manada kutsallaştırıyorlardı.

Hristiyanlığın telkin ettiği dini şiddet, sadece Hristiyan olmayan halklara 
yönelmedi. Hristiyan imparatorların kendi iktidarlarına karşı gelenleri ezmek 
için de kullanıldı. Hristiyanların çeşitli mezheplere bölünmesi ve bu mezhep-
lerin siyasal egemenlik alanlarını genişletmesi süreçlerinde de kullanıldı.

Avrupa’daki 100 yıl savaşları bu şiddetin örnekleriyle doludur. Dolayı-
sıyla katliam ve çatışma Hristiyanlık teolojisinde her zaman kendine yer 
bulmuştur. Mesela Alman köylü isyanı olarak bilinen ayaklanmaya ön-
cülük eden teolog ve rahip Thomas Müntzer; Lüther’i, Paulus gibi, halkı 
dünyevi otoritelere itaat etmeye teşvik etmek ve bu itaati meşrulaştırmak-
la suçlar. Kendisini “Allahsızlara kafa tutan bu Allah’ın kulu” olarak ta-
nıtır. Aristokratlara isyan eden taraftarlarına şu nasihati yapar: “Ortalık 
kızışmışken üstüne üstüne gidin! Kılıcınızın soğuyup yumuşamasına izin 
vermeyin! Nemrut’un örslerini dövün, onların kalesini yerle yeksan eyle-
yin… Çünkü onlar yaşadıkça hiç kimse size tanrıdan söz edemez.”20 Münt-

18 R.J. Hall, “Din ve Şiddet”, Din Sosyolojisi El Kitabı, ed. Michele Dillon, Ter. Hüsamettin 
Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2014, s. 538.
19 M. Edward Spiers, “Dervishes and Fanaticism: Perception and İmpact”, Fanaticism and 
Conflict in the Modern Age, Edit By Matthew Hughes and Gaynor Johnson, Frank Cass Lon-
don and New York, 2005.
20 Alberto Toscano, Fanatizm: Bir Fikrin Kullanımları Üzerine, Çev. Barış Özkul, Metis Yayın-
ları, 2013, s. 97-99.
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zer, Lüther ve arkadaşlarını zalimlerin, despotların, hırsızların ve tefecile-
rin vaizi olmakla suçlar.

Müntzer’in bu vaazlarına karşılık Lüther; “Müntzer ve taraftarlarını 
kana susamış haydutlar, fanatik ve fitneci şeytanlar olarak değerlendirir.  
Yakalandıkları yerde bıçaklanmaları, öldürülmeleri gerekir, der. Onları öl-
dürmek uğruna yapılacak savaşlardaki ölümler, mübarektir… Onları öldü-
rürken sizi acımasızlıkla suçlayanlara da müsaade etmeyiniz”21, diye vaaz 
verir.

Bu duruma rağmen, şiddeti, fanatizmi ve radikalizmi ötekileştirme ara-
cı olarak kullanmanın örnekleri de Batı kültürlerinde çok fazladır. Aydın-
lanma döneminden itibaren modern Batı kültürlerinin tümünde şiddet ve 
fanatizm Müslümanların bir özelliği olarak gösterilir. Buna karşılık Batı 
kültürleri mantıklı, rasyonel ve medeni bir toplumun kurucu aktörleri 
olarak tanımlanır. Bu durum günümüz Batı kamuoyunda hala canlıdır. 
Barack Obama’nın seçimleri kazandıktan sonra yaptığı balkon konuşma-
sında Müslümanları yumruklarını sıkmış fanatikler22 olarak tanımlaması 
bu durumun çarpıcı örneklerinden birisidir.

Batıda aydınlanma edebiyatı etkisindeki literatürde, İslam şiddet, sal-
dırı, siyasi iktidar, despotizm ve kanunsuz uygulamalarla özdeş tutulur. 
Aydınlanma filozofları ve modern Batı uygarlığı kurucu entelektüellerinin 
İslam toplumlarını fanatik, duygusal ve şiddet yanlısı olarak etiketleme-
si, ayrıca üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Modern Batı 
medeniyeti kurucu aydınlarının daha önce mezhep ve ulusal rekabetten 
dolayı Batı halklarının birbirlerine yükledikleri sıfatları, Müslümanlara 
yüklemeleri ciddi bir sorundur. Çünkü şiddet her zaman karşı tarafı de-
hümanize etmeyle orantılı olarak söylemleştirilir ve uygulanır. Modern ve 
Laik Batı kültüründe Müslümanları dehümanize etme eğilimine ilişkin 
örneklerin hepsinin arkasında bu yaklaşımların yer aldığını söylemek 
mümkündür.

Bu durum Müslümanları özünde barbar olarak etiketlemenin kültürel 
bir inanca dayanması sonucunda oluşmuştur. Haçlı savaşlarının bu kül-
türün inşası üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunu hatırlatmak gerekir.  
B. Russell23, Bolşevik şiddeti ve Fransız jakobenliğini buyurgan modernist 
özellikleriyle eleştirirken, bu jakoben şiddetini İslam’ın yükselişi ve cihad 
ruhuna benzeterek örneklendirir. Hristiyanlığı ve Budizmi ise siyasi özel-
likleri olmayan, hoşgörü ve ahlak öğretileri ve inançları olarak tanımlar.

Batı kültürünün kendi kamuoyuna hakim olan nefreti, dışlamayı, şid-
deti ve saldırganlığı harici düşmanlara yansıtması alışkanlığının tarihi 
oldukça eskiye uzanır. Erasmus, çeşitli milletlerin özellikleri hakkında 

21 Alberto Toscano, Fanatizm: Bir Fikrin Kullanımları Üzerine, Çev. Barış Özkul, Metis Yayın-
ları, 2013, s. 97-99.
22 Hacı Duran, “Barackomania ve Çıplak Kral”, www.duranhaci.com
23 Alberto Toscano, Fanatizm: Bir Fikrin Kullanımları Üzerine, Çev. Barış Özkul, Metis Yayın-
ları, 2013.
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yaptığı değerlendirmelerinde şunları yazar: “İngilizler; güzellik, müzik ve 
yemekleriyle, İskoçyalılar; soyluluk, kraliyet unvanları ve diyalektikleriy-
le… Türkler ve diğer barbar artıkları ise…”24

Hatta ilginçtir, bir protestan ilahiyatçı olan K. Barth, Hitler’in siyasi 
başarılarını, mutlak hakimiyet kurma çabasını, inatçı ve despotik şiddet 
kullanma kapasitesini değerlendirirken, yeni bir İslam’ın kurucusu olma 
ve kendini bir peygamber olarak sunma özellikleriyle açıklar.25

Psikanalizmin ünlü düşünürlerinden Carl Junk Hitler ile Hz. Mu-
hammed (a.s.) arasındaki bağlantı kurar, ikisini birbirine benzeten bir 
değerlendirme yapar: “Hitler’in yeni bir İslam’ın mimarı olup olmayacağını 
bilmiyoruz. Çoktan o yola girdi. Muhammed’i andırıyor. Almanya’daki his-
siyat; o bir savaşçıdır, İslamcıdır, herkesi sarhoş edip kendine bağlayan 
bir vahşidir”26, Junk’un bu ifadesiyle Erasmus’un dört yüzyıl önce Müslü-
manlar/Türkler hakkında söyledikleri ve Obama’nın Müslümanlara yük-
lediği kötü sıfatlar arasında hiçbir fark yoktur. Her üçünde de kendine 
yönelmiş nefreti, kendi dışında olduğuna inanılan bir topluma yansıtma 
bilinci vardır.

Dini saldırganlık ve şiddet konusunda yapılan araştırmaların birço-
ğunda her zaman ikircikli bir durumla karşılaşılır. Çünkü dinlerin mu-
kaddes metinleri genelde barışı, hoşgörüyü, merhameti, adaleti, takdire 
teslimiyeti öncelikli inanç olarak sunar. Bu durum hem İbrahimi olarak 
kabul edilen üç semavi din için böyledir, hem de Hindistan ve Çin dinleri 
için böyledir. Ama buna rağmen şiddet hareketlerinin öncüleri eylemlerini 
dini manada meşrulaştırırlar. Dini olarak temellendirirler.

Ancak şunu da belirtelim, din ne zaman şiddet ve çatışma için araçsal 
bir işlev görür? Çünkü siyasi amaçlarla oluşan dini hareketlerin savaşçı 
ve dışlayıcı çabalarına karşı, dinin şiddet olmadığını, kardeşlik olduğunu, 
nefis terbiyesi, zühd, takva, barış ve hoşgörü olduğunu savunan ve bu 
savunuya göre davranan müminler de her zaman var olmuştur.

İslam Dünyası’ndaki çatışmaları ve Hristiyanlığın bu konudaki savaş-
çı tarihini, bir de bu soru çerçevesinde ele almak gerekir. Çünkü doğ-
rudan dini argümanlarla örgütlendiklerini ve bu amaç doğrultusunda 
savaştıklarını savunan gruplar olduğu gibi, etnik çabaları önceledikleri 
halde yine de dini kendileri için bir meşruiyet kaynağı gören örgütler de 
mevcuttur.

Bunun yanında krallık otoritelerini, şirket çıkarlarını, kabile gücünü 
temel alıp dini argümanları amaçları doğrultusunda araçsal olarak yo-
rumlayan ve davalarını meşrulaştırmaya çalışan gruplar ve grup federas-
yonları da vardır. Konu bu çerçevede düşünüldüğünde, İslam toplumla-
rındaki savaş ve iç savaşla ilgili tarihi vakıalara bakmak gerekir.

24 Erasmus, Deliliğe Övgü, Tercüme: Çiğdem Dürüşken, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2007, s. 
155.
25 Alberto Toscano, a.g.e., s. 235.
26 aynı yer ve eser.
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İslam Dini, Şiddet ve Savaş

İslam coğrafyasında meydana gelen savaşların tarihine baktığımızda, 
bu savaşların bazen Müslümanlar arasında, bazen de bölgeyi işgal etmek 
isteyen gayri Müslimlerle Müslümanlar arasında gerçekleştiğini görmek-
teyiz. Müslümanlar arası savaşları da iki gruba ayırmak gerekir.

Birinci gruba giren savaşlar doğrudan doğruya, adalet, hak ve dini 
hassasiyetin etkili olduğu savaşlardır. Hz. Ali döneminden başlayarak, 
Emevi saltanatının kuruluşuna kadar devam eden süreçte sahabe ve tabi-
in arasında meydana gelen çatışmalar, bu duruma örnektir. Bu savaşlar 
adalet, iktidar ve itikat ilişkilerine bağlı olarak gerçekleşti. Ve çatışmaların 
söylemi bu değerler üzerine kurulmuştu. Çatışmaları besleyen aidiyetler 
de doğrudan doğruya dini hükümlere olan samimi bağlılıkla ilgiliydi. Ka-
bile, aşiret, iktidar hırsı, bürokratik hevesler bu dönemin savaşlarını ve 
çatışmalarını canlı tutmuyordu.

Şunu hatırlatmak gerekir ki, bu yüzyıllarda meydana gelen çatışmalar 
ve savaşların tümü, kabile, aşiret veya imparatorluk aidiyetlerine ve bağ-
lılıklarına göre gerçekleşiyordu. Dolayısıyla bir dinin kurucu müntesipleri 
arasında dini değerlerin sosyal ve siyasi olarak uygulanmasını esas alan 
ilk çatışmalar Asrı Saadet döneminde, zekat, suikastler ve hilafetle ilgili 
olarak meydana gelen tartışmalardan dolayı ortaya çıkan savaşlardır. Bel-
ki de dini inançların, hakkaniyetin ve adaletin esas alınmasından dolayı 
insanlık tarihinde meydana gelen çatışmaların ve grupsal aidiyetlerin ilk 
örnekleri ashabı kiram arasındaki çatışmalardır.

Ancak Emevi saltanatından, başlayarak Klasik Osmanlı dönemine ka-
darki dönemde gerçekleşen iç çatışmaların büyük çoğunluğu kabile asa-
biyetine ve güçlü devlet organizasyonlarına duyulan aidiyet ve bağlılıklara 
göre gerçekleşiyordu. Abbasi ve Emevi hilafet savaşları, Abbasiler arası 
savaşlar, Fatimi ve Abbasi çatışmaları, İslam Dünyası’ndaki grupsal bö-
lünmelerin ve çatışmaların tipik örneklerini oluşturur. Suyuti ve dönemin 
İslam tarihçileri bu çatışmalar sonucunda ortaya çıkan yönetim biçim-
lerini “taife melikleri” olarak adlandırır.27 Memlukların örgütlü ve askeri 
bürokrasileri, Selçuklu ve Beylikler dönemi savaşlarının tümü kabile asa-
biyeti ve bürokratik zümre hakimiyeti gibi değerler üstüne kuruluydu. Bu 
dönemde kurulan devletleri ve meydana gelen çatışmaları İbn Miskeveyh, 
“Mütegallibe egemenliği”28 yani güçlü olanların iktidarı, olarak tanımlar.

Gayrı müslimlerin İslam coğrafyasına saldırılarının örnekleri ise; Mo-
ğol katliamları, Bizans’ın erken dönemde Müslümanlara yaptıkları saldı-
rılar, yabancı işgaline karşı geliştirilen İslami reflekslerin örneklerini bize 
sunabilmektedir. Daha sonra yüzyıllarca devam eden Haçlı saldırılarına 

27 Celaleddin Abdurrahman B. Abubekir As-Suyuti, Tarihu’l-Hulefa, tahkik: Muhammed 
Abu’l-Fadl, Beyrut, 2010, s. 343.
28 Azmi Başara, “Madhal Lifahmi’l Mas’alati’t-Taifiye ve Sana’ati’l-Akalliyat Filmaşriki’l-A-
rabiyyi’l-Kebir”, Omran, Al-Markazu’l-Arabi Li’l-Abhas ve’d-Dirasati’s-Siyasiye, Doha, Katar 
2015, www.dohainstitute.org.
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karşı İslam toplumlarının geliştirdiği karşı koyma biçimleri de bu konu-
da önemli ipuçları verebilmektedir. Anadolu’nun ve Kudüs’ün geçici bir 
süre işgal edilmesi İspanya, Sicilya ve Malta’da Müslümanların katliam-
lara tabi tutulması hadiseleri de İslami mücadele ve karşı koyma geleneği 
hakkında somut örnekleri sunabilmektedir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Gayrı Müslimlerin İslam Dünyası’na son ve 
öldürücü darbesi ise modern sömürgecilik ve emperyalist işgal ile başladı 
ve bu saldırılar sonucunda İslam Dünyası tamamen işgal edildi ve Müs-
lümanların kendi kendini yönetme kapasitesini ortadan kaldırıldı. Şu an 
İslam Dünyası’nın yaşadığı gerilimli süreç, modern sömürgecilik faaliyet-
lerinin bir sonucu olarak düşünülebilir.

Ama 20. yüzyılda modernleşme kültürü altında İslam toplumlarında 
gerçekleşen savaşları ve şiddet hareketlerini hangi kapsamda değerlendi-
receğiz. Müslümanları cihada davet eden ve sayıları her gün artan cihatçı 
grupların yapılarını ve amaçlarını çağdaş toplamları etkileyen değişkenle-
re bağlı olarak incelemek gerekir. Bu gruplar inşa ettikleri ve uyguladık-
ları şiddeti dini manada kendilerince temellendirmeye çalışıyorlar. Alka-
ide, İŞİD vb. örgütler, taraftarlarını ikna edip savaşa yönlendirmek için 
dini motifleri kullanıyorlar. İŞİD, gizli bir örgütsel faaliyetten bir “İslam 
Devleti”nin kurulabileceğine dair içtihatlar yaparak dini hükümler çıka-
rabilmektedir. Terörü, korkutmayı, yıldırmayı resmi bir cihat olarak ta-
nımlayabilmektedir. Kitleleri korkutarak, güç ve şiddet kullanarak İslami 
hakimiyetin sağlanabileceğine inanmaktadır.29

Gizli örgütlenen ve yüzlerini kamuoyundan saklayan grupların cihat 
çağrısı hukuki manada İslam’ı savunma savaşı kabul edilebilir mi? Ha-
tırlatmak gerekir ki, İŞİD’in kendi başına bir gizli örgüt olarak hilafet ilan 
etmesine, kendini Müslümanların tek şeri hükümeti ilan etmesine, kendi-
lerine karşı çıkanları tekfir etmesine ve onları görselleştirerek öldürmesi-
ne Dünya Müslüman Alimler Birliği sert bir şekilde karşı çıktı. Gizli örgüt-
lerin dini manada böyle bir yetkisi olmadığını, İslam’ın barış, hoşgörü ve 
demokratik bir din olduğunu Ali Karadaği’nin imzasıyla bir fetva vererek 
yayınladı.30 Bugün İslam Dünyası’nda bu sorun tartışılmaktadır. Fanatik 
terörist grupları dini ve ilmi manada destekleyen ve bunların eylemlerini 
hak ve özgürlük savaşı olarak değerlendiren bir ulema ve aydın sınıfının 
hiçbir ülkede mevcut olmadığını belirtelim.

Bu sorun şu açıdan önemlidir: Mesela 20. yüzyıl boyunca marksist ve 
partizan grupların şiddet eylemleri, dünyanın her tarafında etkisini gös-
termişti. Ama bu Marksist şiddet hareketlerini felsefi, sosyolojik manada 
savunan aydın gruplar da her zaman vardı. Örgütlü devrimci grupların 

29 Al-Markazu’l-Cazira Li’d-Dirasat, “Tanziymu’d-Davlatu’l-İslamiye: An-Naş’atu, At-Ta’siru, 
Al-Mustakbalu”, Bir komisyon tarafından hazırlanmış rapor, Kasım 2014, http://studies.al-
jazeera.net/files/
30 Ali Muhiddin Karadaği, Al-İttihadu’l-Alemi Li’l-Ulemai’l-Müslimin, 3 Temmuz 2014, http://
iumsonline.org/
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halkı bilinçlendirmek ve proleter sınıfları örgütlemek için şiddet kullan-
malarını Marksist teorisyenlerin çoğu her zaman savunmuştur. Ayrıca 
örgütlü Marksist grupların etkisiz hale getirilmesi için liberal kapitalizm 
yandaşı düşünürlerin çoğu da resmi şiddeti savunmuşlardır. Hatta bu 
amaçla kanunlar çıkartıldı ve çok uluslu askeri birlikler kuruldu.

Hatta liberal özgürlükleri ve hümanizmayı savunan Tevfik Fikret gibi 
şairlerin Osmanlı Padişahı Abdülhamid’e karşı devreye konan isyancı ve 
suikastçı şiddeti açıkça savundukları da bilinmektedir. Batılı işgal güçle-
rinin şiddet kullanmasını insani, medeni ve dini bir gereklilik olarak gören 
ve savunan aydınların sayısı çok fazladır. Yukarıda bunlardan çok sayıda 
örnek verdik. Hatta aydınlanma dönemi düşünürlerinin tümü ulusal dev-
letin yerli halklara karşı şiddet uygulamasını savunmuşlardır.

Ama Batılı medya otoriteleri tarafından İslami şiddet ve terör olarak 
anılan, İslam Dünyası’nı cehenneme çevirmeye çalışan ve ne oldukları 
tam olarak bilinmeyen gizli örgütler tarafından gerçekleştirilen şiddet ey-
lemlerini, fıkhi ve dini manada savunan bir ulema sınıfı İslam Dünyası’n-
da mevcut değildir. Buna karşılık Mısır’da resmi iktidarın gayrı kanuni 
uygulamalarını protesto eden halka karşı resmi şiddetin uygulanması 
gerektiğini savunan Mısır’daki din bürokrasisi ve Ezher ulemasının bir 
kısmının fetvasını istisnai bir durum olarak tutmak gerekir. Çünkü Mı-
sır’daki liberal, ulusalcı ve Marksist aydınların büyük çoğunluğu da hal-
kın gösteri yaparken kurşunlanmasını savundu. Yani Mısır’da uygulanan 
resmi şiddet, gerekçelerini dinden değil, modernist mutlak iktidar ege-
menliğine duyulan ve bütün ulusal devletlerde örnekleri görülebilen mu-
hayyel bir hegemonik iktidar güdüsünden almaktadır.

Çağdaş Savaşlar, Şiddet ve Din

Bilindiği gibi, dini inançların ve etkileşim ağlarının sosyal hareketle-
rin oluşumunda ve karşıt grupların inşasında bir şiddet argümanı olarak 
kullanılmasının çok sayıda örneği var. Yukarıda bu duruma hem İslam 
Dünyası’ndan, hem de Hristiyan Dünyası’ndan çeşitli örnekler verildi. Bu 
örnekler sadece İslam dini için geçerli değildir. Dünyanın bütün dinle-
rinde zaman zaman bu tür örnekler görülebilmektedir. Bu örneklerin bir 
kısmı önemli tarihi olaylardan meydana gelmektedir. Haçlı savaşları bu-
nun tipik örneğidir. Ancak modern toplumlarda da dini grupların şiddet 
hareketlerine ilişkin çok sayıda örnek vardır. Arap Baharı başlamadan 
önce Dünya’nın birçok ülkesinde benzer örnekleri görebilmekteyiz.

John R. Hall tek kutuplu dünyanın oluşumundan sonra ortaya çıkan 
dini hareketlerle şiddet arasındaki ilişkiyi açıklayan birçok örnek vermek-
tedir. Onun verdiği örnekler şunlardır:

“On bir Eylül saldırıları, Yahudilerle Filistinliler arasındaki çatışmalar, 
Kuzey İrlanda Katolik Protestan savaşı, Balkanlar’da milliyetçi ve dini 
katliamlar, Afrika’da Müslüman Hristiyan savaşları, Pakistan Hin-
distan ve Keşmir’de meydana gelen mezhep ve din savaşları, Ameri-
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ka’daki radikal Protestan grupların Binyılcı kehanet ve mehdilik bek-
lentileri inançlarına bağlı olarak düzenledikleri saldırılar, Tokyo’da 
güneşe tapanlar tarikatının zehirli gaz saldırıları, Uganda’da Tanrının 
on emri adlı Hristiyan tarikatının saldırıları.”31

Post-modern çağın yukarıda isimleri belirtilen dini çatışma alanları lis-
tesi son dört yıldır daha da kabarmıştır. Yukarıda dört Arap ülkesinden 
verdiğim örneklerin daha fazlasını bunlara eklemek mümkündür. Özel-
likle İŞİD’in şiddeti, öldürmeyi ve cinayeti pornografikleştiren eylemlerini 
yukarıda verilen listeye eklemek gerekir. Şiiler adına mücadele ettiklerini 
iddia eden Lübnan Hizbullah örgütünü, Suriye’deki Şabbiha örgütünü 
ve Irak’taki Haşdü’l-Şaab ordusunun eylemlerini ve katliamlarını da bu 
bağlamda ele almak gerekir.

Ancak belirtmek gerekir ki, dinin post-modern dönemdeki bu kullanım 
biçimleri yeni de değildir. İlk çağlarda Filistin’deki Yahudi grupların bir-
birleriyle ve Roma resmi kuvvetleriyle yaptıkları çatışmalar, bu duruma 
örnektir. Roma imparatorlarının kendilerini tanrı makamında görüp ilk 
dönem Hristiyanlarına uyguladıkları acımasız şiddet ve ilk Hristiyanların 
kendilerine çektirilen bu acıları bir ibadet olarak algılama eğilimleri, dini 
acı ve şiddet ikilemlerini itikadi bir temele oturtan vakıalardır. Osmanlı 
Devleti’nin Şeyh Bedrettin ve daha sonra başlayan Kadızade hareketlerine 
karşı uyguladığı şiddet de özünde siyasi olan bir davanın dini manada 
meşrulaştırılmasına örnektir. Mısır’da devlet iktidarının gösteri düzenle-
yen halkı kurşunlamayı dini manada temellendirmesiyle, Osmanlı Devle-
ti’nin Şeyh Bedreddin’e ve Kadızadelere uyguladığı şiddeti dini fetvalara 
dayandırması arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır.

Benzer bir durumu yukarıda belirtmiştik. Modern çağın kuruluş yılla-
rında Hristiyan mezheplerin birbirlerine yaptıkları saldırılarda bu gruba 
girmektedir. Haçlı savaşları da bu durumun açık örneklerinden birisidir. 
Görüldüğü kadarıyla dini hareketlerle şiddet ve savaş arasında bir ilişki 
her zaman kurulabilmektedir. İslam Dünyası’nda da İslami inançları şid-
deti meşrulaştırmak için kullanan hareketler her zaman ortaya çıkmıştır.

Din farkı olmaksızın dini amaçlar doğrultusunda örgütlenip mücadele 
ettiklerini varsayan grupların oluşum süreçleri hakkında farklı tezler var-
dır. Biz bu tezlerden konuyu sembolik etkileşim teorisiyle açıklayanların 
görüşlerini göz önünde bulundurarak İslam Dünyası’ndaki çatışmaların 
arka planını göstermeye çalışacağız.

Sembolik etkileşim kuramına göre, insanlar etkileşim halinde olduk-
ları insanlarla kurdukları ilişkilerde durumsal davranarak içinde bulun-
dukları gruba göre sembol inşa ederler ve bu sembollere göre davranırlar. 
Bu semboller her ne kadar toplumun genelinin benimsediği ve içselleş-
tirdiği inançlar ve değerlerin aynısı olsa da, grupsal etkileşime bağlı ola-

31 R.J. Hall, “Din ve Şiddet”, Din Sosyolojisi El Kitabı, ed. Michele Dillon, Ter. Hüsamettin 
Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2014.

218_Haci_Duran.indd   21 05.11.2015   14:25:54

29



22 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

rak grup kimliğine ilişkin bir anlama gelecek şekilde tedavüle konulurlar. 
Yani kurulmakta olan bir sosyal grup veya partizan sosyal oluşum bütün 
toplumun itibar ettiği kavramları kendi içinde özel bir anlama gelecek şe-
kilde yeniden inşa eder. Ona grubun çıkarlarına ve iletişim ağına ilişkin 
yeni anlamlar yükler.

Mesela cihat İslam’ın temel hükümlerinden birisidir. Kur’anı Kerim-
de müşriklerin Müslümanlara saldırmaları halinde meydana gelen savaş 
esnasındaki mücadeleyi, nefis terbiyesini, hak ve hukuk adına her türlü 
çabanın kutsallığını ve sevabını ifade etmek için kullanılır. Başka millet-
lerle yapılan fiili çatışmalar doğrudan doğruya cihad olarak adlandırıl-
maz, harb yani savaş olarak tanımlanır. Harbin dini değeri konusunda 
Ö.Nasuhi Bilmen, “Esasen harp, insanları öldürmekten, mamureleri yakıp 
yakmaktan ibaret olduğu için İslam nazarında bizatihi güzel bir hareket de-
ğildir”32 demektedir. Oysa günümüzde İslami bir siyasi parti, sosyal grup 
veya örgüt, kendi dışındaki partiler, gruplar ve örgütlerle yaptığı mücade-
le için genel olarak cihad kavramını kullanmaktadır. Müslüman gruplar 
arasında gerçekleşen mücadele ve çatışma ortamlarında çatışan gruplar-
dan herhangi birisinin saldırganlığını kutsamak ve meşrulaştırmak için 
kullanılmaz.

Ama halen İslam Dünyası’nda birbirleriyle çatışan partizanların ve 
grupların söylemine baktığımızda, cihat kavramının grupsal aidiyetlerin, 
sınırların ve değerlerin korunması adına, başka gruplara yönelik olarak 
inşa edilen algı oluşturma süreçlerinde ve ötekileştirilen gruplara yapı-
lan saldırıyı kutsamak için de kullanıldığını görmekteyiz. İŞİD, Hizbullah, 
Şabbiha, Haşdu’ş-Şa’bi, Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye’de son yıllarda 
İslami cemaatler, gruplar ve partizan kitle organizasyonları arasında ya-
şanan çatışmalara baktığımızda, bu grupların kendi rakipleriyle yaptıkla-
rı mücadeleyi cihad olarak kutsadığına şahid olmaktayız.

Burada, cihat kavramı, insanların etkileşimleri sonucunda oluşan 
grup tarafından grupsal çıkarlar adına anlam değişikliğine uğratılarak ta-
mamen özgün bağlamından kopartılmaktadır. Mukaddes metinlerde ne 
anlama geldiği açıkça tanımlanmış olan bir kavramın grupsal söylemi, 
metinlerdeki anlamı ortadan kaldırmaktadır. Gruba özgü yeni bir anlama 
gelecek şekilde kullanılmaktadır.

Sembolik etkileşim kuramına göre, üzerinde uzlaşılan davranışı ve tu-
tumu belirleyen sembole yüklenen anlam ise etkileşim ve iletişim ağı sü-
recinde tarafların karşılıklı gözlemleri ve izlenimleriyle oluşur. Bu şekilde 
davranışı ve tutumu standartlaştıran sembollere ve değerlere güvenen ve 
bunları sahih kabul eden kişilerin her biri, kendi standartları dışında ka-
lan insanları da kendileri gibi bir grubun uzantısı olarak görerek ötekileş-
tirirler veya kendilerinden birisiymiş gibi içselleştirirler. Cihad kavramının 
grupsal aidiyet ve ötekileştirme ile sınırlı bir anlama gelecek şekildeki kul-

32 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, Cilt: 3, Ankara 
Üniv. Yay., 1949, s. 356.
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lanımı bu durumun örneğidir. Terör veya benzeri şiddet eğilimli grupların 
üyelerinin birçoğu birbirlerine olan bağlılıklarını ve güvenlerini pekiştir-
mek için belki de birliklerini cihad hareketi olarak kutsamaktadırlar.

Birbirleriyle etkileşimde bulunan bütün insanlar birlikte bulunduk-
ları ortamlarda -ki bu ortamlar aynı zamanda bir sosyal grubun kuruluş 
aşamasıdır- grup üyeleri gruba özgü ortak normlar, değerler ve semboller 
inşa ederler. Bu inşa esnasında kendi kişisel deneyimlerini, doğrularını ve 
değerlerini devreye sokmazlar, bastırırlar. Grubun kendiliğinden gerçek-
leşen etkileşim ağıyla inşa olunan norm, sembol, inanç ve kıymet hükmü 
grup üyesi kişinin kendi özel normuymuş gibi benimsenir. Hatta bu nor-
mu benimseme ve bu norma duyulan hayranlık, kişisel tecrübe ile öğre-
nilen normlardan ve sembollerden daha baskın bir etkiye sahiptir. Mu-
zaffer Şerif33 grup normunun oluşumu hakkında yaptığı deneylerle bunu 
ispatladı. Daha sonra konu hakkında yapılan birçok deney bu durumu 
doğruladı. İŞİD vb. gruplara katılım ve bu katılımın fedakar bir davranışla 
sonuçlanması doğal ortamda gerçekleşen bir deney gibidir.

Grup dinamiği kavramı üzerinde yapılan araştırmaların birçoğunda 
grupların toplumun genelinden farklı ve özgün bu bir yapı oldukları, gru-
bun tümünü yönlendiren sembol ve değerlerin kişisel tecrübe ve mantıkla 
oluşmadığı ve kişilerin yaşam öykülerinin bir sonucu olmadığı, daha çok 
gruba girildikten sonra edinilen grupsal etkilerle inşa olundukları bulgu-
lanmıştır. Benzer bir durum İslam Dünyası’nda birbirleriyle çatışan grup 
aidiyetleri ve karşıtlıkları için de geçerlidir.

Mesela Elkaide’nin 11 Eylül eylemini gerçekleştiren elemanlarının ya-
şam öyküsüne bakıldığında, bu kişilerin ciddi bir din eğitimi almadık-
ları, bar ve pavyonlarda daha önce zamanlarını geçirdikleri, delikanlı ve 
berduş bir kişilikte oldukları görülmektedir. İŞİD’e katıldıkları söylenen 
gençlerin yaşam öykülerinde de benzer bir durum görülmektedir. Yani 
dini iyi bilenler ve yaşayanlar oran olarak dini iyi bilmeyen ve yaşamayan 
diğer insanlardan daha az katılıyorlar, bu tür şiddet gruplarına. Konuyu 
daha iyi açıklamak için şöyle bir örnek de vermek gerekir. Batı ülkele-
rinde, uyuşturucu, pornografi, sadanizm vb. gruplara katılıp hayatlarını 
sürdüren kitlenin özelliklerini taşıyanlar, İslam ülkelerinde bu tür taşkın 
duygularını şiddet eğilimli saldırgan gruplara katılarak tatmin ediyorlar. 
Dini motifler burada sadece araçsal bir işlev olarak kullanılmaktadır. Do-
layısıyla ister dini olsun ister başka bir amaçla kurulmuş olsun, bir grup 
oluştuktan sonra o nevi şahsına münhasır özel bir aidiyet inşa eder ve o 
aidiyet üzerinden grup üyeleri birbirleriyle dayanışma içine girerler. Bu 
süreç içinde kimlik erimesi de yaşarlar. İşin daha tuhaf tarafı ise grupsal 
sosyal sinerjiyi yönetenin kim olduğu da bu süreç yaşanırken belirsizleşir.

Sosyal hareketlerin, gruplaşmaların ve örgütleşmelerin çok fazla çeşidi 
var. Yukarıda belirtmiştik, bizi asıl ilgilendiren sosyal hareketler, gruplar, 

33 Muzaffer Şherif, http://psychclassics.yorku.ca/Sherif/chap7.htm?wptouch_preview_the-
me=enabled
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örgütler veya partizan kitleler; çatışmayı, fanatizmi, dışlamayı, grupsal ve 
partizan bağlılıkları her şeyden önemli gören sosyal hareketlerdir, grup-
lardır. Konuya bu çerçeveden baktığımızda, İslam toplumlarında Afganis-
tan’ın işgalinden bu yana çatışma kültürünü canlı tutan hareketler ara-
sında, mezhep, din, ideoloji, sosyal sınıf ve ülke farkı görülmüyor.

Hatta ülkeler arasında geçişler yaşandığı da görülmektedir. Libyalılar, 
Suriye, Irak, Afganistan ve Yemen’de savaşa katıldığı gibi, Kafkasyalılar, 
Türkler, Kürtler, Suudlar, Mısırlı ve Sudanlılar da Libya’da herhangi bir 
savaşçı gruba katılabilmektedir. Kürtler, Türkler, Araplar, Uygurlar, Çe-
çenler, Arnavutlar ve Afrikalılar İŞİD gibi bir örgütün militanı olabiliyor-
lar. Araplar, Türkler, Kürtler, Yezidiler, Aleviler, Sünniler, Hıristiyanlar, 
Ermeniler vb. birçok farklı kökene mensup kişi de PKK veya PYD militanı 
olabiliyor. Benzer durumlar çatışmaların yaşandığı bütün İslam ülkele-
rinde vardır.

Bu durum grup üyeliğinin veya grupsal aidiyetin önceki kültüre, inan-
ca yani geleneksel yaşanmışlıklara bağlı olarak gerçekleşmediğini göste-
rir. Çünkü bu insanlar eskiden beri atadan dededen kalma ortamların 
bir sonucu olarak tanışmıyorlar. Bunların bir araya gelmesini sağlayan 
ve fiilen yaşanan itikadi ve tarihi metaforlar mevcut değildir. Benzer bir 
durum daha önce Marksist şiddet grupları arasında da vardı. Dolayısıyla 
bu insanları birleştiren, ortak bir eyleme yönlendiren değerler, yeniden 
inşa edilen ve dolaşıma konulan imajlardır. Toplumun geleneğinden kal-
ma imajlar değildir.

Bu durumda İslam Dünyası’ndaki çatışmaları, etnik, dini ve ideolojik 
manada temellendirmek mümkün görünmüyor. Çünkü etnik çatışma-
ların dil, din, mezhep farklılıklarına bağlı ön yargılara, diğer kimliklere, 
inançlara ve farklı kültürel oluşumlara uygulanan baskıya ve şiddete da-
yanması gerekir. Etnik ve dini çatışmalarda farklı etnik ve dini inanca 
mensup halklar birbirleriyle sokakta çatışır. Birbirlerine halk olarak bas-
kı uygularlar, sosyal engeller ihdas ederler. Ancak görüldüğü kadarıyla 
Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de ve Türkiye’de böyle bir durum mevcut 
değildir.

O zaman çatışmaya taraf olma ve iç savaşla ilgili genel sosyolojik teori-
lere ve argümanlara bakmak gerekir. Bu konuda yapılan araştırmalarda 
sosyal hareket veya çatışan gruplar hangi argümanları kullanırsa kullan-
sın fark etmez. Yani bir futbol holiganizmi, mafya grupları, etnik heyu-
la örgütleri ve ilahi kurtuluş aktörü hayalleriyle örgütlenip şiddet üreten 
grupların tümünün mekanizmalarını benzer duygular ve muharriklerle 
ele almak gerekir.

Anlaşılacağı gibi soğuk savaş döneminden sonra İslam Dünyası’nda 
ortaya çıkan söz konusu sosyal grupların tümü modern şartlarda ve mo-
dern ilişki ağlarıyla inşa ediliyorlar. Köklü bir dini, etnik, kültürel ve sınıf-
sal geleneğin veya ilişki ağlarının fiilen yaşanan değerleri ve gelenekleriyle 
oluşmuyorlar. Bu gruplar için sözü edilen mütevaris bağlılıklar ve ilişki 
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ağları aslında birer semboldür, simülasyondur, tüketim malzemesidir. 
Zaten çatışma, şiddet ve nefret bu değerlerin yapaylaştırılmasıyla yaygın-
laşır ve savaşa neden olur.

Mütevaris geleneklerin, ilişki ağlarının, inançların ve kıymet hüküm-
lerinin sosyolojik olarak kendileri ile diğer insanlar arasına muhayyel bir 
sınır oluşturacak şekilde dolaşıma konması süreci hem özgün inançları, 
gelenekleri ve ilişki ağlarını bağlamlarından kopartır, hem de bu eylemi 
gerçekleştiren grupların rekabetini sosyolojik olarak meşrulaştırır. Bura-
da mukaddes veya referans kabul edilen bir metin çerçevesinde örgüt-
lenip, örgütsel bağlılıkla hareket eden insanların zamanla mukaddes ve 
referans kabul edilen metinlerden saptıklarına şahit olmaktayız.

Bu durumla alakalı olarak, Frankfurt okulu filozoflarının Marksist fa-
natik ve eylemci gruplara yaptıkları eleştirileri hatırlamakta büyük yarar 
vardır. Bu filozoflar, örgütlenmenin ve sosyal eylemin referans metinler-
den bağımsız grupsal değerler inşa ettiklerini ileri sürmüşlerdi. Anlaşılan 
İslam toplumları liberalizm ve modernizm karşısında Marksistlerin daha 
önce yaşadıkları ve sonucu Marksist hareketler için hiç de iyi olmayan bir 
süreci yaşıyorlar.

Ancak bu durumun gerçekleşmesi için kapalı grupsal ağlarla dayanış-
ma içine giren sosyal hareketlerin olması şarttır. Çünkü örgütsel gizlilik 
ve kapalılık aynı zamanda mitolojik kurgulara inanmayı da kolaylaştırır. 
Onların halk arasında kökleşmesini sağlar. Çünkü yukarıdan gelen emir-
lerin sorgulanmadan uygulanması, cemaat ve partizan üyelerin birbirle-
riyle gönül rahatlığı ile konuşamaması, efsanelerin kurgulanmasına ne-
den olur. Aynı durum kapalı bir dini örgütle yapılanan ve örgüte inanmayı 
dini bir rükün olarak gören bütün fundamentalist gruplar için geçerlidir.34

Yukarıda belirtmiştik, bu durum sadece geleneksel dini inançların 
grupsal imajlara dönüştürülmesi süreçleri için geçerli değildir. Mesela 
Marks’ın diyalektik metaryalizm, sınıfsal çelişkilere dayanan çatışmacı 
kuram, sınıfsız toplum özlemine ilişkin üretim araçlarının mülkiyeti ve 
sermayenin merkezileşip el konulacak bir varlığa dönüşmesi hakkındaki 
teorisi, ihtilalci Marksist gruplar tarafından, dışlayıcı, ötekileştirici grup-
sal ütopyalara ve simulasyonlara bu şekilde dönüştürüldü. Marksizm 
bundan dolayı 20. yüzyıl boyunca gruplaşmaları, sosyal çatışmaları, ihti-
lalleri ve askeri darbeleri etkileyen bir metafor işlevi gördü.

Anlaşılan, tek kutuplu küresel düzenin egemen olmasından bu yana, 
daha önce Marksist ideoloji yanlısı grupların, örgütleşme, slogan üretme, 
kutuplaştırma ve ötekileştirme propagandalarında kullandıkları yöntem-
ler, sanki İslam Dünyası’na transfer olmuşlar. Şimdi o yöntemlerin kulla-
nımı sonucunda, İslami değerleri bir şiddet malzemesi olarak dolaşımda 
tutan bir kültür devreye girmiş bulunmaktadır.

34 Hacı Duran, “Muhayyel Ermeni Soykırım İkonasının Kurbanı Olarak Türkler”, Türk Dünya-
sı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 75, İstanbul, 2008, s. 7-36.
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Batıda konu hakkında çok ayrıntılı incelemeler yapılmıştır. Mesela Bol-
şevik devrimin söylemi ile faşist ve dini devrimlerin iktidar söylemlerinin 
benzerliğini araştıran ilginç araştırmalar var. Hegel, Hz. Muhammed (as) 
ile Robespier’in kitleleri siyasi manada etkileme ve onları kurtuluşa inan-
dırma konusundaki çabalarını karşılaştırır. Fanatizmin dönem, zaman ve 
içerik farkı olmaksızın her zaman bir soyutlamaya dayandığını35 ve soyut 
bir barışa duyulan güvenden kaynaklandığını savunur.

Norman Cohn,36 marksizmin ihtilalci versiyonu öncüsü olan Lenin’in 
söylemini, Alman milliyetçiliği ve Yahudi düşmanlığı ideolojisinin siyasi 
kurucusu ve sürdürücüsü olan Hitler ve Alman köylü isyanı olarak bili-
nen, ancak özünde köylüleri fanatik İsevi kurtuluş vaadleriyle örgütleyip 
eyleme yönlendiren Thomas Müntzer arasındaki ortaklığa işaret eder. Ve 
bu üç farklı siyasi hareket, kıyamet günü barışının gerçekleşmesi için 
mücadele eden kahramanlar ve fanatikler olarak tanımlanır.

Günümüz iktidar ve medya söylemi mantığına göre; Lenin, Hitler ve 
Müntzer bir araya getirilemeyecek figürler olarak düşünülebilir. Bunlar-
dan birincisi olan Lenin; aşırı evrenselci eşitliği ve özgürlüğü savunuyor. 
Proleterya devrimcisidir. Tarihsel diyalektiğe ve metaryalizme inanmakla 
birlikte ona katkı sağlamayı vazife ve ödev ahlakı olarak görmüştür. Bun-
dan dolayı bilinçli seçkinlerin örgütlenmesini, şiddet kullanmasını ve bur-
juvaları bertaraf etmesini sonuna kadar savunmuştur. Bu amaçla seç-
kinleri örgütleyerek ihtilal yapmıştır. Ve şiddet kullanmayı halk devrimi 
için gerekli görmüştür. Bu inançtan dolayı Marksist gruplar soğuk savaş 
yılları boyunca şiddet hareketlerinin en önemli örneği oldular.

İkinci olarak Hitlerin durumudur. Hitler her şeyden önce, sosyalizme, 
komünizme ve siyonizme karşıdır. Hayatı boyunca bunlarla savaşmıştır. 
Avrupa barışı ve düzeni için yüce Alman ruhunun mutlak egemenliğinin 
şart olduğuna inanmıştır. O’nun inancına göre, bozgunculuk yapan ve 
uyumlu olmayan Yahudilerin Avrupa’dan çıkarılması ve öldürülmesi gere-
kir. Evrensel barışın ve düzenin sağlanması için üstün milletlerin iktidar 
sahibi olması gerektiğine inanan A. Hitler, bu iktidar ideolojisine/Nazizme 
karşı çıkanların güç kullanılarak itaate zorlanması gerektiğini savunu-
yordu. Bütün işgalleri ve katliamları bu inançla yaptığını söylemleştirerek 
açıklıyordu.

Üçüncü kişi ise Hz. İsa’nın melekuti yani vaad edilen kutsal krallı-
ğını kurmak için köylülerle birlikte Alman prenslerine karşı ayaklanan 
ünlü rahip Müntzer’dir. Müntzer yukarıda açıklamıştık. Taraftarlarının 
düşmanlarına merhamet göstermemesini, onların saraylarını yakıp yık-
malarını dini bir vecibe olarak gerekli görmüştü. Müntzer’e karşı kurulu 
iktidarın egemenliğinin yaygınlaştırmasını savunan ve melekuti krallığın 
yani mehdi devleti krallığının bu yol ile kurulacağını iddia eden Protes-

35 Hegel, Tarih Felsefesi, Ter. Aziz Yardımcı, İdea Yayınları, İstanbul, 2006.
36 A. Toscano, Fanatizm: Bir Fikrin Kullanımları Üzerine, Çev. Barış Özkul, Metis Yayınları, 
2013.
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tanlığın kurucusu Lüther’in, şiddet kullanımını savunan vaazlarını da bu 
kategori de değerlendirmek gerekir.

Dolaşımdaki siyasi imajlara bakarsak bu karşıtların ve birbirleriyle sa-
vaşan adamların aynı şeyi söylediklerine inanma imkânı zor görünmek-
tedir. Ama ciddi bir antropolojik ve sosyolojik gözlem karşıt görünen ve 
birbirleriyle savaşan grupların aslında aynı şeyi söylediklerini müşahede 
edebilmekteyiz. Dolayısıyla İŞİD militanlarıyla Hizbullah militanları ve bu 
militanların söylemlerini, dolaşımda tuttukları sloganları kaynaklarına 
bakmadan gözlemlediğimiz zaman aynı şeyi görmüş oluyoruz. Ama bu iki 
grup hakkındaki siyasi söyleme baktığımızda, birbirlerini amansızca öl-
düren ve aralarında, tarihi, kültürel, itikadi sınırlar bulunan gruplar akla 
gelmektedir. Öldürme ve cinayet doğrudur, örgütleşme ve örgütsel sınırlar 
da doğrudur. Ama bu sınırları ve imajları itikadi, kültürel ve arkeolojik 
manada temellendirmek mümkün değildir.

Sahih ve muteber bir inancın bu şekildeki kullanımı Kuran’ı Kerim’de 
şöyle geçmektedir. Maide suresi 65. ayette, Müslümanların, kötü niyetleri 
ve taşkınlıklarından dolayı, fanatik taraftar gruplarına ayrılabilecekleri ve 
bu grupsal fanatizmden dolayı birbirlerine karşı şiddet uygulayabilecek-
leri belirtilmektedir. Enam suresi 159. ayette ise grupsal fanatizmlerin-
den dolayı yollarını ve dinlerini birbirlerinden ayıran bağnaz gruplarla, 
peygamberin arasında bir bağın mevcut olamayacağı açıklanmaktadır. 
Ali İmran 103. ayette ise, Müslümanların gruplaşarak birbirlerine karşı 
düşmanlık yapması onların ateş çukuru başında durması; buna karşılık 
birbirlerini gönülden sevmesi ve kardeşçe muamelede bulunmaları ise, 
Allah’ın güzel bir nimeti olarak belirtilmektedir. Kasas 15. ayette ise, Hz. 
Musa’nın birbirleriyle kavga eden iki kişiden birisini, kendi taraftarı diye 
kayırması ve kendi taraftarını kollayarak diğer düşman gruptan bildiği 
adama saldırması, kötü ve günah bir davranış olarak tanımlanmaktadır.

Kur’anı Kerim grupsal fanatizmden doğan çatışmayı ve bu çatışma-
lar sonucunda toplumun çektiği veya çekebileceği azabı Sünnetullah’ın 
yani ilahi adaletin ve geleneğin bir gereği olarak açıklamaktadır. Belirt-
mek gerekir ki, insanların gruplaşmaları, grupsal sınırları kendileri ile 
kendi dışlarında bırakılan toplum üyeleri arasına koymaları sosyal haya-
tın her zaman karşımıza çıkan biçimlerindendir. Mesela aile ve kabile bu 
tür gruplardandır. Ama çatışmacı gruplar, bu doğal süreci bozmaktadır, 
yapı bozumuna uğratmaktadır. Bu durum doğal bir kaynağın kötüye kul-
lanılması ve bir şiddet sermayesine dönüştürülmesidir. Gruplaşmaların 
doğası, özellikleri ve tarihsel biçimleri hakkındaki tartışmalar sosyoloji-
nin önemli konularındandır. Ancak bu grupsal bağlılıkların grup üyeleri 
arasında ortak bir kimliğe, aidiyete ve genel kimlik, yani toplum genelinin 
herhangi bir üyesi olmasına ilişkin kimliğin erimesine yol açması konu-
muz açısından çok önemlidir.

Çünkü yukarıda örneklerini verdiğim Marksist, Post-modern İslami, 
Post-modern etnik ve Binyılcı Hristiyan söylemlere bağlı olarak kurulan 
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örgütlerin ve sosyal söylemlerin tümünde güçlü grupsal bağlılıklara aidi-
yet savunulur, diğer insani aidiyetler ise önemsizleştirilir. Grupsal sınırlar 
keskinleştirilir. Grupsal iletişim ağlarının canlı tutulması için üyelerden 
fedakarlık ve sadakat beklenir. Grupsal sınırlar mahrem kabul edilerek 
kutsallaştırılır. İşin ilginç yanı ise bu gruplar geleneksel ve mütevaris bir 
toplum uygulaması ve alışkanlığının somut örneği olmadıkları halde ken-
dilerini her zaman toplumun tümüne ait kutsal görülen veya statü olarak 
önemsenen değerlerin koruyucusu, mücahidi, savaşçısı olarak görürler 
ve tanıtırlar.

Sonuç

İslam toplumları üzerinde ciddi sosyolojik ve sosyo-psikolojik incele-
melerin yapılabileceği karmaşık bir sürecin içine girmişler.

Müslüman toplumlar yaşanan bu çatışmaları, çatışmayı kışkırtan 
medya söylemiyle, iktidar arayışlarıyla değerlendirmektedir, yorumlamak-
tadır.

Çatışmalar, Müslüman toplumlar arasında tarihsel olarak mevcut 
olan, etnik, dini ve mezhebi farklılıklardan kaynaklanmıyor. Ancak çatı-
şan gruplar ve bu çatışmaları güncelleyen iletişim ağları çatışmayı yaygın-
laştırmak ve kitleselleştirmek için etnik ve dini farklılıklarla çatışmaları 
etiketliyorlar.

Çatışmalar, ülkelerde yer alan mevcut yönetim biçimleriyle doğrudan 
alakalı değildir. Böyle olsaydı en fazla sınıfsal çelişki ve devlet baskısının 
mevcut olduğu körfez ülkelerinde çatışmaların meydana gelmesi gerekir-
di. Oysa bu ülkelerin hiçbirinde şu ana kadar ciddi bir grupsal çatışma 
meydana gelmedi.

Çatışmalar, nüfus artışının fazla olduğu, yüksek oranda eğitimli genç 
nüfusun ve modern eğitim ve ideolojilerin tartışıldığı körfez dışı Arap ül-
kelerinde meydana gelmektedir. Bu da çatışma kültürünün ne tür demog-
rafik ortamlarla ilişkili olduğunu açıklamaktadır.

Dini motifler çatışan bütün gruplar tarafından etkili bir şekilde kulla-
nılmaktadır. Bu durum grupların dindarlığından değildir, grupsal aidiyet-
leri ve örgütsel bağları güçlendirmek ve kalıcılaştırılmak için yapılmakta-
dır.

Örgütleme stratejileri ve propagandaları modern teknikler ve iletişim 
ağlarıyla yapılmaktadır. Bu bakımdan, modern şartlandırma yöntemle-
ri kullanılmakta, psikolojik bilinçaltı duyguları görsel imajlarla kışkırtıl-
makta, sosyal öğrenme ve destek mekanizmaları kullanılmakta ve uydu-
rulmuş karizmalarla kitleler uyarılmaktadır.
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Öz

Dağılan bir İmparatorluğun ardılı olan Türkiye Cumhuriyeti, hem tarih-
sel arka planı hem de coğrafi özellikleriyle komşularıyla etkileşimi daima 
başat önem oluşturmuştur. Etki alanında bulunan topraklarda meydana 
gelen veya gelebilecek her türlü olay ve olgular Türkiye’nin güvenliğini 
doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye, olay ve olgulara müdahale 
edebilecek imkânlarını hukuki anlamda oluşturmaya çalışmıştır. Bu çalış-
mada bu hukuki haklar incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Garantör, Kıbrıs, Musul, Nahçıvan, Acara, Batum.

Abstract
A Review On The Guarantorship Rights Of Turkey

Turkey, who is successor of a formal empire, has a special importance 
on its interaction with neighbors through both its historical background 
and its geographical features. Every kind of event occurs or may occur in 
its area of interest directly affects its security. Therefore, Turkey has tried 
to create its legal opportunities in case of necessity. In this study, these 
legal opportunities have been analyzed.

Keywords: Guarantor, Cyprus, Mosul, Nakhcevan, Ajaria, Batoumi.

Giriş

Devletler hukukuna göre; garantörlük, garantör ülkeye tek taraflı güç 
kullanma yetkisi veren (Kıbrıs örneği) veya Uluslararası bir antlaşmaya 
taraf olmaktan kaynaklanan yetkileri kullanabilmeye imkân sağlayan 
haklardır.

Garantörlük haklarını kullanırken Birleşmiş Milletler (BM)’in 24 Ekim 
1970 tarihli ve 2625 sayılı “Devletlerarasında BM Şartına Uygun Şekil-
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de Dostane Münasebetler Kurma ve İş Birliği Yapmaya Dair Milletler Arası 
Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri”nin göz önünde bulundurulması gerek-
mektedir.1 BM kararları tavsiye niteliğinde olmasına rağmen söz konusu 
BM bildirisi uluslararası örf-adet hukukunun temel belgelerinden birisi 
olarak kabul edilmektedir. BM’nin 14 Aralık 1974 ve 3314 sayılı kararı 
gereği, aksi ispat edilinceye kadar ilk güç kullanan taraf da saldırgan ola-
rak kabul edilmektedir.2

Devletler hukukuna göre, sınır ötesinden yapılan terörist saldırılarda 
komşu devlet, topraklarından yapılan saldırıları engellemekle yükümlü-
dür. Aksi halde taraf olarak değerlendirilir ve uluslararası hukuki yaptı-
rımlar uygulanabilir.3

Uygulanacak hukuki esaslarda önemli bir faktör de karşılıklılık ilkesi-
dir. Örneğin Irak’ta yaşayan Türkmenlere kendi kendini yönetme hakkı4 
savunulurken karşılıklılık ilkesi ile Türkiye’de yaşayan ve azınlık olduğu 
iddia edilen grupların da bundan etkilenebileceği değerlendirilmelidir.

Uluslararası sınırların belirlendiği antlaşmalar ortadan kalksa bile 
sınırlar değişmez. Sınır antlaşmaları taraf olan devletlerin dışında diğer 
devletleri de bağlar. Sınırlar değişmedikçe antlaşma hükümleri ortadan 
kalkmaz. Devletler bölünebilir ancak komşularıyla olan sınırları bundan 
etkilenmez, yeni oluşan komşu devletler sınırları tanımak zorundadır.5 
Devletlerin bölünmesi de iki tarafın anlaşmasına bağlıdır (Sırbistan Ka-
radağ örneği). Taraflardan birinin kabul etmediği bölünmeler hukuki de-
ğildir.

Bir devletin iç düzeninin değişmesi komşu devlete müdahale hakkı ta-
nımamaktadır. Bir devletin içişlerine karışmak ancak “görev başındaki 
hükümetin davetiyle (Afganistan Örneği)”, “uluslararası bir antlaşmaya da-

1 http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin_ant1.pdf, http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/
sozlesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_17.pdf.
2 http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/3814.pdf, http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/soz-
lesmeler/coktaraflisoz/bm/bm_31.pdf.
3 Fatma Taşdemir, Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, USAK 
Yayını, Ankara, 2006, s. 57.
4 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx; 1993 tarihli İnsan Hak-
larıyla ilgili Birleşmiş Milletler Viyana Deklarasyonu ve Faaliyet Programı’nın ikinci maddesi-
ne göre, sömürge veya diğer biçimdeki yabancı ülke egemenliği veya yabancı bir ülkenin işgali 
altındaki milletlerin ellerinden alınamayacak “Kendi kaderini tayin hakkı”nı gerçekleştirme-
leri için her türlü yasal faaliyette bulunma hakkı bulunmaktadır. Aynı deklarasyonda, bu 
hakkın, toprakları üzerinde yaşayan tüm milletleri ayrım yapmaksızın temsil eden devletlerin 
bölünmesi veya bu devletten bağımsızlık elde edilmesi maksadıyla kullanılamayacağı da not 
edilmiştir.
5 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 8. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009, s. 350-355; 
Birleşmiş Milletlerin 1978 tarihli Viyana Devletlerin Antlaşmalara Ardıl (Halef) Olma Söz-
leşmesi’nin 12. maddesine göre, “Bir ülkenin yerine diğerinin geçmesi durumu, bir Andlaşma 
ile tesis edilen sınırlarda değişiklik yapılmasını içermemektedir.” Aynı Sözleşmenin 34’üncü 
maddesi ise, “Bir Devletin parça veya parçalarının ayrılarak, önceki devlet varolmaya devam 
etsin veya etmesin, bir veya daha fazla Devleti oluşturması durumunda, eski devletin yerini 
yenisinin aldığı tarihte eski devletin topraklarının tamamına ilişkin olarak yürürlükte olan tüm 
antlaşmaların, oluşturulan her bir yeni Devlet için yürürlükte kalmaya devam edeceğini” ön-
görmektedir.
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yanarak (Kıbrıs Örneği)” veya “insani müdahale” amacıyla mümkün ola-
bilir.

Uluslararası hukuk kurallarının oluşumu uluslararası siyasi faaliyet-
lerle ilişkilidir. Güçlü devletlerin siyasal olarak oluşturduğu durumlar ve 
devletlerarası mutabakata varılan konular daha sonra devletler hukuku 
kuralına dönüşmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin komşu ülke toprakla-
rında var olduğu düşünülen garantörlük haklarını ve bu haklardan doğa-
bilecek uygulamalarını inceleyeceğiz.

Kıbrıs

Türkiye’nin imzaladığı Lozan Antlaşması’nın 20’nci maddesine6 göre; 
Türkiye, Britanya Hükümeti’nin 5 Kasım 1914 tarihinde ilan ettiği Kıb-
rıs’ın ilhakını tanımıştır. Böylece Kıbrıs İngiltere’nin hâkimiyetine geçmiş-
tir. Daha sonra İngiltere kendi çıkarlarını gözeterek Kıbrıs’a kendi kendini 
yönetme hakkı vermeyi kararlaştırmıştır.

İngiltere, bu durumda Kıbrıs’taki egemenliğin Yunanistan’a geçeceğini 
ve Lozan’da kurulan dengenin Yunanistan lehine değişeceğini düşündü-
ğünden Türkiye’nin de bu konudaki girişimleri sonucu Türkiye’ye “ilgili 
taraf” sıfatı vermiştir. Türkiye bu gelişme sonucunda 1959-60 antlaşma-
larına müdahil olmuştur. 1959-60 yıllarında imzalanan Zürih, Londra 
ve Lefkoşa antlaşmaları uyarınca Kıbrıs’ta hukuki statünün korunma-
sı amacıyla ilgili taraflara “harekete geçme hakkı” verilmiştir. Türkiye bu 
hakkını kullanarak 1974 yılında Kıbrıs’a müdahale etmiştir.

Irak

Musul Konusu

Osmanlı dönemindeki Musul Vilayeti, 1918 yılında İngilizlerin Irak’ı 
işgal etmesiyle Türk topraklarından ayrılmıştır. Lozan Barış Antlaşması 
öncesinde Türk tarafı Musul ile ilgili ön kararlar almasına rağmen bunları 
gerçekleştirememiştir.

Lozan Antlaşması’nın Siyasal Hükümler başlığı altındaki 3. maddesin-
de7 Türkiye-Irak sınırı konusunun çözümü anlaşma sonrasına bırakılmış, 
anlaşma sağlanamazsa Milletler Cemiyeti yetkili kılınmıştır. Antlaşmanın 
16. maddesinde ise8, Türkiye’nin “her ne nitelikte olursa olsun, sahip oldu-

6 Seha L. Meray, Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Cilt: 8, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 1-49; Madde 20 - Türkiye, Britanya Hükümeti tarafından Kıbrıs’ın 5 Kasım 
1914’te ilan olunan ilhakını tanıdığını beyan eder.
7 A.g.e., s. 1-49; Madde 3 (2) - Irak ile Türkiye ile Irak arasındaki sınır dokuz ay içerisinde Tür-
kiye ile İngiltere arasında anlaşma yoluyla saptanacaktır. Belirlenen süre içinde iki Hükümet 
arasında anlaşma olamadığı takdirde, anlaşmazlık Milletler Cemiyeti Meclisi’ne sunulacak-
tır. Sınır çizgisi kararlaştırılıncaya kadar Türkiye ve İngiltere Hükümetleri, kesin geleceği bu 
karara bağlı arazinin şimdiki durumunda herhangi bir değişiklik yaratacak hiçbir askerî ve 
başka harekette bulunmamayı karşılıklı olarak yükümlenirler.
8 A.g.e., s. 1-49; Madde 16 - Türkiye işbu antlaşmada belirlenen sınırlar dışında bulunan 
bütün topraklar üzerinde ve topraklarla ilgili ve ayrıca işbu antlaşma ile üzerlerinde kendi 
egemenlik hakkı tanınmış olan adalardan başka adalar üzerindeki bu toprak ve adaların 
geleceği ilgililer tarafından karara bağlanmış veya bağlanacaktır. Her ne nitelikte olursa ol-
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ğu tüm hak ve senetlerden vazgeçtiği” ifade edilerek o günkü sınırlarının 
dışındaki bütün haklarından (3. madde esasları hariç) vazgeçmiştir.

Lozan sonrası hükümetler arası anlaşma sağlanamamış ve Milletler 
Cemiyeti, 16 Aralık 1925’te Türkiye ile Irak arasındaki Brüksel Hattı diye 
bilinen geçici sınırın güneyindeki toprakların Irak’a bırakılmasını kabul 
etmiştir. Türkiye ile yeni kurulan Irak Devleti arasındaki sınır, 5 Haziran 
1926 tarihinde Türkiye, İngiltere ve Irak’ın Ankara’da imzalamış olduğu 
“Türk-Irak Sınırı ve İyi Komşuluk Antlaşması” gereğince tespit edilmiştir.9 
Bu sınır daha sonra yapılan küçük düzeltmeler dışında bugünkü Türki-
ye-Irak sınırını teşkil etmektedir. Türkiye, Musul vilayetini bu antlaşmay-
la İngiliz mandası altındaki Irak Devleti’ne bırakmıştır.10

Antlaşmanın 4. maddesine göre Irak’a bırakılan topraklardaki halkın 
uyrukluğu Lozan Antlaşması’nın 30-36. maddelerine göre çözüme ka-
vuşturulacaktır.11 Bu kapsamda 18 yaşın üzerinde olanlardan Türkiye’ye 

sun sahip olduğu bütün haklardan ve dayanaklardan vazgeçtiğini bildirir. İşbu maddenin 
hükümleri, komşu olmak dolayısıyla Türkiye ile sınırdaş ülkeler arasında kararlaştırılmış 
veya kararlaştırılacak olan özel hükümleri bozmaz.
9 Antlaşma, TBMM’de 7 Haziran 1926’da oylamaya katılan 145 milletvekilinden 142’sinin 
kabulü ile onaylanmıştır. Ancak, oylamaya katılmayan milletvekili sayısı 141’dir.
10 Seha L. Meray, a.g.e., s. 1-49; Madde 1 - Türkiye ile Irak arasında sınır, Milletler Cemi-
yeti’nin 29 Ekim 1924 günlü oturumunda kararlaştırılmış çizgiye uygun olarak, aşağıdaki 
biçimde (Brüksel Hattı) kesinlikle belirtilmiştir.
11 Seha L. Meray, a.g.e., s. 1-49; Madde 30 - İşbu antlaşma hükümleri gereğince Türkiye’den 
ayrılan topraklarda yerleşmiş Türk vatandaşları, tam olarak ve mahalli kanunlarca konulmuş 
şartlar çerçevesinde bu toprakların geçtiği devletin vatandaşları olacaklardır.

Madde 31 - 18 yaşını geçmiş olup da 30. madde hükümleri gereğince Türk vatandaşlığını 
kayıp eden ve tam olarak yeni bir vatandaşlık kazanan kişiler işbu antlaşmanın yürürlüğe giriş 
tarihinden başlayarak iki yıl içerisinde Türk vatandaşlığını seçme yetkisine sahip olacaklardır.

Madde 32 - İşbu antlaşmaya göre Türkiye’den ayrılan bir bölüm topraklarda yerleşmiş ve bu 
topraklardaki halk çoğunluğundan ırk bakımından ayrı olan 18 yaşını geçkin kişiler, işbu antlaş-
manın yürürlüğe konuluş tarihinden başlayarak iki yıl içerisinde halkının çoğunluğu kendi ırkın-
dan olan devletlerden birinin vatandaşlığını söz-konusu devletin onayı koşuluyla seçebileceklerdir.

Madde 33 - 31. ve 32 - maddeler hükümlerine göre seçme haklarını kullanan kişiler, bunu 
izleyen on iki ay içinde ikametgahlarını seçme hakkını lehine kullandıkları devlet ülkesine 
nakle mecburdurlar. İşbu seçme haklarını kullanmadan önce yerleşmiş bulundukları diğer 
devletin ülkesinde malik taşınmaz malları muhafaza etmekte serbest olacaklardır. Bu kişiler 
her çeşit taşınır malları yanlarında götürebileceklerdir. Bun dan dolayı kendilerine ne ihraç ne 
ithal için hiçbir vergi veya harç çıkarılmayacaktır.

Madde 34 - İşbu antlaşma hükümleri gereğince Türkiye’den ayrılan bir yerin asıl halkından 
olup 18 yaşını geçkin olan ve işbu antlaşmanın yürürlüğe girişinde yabancı ülkelerde yerleş-
miş bulunan Türk vatandaşları, Türkiye’den ayrılan ülkelerde işbaşında bulunan hükümetler 
ile kendilerinin yerleşmiş bulundukları ülkelerin hükümetleri ara sında yapılmasına gerek 
duyulabilecek anlaşmalar çekincesi altında, asıl halkından oldukları topraklarda yürürlük-
teki vatandaşlığı seçmekte serbesttirler. Şu şartla ki, ırkları bakımından bu ülke halkının ço-
ğunluğuna mensup olsunlar ve o ülkede işbaşındaki hükümet de buna izin versin. Bu seçme 
hakkı işbu antlaşmanın yürürlüğe konuş tarihinden başlayarak iki yıl içinde kullanılmalıdır.

Madde 35 - Akit Devletler, işbu antlaşmada veya Almanya, Avusturya, Bulgaristan ya da 
Macaristan’la yapılmış barış antlaşmalarından veyahut Türkiye’den başka Akit Devletler veya 
onlardan biriyle Rusya arasında veya kendi aralarında yapılmış bir antlaşmada sözü edilen ve 
ilgililere, kendileri için kazanılması mümkün olan herhangi bir başka vatandaşlığı alma iznini 
veren seçme hakkının kullanılma sına hiçbir biçimde karşı çıkamayacaklarını taahhüt ederler.

Madde 36 - İşbu kesim hükümlerinin uygulanmasına ilişkin bütün hususlarda evli kadın-
lar kocalarının ve on sekiz yaşından küçük olan çocuklar da ana babalarının tabi oldukları 
şartlara uyacaklardır.
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dönmek isteyenler iki yıl içerisinde Türk vatandaşlığı için başvurabilecek-
lerdir.

1926 tarihli antlaşmadan sonra Irak’ın kuzeyi ile ilgili olarak mev-
cut sınırın değiştirilmesini sonuçlandırabilecek iddialar siyasi nitelik 
taşımaktadır. Devletler hukukuna göre, uluslararası sınırları belirleyen 
antlaşmaların ortadan kalkması, devletlerin bölünmesi ve iç düzenin de-
ğişmesi sınırların değişmesine neden olmamaktadır. Hukuki taraflar olan 
Türkiye ve Irak’ın anlaşması olmadıkça sınırın değiştirilmesi mümkün 
değildir.

Petrol Geliri Konusu

Lozan Antlaşması’ndaki Musul uzlaşmazlığını çözen ve Irak ile sınır-
larımızın çizildiği 1926 tarihli Ankara Antlaşması’na göre Türkiye, Musul 
Vilayeti’ndeki haklarından 25 yıllık petrol geliri karşılığında vazgeçmiş-
tir.12 Türkiye’nin payı, petrol şirketinin Irak Hükümeti’ne ödemekle yü-
kümlü olduğu meblağın %10’u oranında olacaktır.

Bu konuda yapılan araştırmalarda iki görüş ortaya çıkmıştır.
Birinci görüşe göre; yapılan antlaşmayı müteakip gerçekleştirilen mek-

tup-nota teatisi neticesinde Türkiye bu hakkından 500.000 sterlin karşı-
lığında vazgeçmiştir.13 Dolayısıyla bu konuda herhangi bir sorun bulun-
mamaktadır.

İkinci görüş bağlamında yapılan diğer bir araştırmaya göre14 ödenme-
si gereken paranın tamamı Türkiye’ye ödenmemiş, Türkiye alacaklı du-
rumda kalmıştır. 1934 yılından itibaren Bütçe Kanunları ve Kesin Hesap 
Kanunları incelendiğinde 18 yıl süre ile Irak Hükümeti’nden alacağın kıs-
men tahsil edildiği tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan hesaplamaya göre 
Türkiye’nin alacağı meblağ 5,5 milyon sterlin olup yaklaşık 3,5 milyon 
sterlinin tahsil edildiği anlaşılmakta ve yaklaşık 2 milyon sterlin eksik 
ödeme yapıldığı belirlenmektedir.15 

12 Erol Umut, Musul Meselesinde Petrol Faktörü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. 
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2007, s. 124; Madde 14 - Her iki ülke arasında ortak çıkarlar 
alanını genişletmek amacıyla, Irak Hükümeti işbu Antlaşmanın yürürlüğe konulması günün-
den başlayarak 25 yıl süre ile aşağıda gösterilen gelirlerin %10’unu Türkiye Hükümeti’ne 
ödeyecektir.

a) 14 Mart 1925 günlü ayrıcalık Sözleşmesi’nin 10. maddesi uyarınca “Turkish Petroleum” 
Kumpanyası’ndan,

b) Yukarıda anılan Ayrıcalık Sözleşmesi’nin 6. maddesi uyarınca petrol ihraç edebilecek 
olan Ortaklıklardan ya da kişilerden,

c) Söz konusu Ayrıcalık Sözleşmesi’nin 33. maddesi uyarınca kurulabilecek yan Ortaklık-
lardan. Ayrıca Osmanlı Devleti dönemi petrolleri için bkz. Mehmet Özbil, “Osmanlı Arşivlerine 
Göre Türkiye Petrolleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 6, Haziran, 
1980, s. 213-222; Volkan Ş. Ediger, Enerji Ekonomi-Politiği Perspektifinden Osmanlı’da Neft ve 
Petrol, ODTU Yayıncılık, Ankara, 2006.
13 Nevin Yazıcı, Petrol Çerçevesinde Musul Sorunu (1926-1955), Ötüken Neşriyat, İstanbul, 
2010, s. 112.
14 Hikmet Uluğbay, İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik, De Ki Yayınları, Ankara, 2008, 
s. 260-263.
15 Mahfi Eğilmez, “Petrol Alacağı Gerçeği”, Radikal Gazetesi, 14.01.2003.
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1951 yılından 1986 yılına kadar Bütçe Kanunları’nda Musul petrolleri 
alacağı olarak gösterilen tutar 1986 yılından sonra gösterilmemeye baş-
lanmıştır. Bu alacağın Eylül 1985 yılında Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan Maliye Bakanlığı’na gelen yazılar üzerine 
kaldırıldığı ifade edilmektedir.

Bağdat Demiryolu Konusu

Osmanlı Devleti, Konya’dan Bağdat ve Basra Körfezi’ne kadar uzana-
cak olan demiryolunun (Bağdat Demiryolu) 200 km uzunluğundaki ilk 
kısmının finansmanı amacıyla 5 Mart 1903 yılında ihraç edilen Devlet-i 
Aliye-i Osmaniye %4 faizli Bağdat Demiryolu Birinci Kısmı istikrazı Osma-
nisi Tahvili ile 2,2 milyon sterlinlik borçlanma yapmıştır.

Tahvillere ilişkin borç sözleşmesi Deutsche Bank, Düyunu Umumiye İda-
resi ve kurulacak Bağdat Demiryolu Şirketi adına Anadolu Demiryolu şirke-
ti ile Osmanlı Hükümeti arasında imzalanmıştır. Tahviller 20 sterlin değe-
rinde olmak üzere 108 bin adet olup vergiden muaf olarak ihraç edilmiştir.  
Tahvil bedelleri 1 Temmuz 1904’ten itibaren 98 yılda (bitiş tarihi 2001) 
geri ödenecektir.

Bu borçlanmaya karşılık, sonradan yapılan eklemeler dahil olmak üze-
re, Osmanlı hükümeti toplamı 107 bin lirayı bulan Aydın vilayeti Çeşme 
kazası aşar gelirlerinden 12 bin 500 lira; Bağdat vilayetinin Hille kazası 
aşar gelirinden 12 bin 500 lira; Musul kazası aşar gelirinden 6 bin lira; 
Diyarbakır vilayetinin Mardin kazası aşar gelirinden 6 bin lira ve Halep 
ve Urfa sancakları aşar gelirinden 70 bin lira gelirlerini teminat olarak 
göstermiştir.16

Bağdat Demiryolları için daha sonra ilkinin son ödeme tarihi 2006, 
ikincisinin son ödeme tarihi 2010 yılı olmak üzere iki kez daha borçlan-
ma yapıldığı ifade edilmektedir. Türkiye, 1923 tarihli Lozan Antlaşması 
(Lozan Antlaşması, II. Bölüm, Mali Hükümler, I. Bölüme I. Ek: Osmanlı 
İmparatorluğu’nun savaş öncesi kamu borçları tablosu - 1 Kasım 1914) 
gereğince, Osmanlı’nın, Bağdat eyalet gelirlerini karşılık göstererek yap-
tığı borçlanmayı üstlenerek 1926 tarihli Ankara Antlaşması’yla Bağdat 
eyaletinden ve gelirlerinden mahrum kalınmasına rağmen bu borçları 
ödemiştir.17

Söz konusu ödemelerin Bağdat Demiryolu Hattı’nın hangi kısımla-
rı için yapıldığı konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Eğer ödemesi 
yapılan kısım Türkiye topraklarında bulunmuyorsa Türkiye’nin alacaklı 
olacağı düşünülmektedir.

Bağdat vilayetinden ve gelirlerinden mahrum kalınmasına rağmen bu 
borçların ödenmesi, Türkiye’nin Musul gelirlerinden kaynaklanan alaca-
ğını tahsil etme arzusunu haklılaştırmaktadır.

16 Ali Akyıldız, Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri, Türk Ekonomi Bankası Yayını, İs-
tanbul, 2001’den naklen “a.g.m.”, ayrıca bkz. Volkan Ş. Ediger, a.g.e., s. 191-202.
17 Mahfi Eğilmez, “a.g.m.”.
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Sınır Güvenliği Konusu

1926 tarihli Ankara Antlaşması’nın 6-11. maddelerine18 göre her iki 
devletin topraklarındaki yağmacı ve eşkıyaları diğer devlet görevlilerine 
bildirmek, sınırlarını geçmesi halinde 75 km.lik hudut mıntıkasında ön-
lemek görevi verilmiştir. Bu görev daha ziyade polis, jandarma ve gümrük 
memurlarının kullanımı ile ilgili olup doğrudan silahlı kuvvetlerin müda-
halesi anlamına gelmemektedir.

Daha sonra sınır güvenliği kapsamında Irak ile Şubat 1983’te “Sınır 
Güvenliği ve İşbirliği Antlaşması” imzalanmıştır. Söz konusu antlaşma, iki 
devlete de önceden haber vermek koşuluyla birbirlerinin topraklarında 
“sıcak takip” hakkı tanımıştır. Türkiye bu hakkını PKK terörüne karşı ya-
pılan bazı harekâtlarda kullanmıştır. Ancak söz konusu antlaşma Körfez 
Savaşı sonrasında Saddam yönetimi tarafından yenilenmemiştir.19

BM’nin 24 Ekim 1970 tarihli ve 2625 sayılı bildirisine göre;20 “Her 
Devletin, diğer bir Devletteki bir iç savaşı veya terörist hareketleri örgüt-
lemekten, tahrik etmekten, onlara yardım etmekten veya bu hareketlere 
katılmaktan veya kendi ülkesinde böyle hareketlerin yapılmasına yönelik 
organize faaliyetlere göz yummaktan kaçınma görevi vardır.”

Acara

Türkiye, Batum Livası’nı (Acara) Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcis-
tan tarafından 13 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Kars Antlaşması’nın 6. 
maddesine21 göre, şartlı olarak Gürcistan’a devretmiştir.

18 Madde 6 - Bağıtlı Yüksek Taraflar, bir ya da birkaç silâhlı kişinin sınır bölgelerde yağmacılık 
ya da eşkıyalık yapmak amacıyla girişecekleri hazırlıklara ellerindeki tüm olanaklarla karşı 
koymağı ve bunların sınırdan geçmelerini önlemeği karşılıklı olarak, yükümlenirler.

Madde 7 - 11. maddede yazılı yetkili memurlar sınır bölgesinde yağmacılık ya da eşkıyalık 
yapmak üzere bir ya da birkaç silâhlı kişinin hazırlıklarda bulunduğunu öğrendiklerinde, 
bunu karşılıklı olarak ve ivedilikle birbirlerine bildireceklerdir.

Madde 8 - 11. maddede yazılı yetkili memurlar, bulundukları yerlerde yapılmış olabilecek 
tüm yağmacılık ve eşkıyalık eylemlerinden, karşılıklı olarak, birbirlerine haber vereceklerdir. 
Haber verilecek Taraf memurları, ellerindeki tüm olanakları ile bunları yapanların, sınırdan 
geçmelerini önlemeğe çalışacaktır.

Madde 9 - Silâhlı bir ya da birkaç kişi sınır bölgesinde bir ağır ya da hafif suç işledikten 
sonra öteki sınır bölgesine sığınmağı başarırsa oranın makamları bu kişileri silahlarıyla ve 
yağma ettikleri eşya ile birlikte, uyruğu bulunduğu Tarafın makamlarına teslim etmek üzere, 
yasa uyarınca tutuklamak zorundadır.

Madde 10 - Antlaşmanın işbu kesiminin uygulandığı sınır bölgesi Türkiye’yi Irak’tan ayıran 
tüm sınır ile bu sınırın iki yanında 75 km. derinliğindeki topraklardır.

Madde 11 - Antlaşmanın işbu kesimini uygulamakla görevli, yetkili memurlar şunlardır: 
Genel işbirliğini düzenlemek ve alınacak önlemlerin sorumluluğunu üstlenmek üzere;

Türkiye tarafından : Sınır Askersel Komutanı.
Irak tarafından : Musul ve Erbil Mutasarrıfları.
Yerel bilgilerin ve ivedi bildirilerin verişimi için;
Türkiye tarafından : Valilerin onamı ile atanacak memurlar.
Irak tarafından : Zako, Amadiye, Tibar, Rovandoz Kaymakamları.

19 Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, Etkileşim Yayınları, İstanbul, 
2013, s. 174.
20 Fatma Taşdemir, a.g.e., s. 13.
21 İskender Yılmaz, Gümrü Antlaşması, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 2001, s. 197. 
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Antlaşma ile Türkiye, Acara’daki halkın haklarını koruma altına al-
maktadır.22

Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra 1992 yılında imzala-
nan “Türkiye-Gürcistan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması” ile Kars Antlaşma-
sı tekrar onaylanmıştır. Ayrıca Türkiye ile Gürcistan arasında herhangi 
bir sınır anlaşmazlığı bulunmamaktadır.23

Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra oluşan geçiş döne-
minde Acara Cumhurbaşkanı Aslan Abaşidze, iktidarını güçlendirmeye 
çalışmış, ekonomik çıkarlar elde etmeye başlamış ve RF’nin etkisine gir-
miştir. Yapılan seçimden sonra Devlet Başkanı Saakaşvili’nin Acara’yı 
ziyaretini engellemeye çalışması üzerine, Saakashvili Gürcistan Par-
lamentosu’nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak 6 Mayıs 2004 tari-
hinde Acara’daki yerel yönetimi lağvetmiştir. Oluşan kriz ortamı RF’nin 
müdahalesiyle sona ermiş ve Abaşidze ülkeyi terk etmiştir. Abaşidze’nin 
devrilmesinden sonra Acara Özerk Cumhuriyeti’nin statüsü Gürcistan 
Anayasası’nda yapılan değişikliklerle kısıtlanmıştır.24 O dönemde Kars 
Antlaşması’nın 6. maddesine aykırı olarak yapılan düzenlemelere karşı 
Türkiye’nin etkin tedbirler almadığı görülmektedir.

Bugün Acara, Gürcistan Cumhurbaşkanı’na bağlı meclis başkanı ta-
rafından yönetilen özerk bir cumhuriyet olarak varlığını sürdürmektedir. 
Ancak bölgede yoğun bir Hıristiyanlaştırma faaliyetinin sürdürüldüğü ve 
son yıllarda yapılan araştırmalara göre Müslüman çoğunluğun yarı yarı-
ya azaldığı anlaşılmaktadır. Acara bayrağına haç işaretinin koyulması da 
dinsel özerkliği zedelemektedir. Müslüman isimlerinin kullanılmasına izin 
verilmemesi de uygulanan diğer bir dinsel ve kültürel baskıdır. Tüm bun-
lar değerlendirildiğinde Kars Anlaşması’nın 6. maddesinin ihlal edildiği 
düşünülmektedir.

Acara, sahip olduğu ulaştırma hatları ve Batum Limanı vasıtasıyla 
Gürcistan ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. Acaralıların tama-

Madde 6 - Türkiye, işbu Antlaşmanın 4. maddesinde gösterilen sınırların kuzeyinde bu-
lunan ve Batum Livası’na ilişkin topraklar ile Batum kenti ve limanı üzerindeki egemenlik 
hakkını, şu koşullarla, Gürcistan’a bırakmağa razı olur: Birincisi: İşbu maddede belirtilen 
yerler halkının, her topluluğun kültürel ve dinsel haklarını sağlayacak ve bu halkın yukarı-
da sözü geçen yerlerde isteklerine uygun bir tarım toprakları rejimi kurma olanağına sahip 
olacak biçimde geniş bir yönetimsel özerkliğe kavuşması; İkincisi: Batum Limanı üzerinden 
Türkiye’ye giden ya da oradan gelen ticaret malları ve tüm nesnelerin gümrük vergisine bağlı 
tutulmayarak ve hiçbir engelle karşılaşmayarak, her türlü vergi ve ücretten bağışık biçimde, 
serbest transit hakkı ile birlikte, Türkiye’nin özel harcamalarından da ayrık olarak, Batum 
Limanı’ndan yararlanmasının sağlanması.
22 Fahrettin Murtazaoğlu, “Acaralıların Siyasi Özerklik Hakkının Süjesi Haline Gelmeleri ve 
Türkiye’nin Bu Sürece Etkisi”, Bilig, Sayı: 29, Bahar, 2004, s. 41-82.
23 http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc081/kanunt-
bmmc081/kanuntbmmc08104353.pdf; Türkiye ile Gürcistan arasında 1998 yılında bir sınır 
sözleşmesi imzalanmıştır.
24 http://tr.wikipedia.org/wiki/Acara_%C3%96zerk_Cumhuriyeti; http://www.diplomatik-
gozlem.com/TR/belge/1-5799/gurcistanin-basi-ayrilikci-hareketlerle-dertte.html; Yeni statüye 
göre bölgesel yasama organı olan Yüksek Konsey (parlamento) 30 üyeden oluşur ve 5 yılda 
bir yenilenir.
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men Gürcüleştiğini iddia eden bazı Gürcü bilim adamları Acara’nın özerk-
liğinin kaldırılmasını savunmaktadır. Ancak özerkliğin kalkabilmesi için 
Acara kültürünün tamamen yok olması ve Türkiye’nin anlaşmalardan do-
ğan haklarından vazgeçmesi gerekmektedir.

Gürcistan’da Ermenilerin çoğunlukta olduğu Jevaheti bölgesine kom-
şu olan Acara, Ermenistan’ın denize ulaşma imkânı açısından da önem 
arz etmektedir. Bugün Jevaheti bölgesinde Ermenistan’ın güçlü bir etkisi 
bulunmaktadır. Ermenistan, dış ticaretinin önemli bir bölümünü bu böl-
ge kanalıyla yapmaktadır. Bu nedenle de Acara bölgesi Türkiye için ayrı 
bir öneme sahiptir.

Nahçıvan

16 Mart 1921’de Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Moskova’da im-
zalanan “Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması”nın 3. maddesine25 ve 13 Ekim 
1921’de Kars’ta Türkiye ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasın-
da imzalanan Dostluk Antlaşması’nın 5. maddesine26 göre; ilgili taraflar 
Nahçıvan kesiminin Azerbaycan’ın koruyuculuğunda özerk bir bölge oluş-
turulması konusunda anlaşmışlardır.

Bu bağlamda, Türkiye Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsünün 
devamında dolaylı bir güvence unsurudur. Herhangi bir statü değişikli-
ğinde Türkiye’nin “soruna müdahale hakkı” oluşmaktadır.

Soğuk Savaş sonrası Kafkasya’daki devletlerin bağımsızlıklarını ka-
zanmaları sürecinde27 Ermenilerin 1992 yılında Dağlık Karabağ bölgesine 
saldırmaları ve Hocalı katliamı, “tarafsız arabuluculuk” yapan Türkiye’nin 
Azerbaycan yanlısı bir politika izlemesine neden olmuştur. Dönemin 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın savaşa girebileceğini ima eden sözleri, 
BDT Ortak Genelkurmay Başkanı Shaposhnikov tarafından “Türkiye’nin 
müdahalesinin üçüncü dünya savaşına yol açacağı” ifade edilerek Rusya 
tarafından sert bir şekilde cevaplandırılmıştır.28

9 Şubat 1994 yılında Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan “İşbirliği 
ve Karşılıklı Yardım Protokolü” Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savun-

25 İskender Yılmaz, a.g.e., s. 194; 16 Mart 1921’de Türkiye ile Sovyetler arasında Moskova’da 
imzalanan Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması’nın 3. Maddesi: Bağıtlı taraflar, Nahçıvan kesimi-
nin koruyuculuk hakkını üçüncü bir devlete hiçbir zaman bırakmamak koşuluyla, Azerbay-
can koruyuculuğunda özerk bir bölge oluşturması konusunda anlaşmışlardır.
26 Madde 5 - Türkiye Hükûmeti ile Ermenistan ve Azerbaycan Sovyetler Hükûmetleri, işbu 
Andlaşmanın III sayılı ekinde belirtilen sınırlar içinde olmak üzere, Nahcivan bölgesinin Azer-
baycan’ın koruyuculuğunda özerk bir ülke oluşturulması konusunda anlaşmışlardır.
27 Haluk Alkan, Azerbaycan Paradoksu: Çapraz Baskılar Altında Azerbaycan’da Siyasal Sis-
tem, USAK Yayını, Ankara, 2010, s. 46-47; 1924’de gerçekleşen SSCB anayasal düzenlemeleri 
ile Nahçıvan Özerk SSC adını almıştır. SSCB’nin 1936 Anayasası’nın 24. maddesi Nahçıvan 
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin Azerbaycan SSC’ne 
bağlı olduklarını belirtir. SSCB’nin dağılmasının ardından ilgili taraflardan Moskova Anlaş-
ması’nın hükümleriyle ilgili bir itiraz gelmemiştir. SSCB’nin dağılması uluslararası hukuk 
bakımından tarafların “rebus sic stantibus”u yani koşullarda köklü değişiklik gerekçesini sa-
vunma şansını getirmiş ancak kullanılmamıştır.
28 Sedat Laçiner, Türkler ve Ermeniler: Bir Uluslararası İlişkiler Çalışması, USAK Yayını, An-
kara, 2005, s. 203.
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ma işbirliğini de sağlamaktadır. Bu kapsamda Azerbaycan’ın talep etmesi 
durumunda Türkiye’nin Azerbaycan’a yardım etmesi gerekmektedir. Pro-
tokolün Türkiye’ye Azerbaycan ile birlikte Nahçıvan’ın “savunulmasına 
ilişkin işbirliğinde bulunma hakkı” oluşturduğu düşünülmektedir.

Nahçıvan, ABD, İran, Rusya tarafından da dikkatle izlenen bir bölge-
dir. Ermenistan için, yüzyıllardır hayalini kurdukları Büyük Ermenistan 
projesinin bir parçasıdır. ABD de Nahcivan’ı, İran’ı kuzeyden baskı altında 
tutmak için bir araç olarak kullanmak isteyebilecektir. Son zamanlarda 
Nahçıvan ile İran arasında bir yakınlaşmadan da söz edilmektedir.

Netice itibarıyla; Moskova ve Kars Antlaşmaları gereğince, Nahçıvan’ın 
özerklik statüsünün herhangi bir şekilde değiştirilmesi gayretleri karşı-
sında Türkiye’nin “soruna müdahale hakkı”nın doğacağı düşünülmekte-
dir. 9 Şubat 1994 tarihinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan “İş 
Birliği ve Karşılıklı Yardım Protokolü” gereğince ise Azerbaycan’ın talep et-
mesi durumunda Türkiye’nin Azerbaycan’a yardım etmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak;
Türkiye’nin, Kıbrıs dışında uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan 

garantörlük hakkının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Kıbrıs’ta Türkiye’ye 
“ilgili taraf” statüsü İngiltere’nin iradesi kapsamında verilmiştir.

1926 tarihli Ankara Antlaşması’na göre Türkiye Musul Vilayeti’nde-
ki haklarından 25 yıllık petrol geliri karşılığında vazgeçmiştir. Ödenmesi 
gereken paranın tamamının Türkiye’ye ödenip ödenmediğine dair görüş 
ayrılıkları bulunmaktadır. Ayrıca Bağdat Demiryolu Hattı için yapılan 
ödemeler konusunda da belirsizlik bulunmaktadır.

Sahip olduğu ulaştırma hatları ve Batum Limanı vasıtasıyla Acara Böl-
gesi Gürcistan için hayati önem taşımaktadır. Bugün Acara, Gürcistan 
Cumhurbaşkanı’na bağlı meclis başkanı tarafından yönetilen özerk bir 
cumhuriyet olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak bölgede yoğun bir Hı-
ristiyanlaştırma faaliyetinin sürdürüldüğü ve son yıllarda yapılan araştır-
malara göre Müslüman çoğunluğun yarı yarıya azaldığı anlaşılmaktadır. 
Acara bayrağına haç işaretinin koyulması da dinsel özerkliği zedelemekte-
dir. Müslüman isimlerinin kullanılmasına izin verilmemesi de uygulanan 
diğer bir dinsel ve kültürel baskıdır. Tüm bunlar değerlendirildiğinde Kars 
Anlaşması’nın 6. maddesinin ihlal edildiği düşünülmektedir.

Gürcistan’da Ermenilerin çoğunlukta olduğu Jevaheti bölgesine kom-
şu olan Acara, Ermenistan’ın denize ulaşma imkânı açısından da önem 
arz etmektedir. Bugün Jevaheti bölgesinde Ermenistan’ın güçlü bir etki-
si bulunmaktadır. Ermenistan, dış ticaretinin önemli bir bölümünü bu 
bölge kanalıyla yapmaktadır. Bu nedenle de Acara bölgesi Türkiye için 
ayrı bir öneme sahiptir. Söz konusu durumun düzeltilmesi ile ilgili olarak 
öncelikle iç hukuk imkanlarının zorlanması gerekmektedir. Bu kapsam-
da Gürcistan’a nota verilerek Kars Antlaşması’nın ihlalinin önlenmesinin 
sağlanması uygun bir hal tarzı olarak değerlendirilebilir. İki ülke arasında 
gerginlik oluşması ve ihlalin devamı veya antlaşmayla oluşturulan duru-
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mun ortadan kaldırılması Türkiye’ye misilleme veya BM şartının VII. bö-
lümündeki zorlayıcı tedbirleri (ekonomik ambargo, diplomatik ilişkilerin 
kesilmesi ve ulaşım veya iletişim hatlarının kesilmesi vb.) uygulayabilme 
hakkı oluşmaktadır.

Ancak bağımsızlıktan günümüze kadar Gürcistan’la geliştirilen aske-
ri, ekonomik ve siyasi ilişkiler değerlendirildiğinde ve Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Boru Hattı konusunda Gürcistan’la ilişkilerin dostane bir şekilde devam 
etmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda anlaşmazlıkların önce-
likle diplomasi yoluyla çözülmesi uygun olacaktır.

Moskova ve Kars Antlaşmaları gereğince, Nahçıvan’ın özerklik statüsü-
nün herhangi bir şekilde değiştirilmesi gayretleri karşısında Türkiye’nin 
“soruna müdahale hakkı” doğmaktadır. 9 Şubat 1994 tarihinde Türkiye 
ile Azerbaycan arasında yapılan “İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Protokolü” 
gereğince ise Azerbaycan’ın talep etmesi durumunda Türkiye’nin Azer-
baycan’a yardım etmesi gerekmektedir. Ancak Türkiye’nin bölgeye silahlı 
bir müdahalede bulunması durumunda bölgeye ilgisi bulunan küresel ve 
bölgesel güçler ile sorunlar yaşayabileceğini de göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir.
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Öz

1960’lı yıllardan itibaren şehir tarihi özellikle Batı’da sosyal tarih araş-
tırmalarının bir parçası olarak önemli bir çalışma sahası haline gelmiştir.
Fakat Türkiye’de sosyal tarih araştırmalarının oldukça yakın bir zamanda 
gelişen bir araştırma alanı olduğu düşünüldüğünde şehir tarihi araştırma-
larının da yeni yeni gelişen bir disiplin olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, 
Osmanlı şehir tarihi çalışmalarında gerek yerli gerekse de yabancı araştır-
macılar tarafından yapılan çalışmaların incelenen döneme ve özellikle de 
bu dönemin kaynaklarına göre şekillendiği görülmektedir. Klasik dönemde 
tahrirler ve büyük oranda şer’iye sicillerine dayanan bu şehir tarihleri için 
özellikle 19. yüzyılda yeni yeni kaynaklar ortaya çıktı. Tanzimat Dönemi 
şehir tarihleri için nüfus sayımları, temettuat tahrirleri ve Tanzimat siste-
minin ortaya çıkardığı yeni bürokrasinin bir sonucu olan resmi yazışmala-
rın yanında özellikle belli başlı merkezler için büyük bir yekûn oluşturan 
seyahatnameler ve konsolosluk raporları gibi yabancı kaynakların da or-
taya çıktığı görülmektedir. Bu çalışma Tanzimat Dönemi’ne ilişkin yapılan 
şehir tarihi çalışmalarından hareket ederek bu döneme ilişkin şehir tari-
hinin kaynakları üzerinde genel bazı değerlendirmeler yapmayı amaçla-
maktadır.

Anahtar kelimeler: Osmanlı Şehri, Tanzimat Dönemi, Tarihi Kaynak, 
Şehir Tarihi, Tarih Yazımı.

Abstract
An Essay On The Urban History Studies On The Tanzimat Period
From the 1860’s, as a part of social history researches, urban history 

has become an important field of study. But when we take into considera-
tion that social history studies are recently emerged discipline in Turkey, 
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it can be said that urban history studies are also a newly developed field. 
In this context, it is seen that Ottoman urban history studies, which were 
conducted by both foreign and native researches, are varying according to 
period and especially to sources of studies. Urban history studies which 
were based on primarily tahrirs and sharia court registers in the classical 
period gained new sources in the 19th century. Apart from population and 
revenue (Temettu) census and official correspondences which were created 
by the new bureaucracy of the Tanzimat system, it is seen that important 
foreign sources especially for the major centres as travelogues and consu-
lar correspondences occurred for urban history studies on the Tanzimat 
Period. Based on the urban history researches on the Tanzimat Period, this 
study aims to make some general assessments on the sources of urban 
studies in this period.

Keywords: Ottoman City, Tanzimat Period, Historical Source, Urban 
History, Historiography.

Giriş
Osmanlı kentlerinin veya bölgelerin tarihlerinin yazılması aslında 19. 

yüzyılın ikinci yarısında başlayan bir tarih yazımı eğilimiydi. Bunlar ara-
sında İsmail Beliğ Efendi’nin Bursa (1871), Lamii Çelebi’nin Şehrengiz-i 
Bursa (1871), Şakir Şevket’in Trabzon Tarihi (1873) ve Lütfi’nin Şam Ta-
rihi (1883) ilk örneklerdir.1 Elbette bunda tamamen şehre ait ve yeni birer 
idari birim olan belediyelerin ve vilayetlerde matbaaların tesis edilmesi; 
bir bakıma şehirlerin kendi kendilerini ifade etmesi şeklinde de tarif ede-
bileceğimiz vilayet salnamelerinin yazılması ve zamanla bu salnamelerde 
“hülasa-i ahval-i tarihiye” gibi şehir veya bölgelerin tarihleriyle alakalı kı-
sımların da eklenmesi yerel tarih bilincinin oluşmasında etkili olmuştur.2  
Bunların yanında Osmanlı ülkesine gelen seyyahların, şehir tarihine iliş-
kin kaynak eksikliği ile karşılaşmaları3 kent rehberleri denilen kısa tarih 
eserlerinin hazırlanmasında etkili olmuştur.

Türkiye’de son yıllarda şehir tarihleri hakkında yapılan çalışmalarda 
hızlı bir artış yaşandığı görülmektedir. Bunda elbette 1980’li yıllardan 
sonra Osmanlı sosyo-ekonomik tarihine yönelik çalışmaların yoğunlaş-
masının da mühim bir etkisi oldu.4 Fakat şehir tarihi araştırmalarına yö-
nelik olan bu ilgi beraberinde yöntem sorununu da ortaya çıkarmış ve 

1 İlhan Tekeli, “Türkiye’de Kent Tarihi Yazımı Üzerine Düşünceler”, VIIIth International Cong-
ress on the Economic and Social History of Turkey, ed. Nurcan Abacı, Lulu Press, Morrisville 
2006, s. 71-82.
2 Aysun S. Haykıran, “Bir Kent Bir Dönem XIX. Yüzyıl Aydın Kent Tarihi Çalışmaları”, Cumhu-
riyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, 18-20 Mart 2010, ed. 
Mehmet Öz, TTK, Ankara, 2011, s. 335.
3 Bu konuda Trabzon örneği hakkında bkz. Özgür Yılmaz, “Seyyahların Kaleminden Bir Ken-
tin Kimliği: 19. Yüzyıl Trabzon’u Örneği”, Geçmişten Günümüze Seyahatler ve Seyahatname-
ler, Ed. M. Ali Beyhan, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2013, s. 113-117.
4 Özgür Yılmaz, “Osmanlı Şehir Tarihleri Açısından Yabancı Seyahatnamelerin Kaynak Değe-
ri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt: XXVIII, Sayı: 2, İzmir, 2013, s. 592.
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şehir, şehirleşme ve şehir tarihi konularında farklı görüşler ortaya çıkmış-
tır.5 Çalışmaların yoğunluğu açısından Türkiye’deki şehir tarihi çalışma-
larına bakıldığında, doğrudan kaynakların elde edilebilirliği ile paralel ola-
rak daha çok Osmanlı dönemi şehirleri hakkında çalışmaların daha fazla 
ilgi çektiği görülmektedir. Osmanlı öncesi dönem şehirleri ile Cumhuriyet 
dönemi şehirleri hakkında yapılan çalışmalar nispeten azdır. Bunun ya-
nında bazı şehirleri tarihin tüm dönemlerini de içerecek şekilde inceleyen 
bazı sınırlı sayıda çalışmalar da yapılmıştır.6 Osmanlı ve öncesinin şe-
hirleri hakkındaki çalışmalara özellikle üniversitelerin tarih bölümlerinde 
ağırlık verildiği görülür. Cumhuriyet dönemi şehirleri ile ilgili ise, tek tek 
şehirlerin tarihleri yerine, çeşitli sosyal bilim dallarında, mahallî idareler-
de ve şehircilik-planlama bölümlerinde yapılan, genel olarak şehirleşme 
ve sonuçları eksenli çalışmalar daha fazla göze çarpmaktadır.7

Ülkemizde şehir tarihi alanında yapılan çalışmaların belli başlı ölçütler 
esas alınarak belirlenen kronolojik sınırlar içinde planlanıp sürdürülmesi 
gerekmiştir. Zira, ileride de görüleceği gibi, bu şekilde bir ayrım yapmaksı-
zın, diğer bir ifade ile dönemin özellikleri ve kaynakların elde edilebilirliğini 
dikkate almaksızın, sınırları belli olmayan bir alanda metodolojik açıdan 
sağlıklı bir çalışma yapmak mümkün değildir. Bu bakımdan Ergenç’in 
Anadolu şehirlerini esas alarak sistematize etmiş olduğu sınırlandırmaya 
göre Osmanlı/Anadolu şehirleri; Osmanlı öncesi Anadolu yerleşim tarihi;  
Osmanlı klasik dönemindeki mekân organizasyonu; post klasik dönem 
denilen 17. ve 18. yüzyıllardaki yeni şartların ortaya çıkmasıyla başlayan 
değişim dönemi; Osmanlı düzeninin Batı etkisine açıldığı ve yeni uygula-
maların görüldüğü 19. yüzyıl ve sonrası; Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan II. 
Dünya Savaşı’na kadar süre, iç pazar bütünleşmesinin sağlandığı dönem 
ve II. Dünya Savaşı sonrasının hızlı şehirleşme dönemi esas alınarak in-
celenmelidir.8

Şehir tarihi çalışmalarının yukarıda belirtilen perspektif içinde ince-
lenmesi, şehir hayatının temel belirleyicilerinin daha kolay anlaşılmasını 
sağlayacaktır.9 Zira yapılan çalışmaların da gösterdiği gibi, Osmanlı klasik 
düzeni denilen 16. yüzyıla ilişkin şehir tarihi çalışmalarının, bu dönemin 
kaynaklarının zenginliğinden ve dönemin şartlarının tüm Osmanlı coğraf-
yası için gösterdiği homojenlikten kaynaklandığı aşikârdır. Kaynaklara ve 
döneme bağlı olan bu yapının daha sonraki dönemler için de geçerli oldu-
ğunu eklemek gerekir. Bu bakımdan şehir tarihi çalışmalarının niteliğini 
belirleyen en önemli kriter şehir tarihinin kaynaklarıdır. Kaynakların esas 

5 Merve Çakır, Osmanlı Şehir Tarihinin Arşiv Kaynakları: İzmit Örneği, Marmara Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s. 1.
6 Suavi Aydın vd., Küçük Asya’nın Bin Yüzü: Ankara, Dost Kitabevi, Ankara, 2005.
7 Yunus Uğur, “Mahkeme Kayıtları (Şer’iye Sicilleri): Literatür Değerlendirmesi ve Bibliyograf-
ya”, TALİD, Cilt: I, Sayı: 1, İstanbul, 2005, s. 315.
8 Özer Ergenç, “Şehir Tarihi Hakkında Bazı Düşünceler”, Belleten, Cilt: 52, Sayı: 203, Ankara, 
1988, s. 672-673.
9 Ergenç, “a.g.m.”, s. 673.
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alındığı bu bakış açısıyla bu çalışmanın birinci bölümünde Türkiye’de şe-
hir tarihi monografilerinin kaynaklar ve dönemler üzerinden gelişimi üze-
rinde durulmak suretiyle Tanzimat dönemi şehirleri hakkında yapılan ça-
lışmaların genel bir değerlendirilmesi; ikinci bölümde de Tanzimat dönemi 
şehir tarihinin kaynakları üzerinde bazı tespitler yapılacaktır. Çalışmamız 
daha çok şehir tarihinin kaynakları üzerine eğildiği için önceki dönemlere 
ilişkin olarak örnek alınan çalışmalar kapsamları ve kaynakları çerçeve-
sinden değerlendirilmiştir. Bunun yanında, Tanzimat dönemini kapsayan 
çalışmaların yenilikleri veya eksiklikleri üzerinde durularak ideal bir Tan-
zimat şehir tarihi çakışmalarının taşıması gereken kaynak zenginliğine 
işaret edilmiştir.

I. Klasik Döneme İlişkin Çalışmalar

Şehir tarihi araştırmalarında en önemli hususlardan biri de belirle-
nen dönemin kaynaklarının tespitidir. Elbette burada en önemli kaynak-
lar şehri her bakımdan düzenli bir şekilde yansıtan arşiv kaynaklarıdır. 
Osmanlı Devleti’nin gerek idari yapısında gerekse de iktisadi koşullarında 
zamanla görülen değişimin ortaya çıkardığı yeni devlet kurumları ve bun-
ların oluşturduğu envanter şehir tarihine ilişkin yeni kaynakları da ortaya 
çıkarmıştır. Şüphesiz burada ilk olarak zikretmemiz gereken kaynaklar 
da tımar sisteminin düzenli bir şekilde işleyebilmesi amacıyla 15. ve 16. 
yüzyıllar boyunca gerçekleştirilen sayımlar yani tahrirlerdir. Bu kaynak-
lar yapıldıkları yerin demografik ve sosyal yapısına, sosyal tabakalaşma-
sına ve iktisadi faaliyetlerine dair çok değerli bilgiler sunmaktadır.10 Nite-
kim Türkiye’de şehir tarihine ilişkin ilk önemli çalışmaların bu tahrirler 
üzerinden hazırladığı görülmektedir. Ömer Lütfi Barkan’ın11 dikkat çektiği 
bu kaynaklardan hareketle daha sonra Nejat Göyünç ve İsmet Miroğlu 
Mardin ve Bayburt örneklerinde şehir tarihleri ortaya koymuşlardır.12 Bu 
alana daha sonra Özer Ergenç’in Ankara ve Konya örneğinde yaptığı ça-
lışma,13 Bahaettin Yediyıldız’ın Ordu üzerindeki çalışmaları,14 Heath W. 

10 Ömer Lütfi Barkan, “Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmu-
ası, Sayı: X, İstanbul, 1953, s. 9; Fatma Acun, “Osmanlı Tarihinin Genişleyen Sınırları: Def-
teroloji”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı: 1, İstanbul, 2000, s. 319-332; Feridun M. 
Emecen, “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Osmanlı Tahrir Defterleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri 
28-29 Mayıs 1990 Bildiriler, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1991, s. 143-156; Ahmet 
Güneş, “Osmanlı Tahrir Defterleri ve Bunların Tarih Yazıcılığında Kullanımı Hakkında Bazı 
Düşünceler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 150, İstanbul, 2004, s. 165-184.
11 Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri 
ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri-I-II”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 
Cilt: II, Sayı: 1, İstanbul, 1940, s. 20-59 ve Cilt: II, Sayı: 2, İstanbul, 1940, s. 214-247.
12 Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, TTK, Ankara, 1991; İsmet Miroğlu, 16. Yüz-
yılda Bayburt Sancağı, Üçler Matbaası, İstanbul, 1975.
13 Özer Ergenç, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı: XVI. Yüzyılda Ankara ve Kon-
ya, Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları, Ankara, 1995.
14 Bahaeddin Yediyıldız-Ünal Üstün, Ordu Yöresi Tarihi’nin Kaynakları I - 1455 Tarihli Tahrir 
Defteri, TTK, Ankara, 1991; Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları II - 1485 
Tarihli Tahrir Defteri, TTK, Ankara, 2002 ve Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Yöresi Tarihinin Kay-
nakları III - 1520 Tarihli Tahrir Defteri, TTK, Ankara, 2002.
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Lowry’nin Trabzon hakkındaki çalışması,15 Feridun M. Emecen’in Manisa 
hakkındaki çalışması,16 Mehmet Ali Ünal’ın Harput üzerine hazırladığı ça-
lışma17 ve Bostan’ın Trabzon hakkında hazırladığı daha geniş çalışması 
da eklenmiştir.18 Bu öncü çalışmalardan sonra tahrirler özellikle üniver-
sitelerde pek çok yüksek lisans ve doktora çalışmasına konu olmuş ve bu 
kaynaklardan hareketle Osmanlı şehircilik, tarım, vergi sistemi, nüfus ve 
gümrükler gibi konularda önemli bir bilgi birikimi ortaya çıkmıştır.19

Tahrirlerin teşvik ettiği bu çalışmalar için en önemli engel tahrirlerin 
eskisi gibi düzenli yapılmamaya başlanması oldu. Zira tahrirler ile tımar 
sistemi arasında olan ilişki çerçevesinde, 16. yüzyılın sonlarından itibaren 
tımar sisteminin çözülmeye başlamasıyla birlikte geniş kapsamlı tahrirler 
de yapılmamaya başlamıştır.20 Bu dönüm noktasını şehir tarihi çalışma-
larından da izlemek mümkündür. Tahrir defterlerinin yerini 16. yüzyılı 
takip eden dönemler için yavaş yavaş diğer önemli defter tasnifleri almaya 
başlamıştır. Böylece şehir tarihine ilişkin çalışmalarda Maliyeden Müdev-
verler, Mühimmeler, Tımar ve Zeamet Tevcih Defterleri, Ruûs, Muhasebe 
ve Gümrük Defterleri ve Şikâyet Defterleri gibi defter koleksiyonları da 
incelenmeye başlanmıştır.21

Artık 17. yüzyıla ilişkin şehir tarihi çalışmalarında tahrirlerin yerini 
tam olarak şehir tarihinin en zengin kaynağı olan şer’iyye sicilleri almaya 
başlamıştır. Burada Hülya Canbakkal’ın Antep ve Hülya Taş’ın Ankara 
üzerine hazırladıkları eserlerin bu döneme ilişkin önemli şehir tarihleri 
olduğunu belirtmek gerekir.22 

Özellikle şer’iyye sicilleri esas alınarak hazırlanan çalışmalar açısından 
bakıldığında, sosyal ve iktisadi hayatın en önemli kaynağı olan şer’iyye 
sicillerinde şehrin topografyası, idari yapı, mahalle ve köy isimleri, aile ya-
pısı ve iktisadi faaliyetler gibi pek çok bilgiye ulaşmanın mümkün olduğu 
görülmektedir. Yine bu döneme ilişkin olarak şer’iyye sicillerinin olmadı-
ğı şehirler için Mühimme, Ruûs, Şikâyet, Muhasebe, Mukataa, Mevkûfat 

15 Heath W. Lowry, Trabzon Şehrinin İslamlaşması ve Türkleşmesi (1461-1538), Boğaziçi Üni-
versitesi Yayınları, İstanbul, 2001.
16 Feridun M. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazâsı, TTK, Ankara, 1989.
17 Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566), TTK, Ankara, 1989.
18 Hanefi Bostan, 15.-16. Asırlarda Trabzon Sancağı’nda Sosyal ve İktisadi Hayat, TTK, An-
kara, 2000.
19 Erhan Afyoncu, “Türkiye’de Tahrir Defterlerine Dayalı Olarak Hazırlanmış Çalışmalar Hak-
kında Bazı Görüşler”, TALİD, Cilt: 1, Sayı: 1, İstanbul, 2003, s. 268; Bu gruba yine tahrirlerin 
temel alınarak hazırlandığı Halep ve Musul hakkındaki iki çalışmayı da katmak gerekmek-
tedir. Enver Çakar, XVI. Yüzyılda Haleb Sancağı (1516-1566), Fırat Üniversitesi Orta-Doğu 
Araştırmaları Merkezi, Elazığ, 2003; Ahmet Gündüz, Osmanlı İdaresinde Musul (1523-1639), 
Fırat Üniversitesi Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi, Elazığ, 2003.
20 Numan Elibol, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfus Meselesi ve Demografi Araştırmaları”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 12, Isparta, 2007, s. 138-139.
21 Yücel Öztürk, Osmanlı Hâkimiyetinde Kefe 1475-1600, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000; 
Ahmet Kankal, Türkmen’in Kaidesi Kastamonu, Zafer Matbaası, Ankara, 2004.
22 Hülya Canbakkal, 17. Yüzyılda Ayntab, Osmanlı Kentinde Toplum ve Siyaset, İletişim Ya-
yınları, İstanbul, 2009; Hülya Taş, XVII. Yüzyılda Ankara, TTK, Ankara, 2014.
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gibi defter ve diğer belge tasniflerine başvurmak zorunluluğu ortaya çık-
mıştır.23

Faroqhi, Osmanlı arşiv kaynaklarının 1730’dan sonrası için çeşitli ve 
bol olmasına karşın, bu döneme ilişkin araştırmaların yetersiz olmasını 
18. yüzyılın bir dağılma dönemi olarak yeterince tercih edilen bir çalışma 
dönemi olmamasına bağlamaktadır. Faroqhi ayrıca, bu yüzyıl boyunca 
kargaşa ve nüfus kaybına uğrayan Anadolu şehirlerinin tarihleri ile ilgi-
lenilmesini gerektirecek bir gerekçe olmadığı için bu dönemin bir “unutul-
muş dönem” olduğunu ifade etmektedir.24 Hâlbuki Faroqhi’nin “Osman-
lı’da Kentler ve Kentliler” adlı eserde ifade ettiği bu durumun üzerinden 
epey bir zaman geçmiştir. 1980’li yıllardan sonra da özellikle şer’iyye si-
cillerinin keşfedilmesiyle beraber pek çok Anadolu şehri için 18. yüzyılda 
incelenmesi tercih edilen bir dönem haline geldi. Bu bakımdan bu döneme 
ilişkin yapılan çalışmalarda özellikle “yüzyılın ilk yarısı” veya “ikinci ya-
rısı” şeklinde bir kronolojik sınırlama yapıldığı gibi daha geniş bir döne-
mi hedefleyen çalışmalar da ortaya çıkmıştır. Bunlara örnek olarak bu 
yüzyılın ilk yarısına dair Uysal Dıvrak’ın Çankırı,25 Saim Yörük’ün Ada-
na,26 İbrahim Güler’in Sinop,27 Hüseyin Çınar’ın Antep;28 ikinci yarısına 
ise, Mehmet Güneş’in Karahisar-ı Sahib,29 Nuri Çevikel’in Kıbrıs,30 Melek 
Öksüz’ün Trabzon31 ve tüm yüzyılı kapsayacak şekildeki çalışmalara ise 
Veysel Gürhan’ın Mardin32 hakkındaki çalışmaları örnek verilebilir. Bu 
çalışmaların ortak yanları ise büyük oranda şer’iyye sicilleri olmak üzere 
Osmanlı Arşivi’nde bulunan muhtelif defter ve belge tasniflerine dayan-
malarıdır. Bunların yanında Osmanlı arşiv kaynaklarının yanında Fransız 
ve İngiliz arşiv kaynaklarının da kullanıldığı yine 18. yüzyılın ilk yarısında 

23 Bilgehan Pamuk, “Erzurum Şehir Tarihinin Kaynakları ve Literatürü”, TALİD, Cilt: 3, Sayı: 
6, İstanbul, 2006, s. 635.
24 Suraiya Faroqhi, Approaching Ottoman History, Cambridge University Press, Cambridge, 
2009, s. 9-11.
25 Uysal Dıvrak, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Çankırı Kazâsı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2012.
26 Saim Yörük, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Adana, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2011.
27 İbrahim Güler, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Sinop (İdari Taksimat ve Ekonomik Tarihi), Mar-
mara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 
1992.
28 Hüseyin Çınar, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehri’nin Sosyal ve Ekonomik Durumu, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2000.
29 Mehmet Güneş, XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Karahisar-ı Sahib Sancağı (Şer`iyye Sicille-
rine Göre), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 
2003.
30 Nuri Çevikel, XVIII. Yüzyılın Yarısında Kıbrıs’ın Siyasi, İdari, Toplumsal ve Ekonomik Şart-
ları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 
1999.
31 Melek Öksüz, Onsekizinci Yüzyılın İkinci Yarısında Trabzon, Serander Yayınları, Trabzon, 
2006.
32 Veysel Gürhan, XVIII. Yüzyılda Mardin Şehri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2012.
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İzmir’e ilişkin olarak Necmi Ülker’in hazırladığı çalışmaya33 da farklı bir 
kaynağa dayanması itibarıyla değinmek gerekmektedir.

II. 19. Yüzyılın İlk Yarısına İlişkin Çalışmalar

Ergenç’in “XVIII. yüzyıllardaki yeni şartların ortaya çıkmasıyla başla-
yan değişim dönemi” olarak nitelendirdiği şehir tarihi sınıflandırmasının, 
en azından bazı çalışmalar örneğinde, kullanılan kaynaklar açısından 19. 
yüzyılın ilk yarısında da yapılmaya devam ettiği görülmektedir. Bu konu-
da öncü bir çalışmanın Rıfat Özdemir tarafından 1785-1840 yılları ara-
sı yani Tanzimat öncesi Ankara’sı üzerine hazırlandığını görmekteyiz.34 
Şer’iye sicilleri başta olmak üzere muhtelif arşiv malzemesinin yanında 
seyahatnameler, salnameler, vakayinameler, Takvim-i Vekâyi gibi kay-
naklardan, Tanzimat öncesi yeniliklerin kent hayatına yansımalarını da 
ortaya koymayı hedefleyen yazar, incelediği dönemde şehrin fizik yapısın-
da (şehirdeki dinî, sosyal ve iktisadî yapılarda), nüfusunda, yönetiminde 
ve ekonomisinde meydana gelen değişimleri ortaya koymuştur.35 Özde-
mir’in çalışmasını örnek alan ve bu konuda en güzel çalışmalardan birisi 
de İbrahim Yılmazçelik’in 1790-1840 yılları arasında, yani yine Tanzimat 
öncesi dönemde Diyarbakır’ın iktisadi, idari ve sosyal yapısını tahlil etme-
ye çalıştığı eserdir.36 Yılmazçelik’in çalışmasında büyük oranda şer’iyye 
sicillerinin kullanmanın yanında yine Osmanlı Arşivi’ndeki değişik belge 
tasnifleri, ahkâm, baş muhasebe ve evkaf defterleri gibi geniş bir arşiv kay-
nağından istifade ettiği görülmektedir. Bunun yanında Özdemir’e nazaran 
Yılmazçelik’in daha fazla seyahatnameyi dikkate aldığı da görülmektedir. 
Yine 19. yüzyılın ilk yarısına ilişkin bir diğer örnek de Adem Kara’nın An-
takya hakkındaki eseridir. 1800-1850 yıllarını kapsayan çalışma her ne 
kadar Tanzimat’ın ilk on yılını kapsasa da bu yeni idari sistemin burada 
uygulanması sürecine değinmemekte ve yukarıda saydığımız örneklere 
paralel olarak büyük oranda şer’iyye sicillerinden hareketle Antakya’nın 
fiziki, sosyal, idari ve iktisadi yapısını incelemeye çalışmaktadır.37 Hüse-
yin Muşmal’ın sınırlarını 1790’dan Osmanlı idari sisteminin yeniden or-
ganize edildiği 1864’e kadar belirlediği çalışması diğer örneklerden farklı 
olarak, şer’iyye sicilleri ve zengin Osmanlı arşiv kaynaklarının yanında 
büyük oranda Temettuat sayımlarına dayanmaktadır.38 Bu döneme iliş-
kin çalışmalara vereceğimiz en son örnek de Mehmet Beşirli’nin 1771-

33 Necmi Ülker, The Rise of İzmir, 1688-1740, Michigan Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, Michigan, 1974.
34 Rıfat Özdemir, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986.
35 Mehmet Öz, “Osmanlı Klasik Döneminde Anadolu Kentleri”, TALİD, Cilt: 3, Sayı: 6, İstan-
bul, 2005, s. 67.
36 İbrahim Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır (1790-1840), TTK, Ankara, 1995.
37 Adem Kara, 19. Yüzyılda Bir Osmanlı Şehri-Antakya, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 
2005.
38 Hüseyin Muşmal, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Beyşehir ve Çevresi’nin Sosyal ve Ekonomik 
Yapısı (1790-1864), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, Konya, 2005.
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1853 yılları arasında Tokat’ı ele aldığı çalışmadır. Sınırları konusunda 
ayrıntılı açıklamanın olmadığı eserde idari, sosyal yapının yanında şehir-
deki ticaret, bu ticaretin itici gücü olan bakırcılık sektörü ayrı bir başlık 
altında değerlendirilmiştir.39 Bu bakımdan klasik şablonun dışına çıkarak 
şehir ekonomisinin en önemli unsuru olan bakır işlemeciliğine değinmesi 
Osmanlı şehirlerinin farklılıklarını ortaya koymak açısından izlenmesi ge-
reken bir yöntem olarak görülmektedir.

“Tanzimat’ın İlk Yıllarında” başlığı ile Bolu’yu incelemeye çalışan Dur-
sun Bayraktar diğer kaynaklardan farklı olarak, 1838-1850 yılları ara-
sında Bolu ve Mudurnu şer’iyye sicillerini temel alarak Bolu’nun bu on 
iki senelik dönemini idari, sosyal ve ekonomik koşulları ile incelemeye 
çalışmaktadır.40 Bu döneme denk gelen bir diğer örnek de Celal Erdön-
mez’in Kıbrıs hakkındaki çalışmasıdır.41 1838-1856 yılları arasını, yani 
Islahat Fermanı’na kadar olan Tanzimat’ın ilk dönemini kapsayan çalış-
manın bölümleri, adanın etnik ve demografik yapısı, cemaatler arası iliş-
kiler ve aile yapısı hakkındadır. Temel kaynak olarak şer’iyye sicillerine 
dayanılmasından olacak ki, adanın idari ve ekonomik şartlarına yeterince 
değinilmemiştir. Yine de, Bayraktar ve Erdönmez’in çalışmaları bu geçiş 
döneminde şer’iyye sicillerinin halen daha önemli bir şehir tarihi kaynağı 
olduğunu da ortaya koymaktadır.

Her ne kadar yurt dışında yapılsa da Tanzimat öncesi ve Tanzimat 
dönemine ilişkin olarak ilginç görülen çalışmalardan biri de Bülent Özde-
mir’in Selanik hakkındaki çalışmasıdır.42 Özdemir’in çalışması 19. yüzyı-
lın ilk yarısını ele alan diğer örneklerden farklı olarak, Tanzimat literatürü 
hakkında uzun bir girişten sonra daha çok Selanik’in sosyal ve iktisadi 
koşullarını incelemeye çalışmaktadır. Eserin bir diğer farklılığı da Sela-
nik şer’iyye sicillerinin yanında, örneğine pek az rastladığımız bir metotla 
İngiliz ve Amerikan konsolosluk arşivlerini de temel kaynaklar arasında 
kullanmasıdır. Bu haliyle çalışma konsolosluk arşivlerinin şehir tarihi ça-
lışmalarında kullanımları konusunda en güzel örneklerden birisidir. Di-
ğer bir ifadeyle yerli ve yabancı arşiv kaynaklarının bir arada kullanımına 
güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Bu Tanzimat öncesi çalışmalardan sonra yine bir geçiş dönemi olan; 
fakat literatürde zaman zaman “Tanzimat Döneminde” ifade edilen çalış-
malara da değinmek gerekmektedir. Bu çalışmaların temel kaynağı te-
mettuat sayımlarının sonucunda ortaya çıkan Temettuat Defterleri’dir. 
Bilindiği gibi, belki de tahrirlerden sonra Osmanlı Devleti’nde en kapsamlı 

39 Mehmet Beşirli, Orta Karadeniz Kentleri Tarihi I - Tokat (1771-1853), Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi, Tokat, 2005.
40 Dursun Bayraktar, Tanzimat’ın İlk Yıllarında Bolu: Şer’iye Sicilleri 1833-1850, Bolu Halk 
Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Bolu, 2009.
41 Celal Erdönmez, Şeriyye Sicillerine Göre Kıbrıs’ta Toplum Yapısı (1839-1856), Süleyman 
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta, 2004.
42 Bülent Özdemir, Ottoman Reforms and Social Life: Reflections from Salonica, 1830-1850, 
The Isis Press, İstanbul, 2003.
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sayımların yapıldığı dönem Tanzimat dönemi olmuştur. Zira Tanzimat’ın 
temel hedefi olan mali merkeziyetçilik ve gelirlerin adil bir şekilde top-
lanması hedefi öncelikli olarak halkın geliri ve iktisadi gücünün bilinme-
sine bağlıydı. Bu bağlamda Tanzimat’ın cari olduğu bölgelerde sayımlar 
yapılmıştır. Adına “Emlak ve Arazi ve Hayvanat ve Temettuat” sayımları 
denilen bu sayımlar sonucu sayıları yirmi bine yaklaşan defter serileri 
oluşmuştur.43 Kütükoğlu’nun tabiriyle “tahrirlerden daha fazlasını bul-
manın mümkün olduğu” bu defterler Osmanlı sosyal ve iktisadi tarihinin 
bu dönemine ilişkin başvurulabilecek en önemli kaynakları arasındadır.44 
Bundan dolayı temettuat defterleri Türkiye’nin değişik üniversitelerinde 
pek çok yüksek lisans ve doktoraya konu teşkil etmişlerdir. Bu çalışma-
lara genel olarak bakıldığında bunların “19. Yüzyılda”, “19. Yüzyılın Or-
talarında” veya “Tanzimat Döneminde” gibi geniş başlıklar altında ince-
lendikleri görülmektedir. Hâlbuki bu defterlerin sunmuş olduğu veriler 
1256-1261/1840-1845 yıllarını kapsayan sayımlar sonucu ortaya çıkmış-
tır. Bu itibarla bize sadece 1840-1845 yıllarına ilişkin bir tablo sunabilir-
ler. Bu açıdan bakıldığında 25-35 yıl arayla tekrarlanan ve 15-16. yüzyılın 
koşullarını ortaya koyan tahrirler örneğinde olduğu gibi temettuat sayım-
ları üzerinden uzun dönemli bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. 
Fakat yine bu kaynaklara dayanan ve “Tanzimat Dönemi” başlığı altında 
görülen, Said Öztürk’ün Bilecik,45 Selim Özcan’ın Sinop,46 İlbeyi Özer’in 
Darende47 ve Özlü’nün Bolu-Göynük48 örneklerinde çalışmaların olduğu-
nu belirtmek gerekmektedir.

III. Tanzimat Dönemine İlişkin Çalışmalar
Yukarıda saydığımız ve Tanzimat öncesi dönem olarak da niteleyebi-

leceğimiz şehir tarihi çalışmalarının yanında oldukça erken bir dönemde 
konumuza ilişkin önemli bir kaynak ile karşılaşmaktayız. 1975 yılında 
Cevdet Küçük tarafından “Tanzimat Devrinde Erzurum” başlığı ile yapı-
lan çalışma bu alandaki ilk çalışmalardan birisidir. Küçük’ün Tanzimat 
Dönemi olarak bilinen 1839-1876 yılları arasında Erzurum’u incelediği 
çalışması öncelikli olarak Tanzimat öncesinde merkezde yapılan idari ve 
mali reformların Erzurum’a yansımalarını inceledikten sonra büyük oran-
da Tanzimat döneminde yapılan idari reformların Erzurum’daki tatbik sü-
recini incelemeye yöneliktir. Eserde, özellikle Tanzimat’a taşrada hayat 

43 Said Öztürk, “Türkiye’de Temettuat Çalışmaları”, TALİD, Cilt: 1, Sayı: 1, İstanbul, 2003, 
s. 287-288.
44 Mübahat S. Kütükoğlu, “Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihî Kaynaklarından Temettu Defter-
leri”, Belleten, Cilt: LIX, Sayı: 225, Ankara, 1995, s. 395-412.
45 Said Öztürk, Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri Bilecik, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 
1996.
46 Selim Özcan, Tanzimat Döneminde Sinop’un Sosyal Ekonomik Durumu, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun, 2007.
47 İlbeyi Özer, Darende, Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri, Mega Basım, İstanbul, 2000.
48 Zeynel Özlü, Tanzimat Döneminde Anadolu’da Kır ve Kent Hayatı, Berikan Yayınları, An-
kara, 2007.
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veren valilerin faaliyetleri ekseninde Erzurum’da Tanzimat uygulamaları-
nın neticeleri ele alınmıştır. Küçük, Erzurum’un stratejik ve askeri öne-
minden dolayı Kırım Savaşı dönemini Erzurum için ayrı bir başlık halin-
de inceleme gereği duymuştur. Yine savaş sürecindeki gelişmeler, Islahat 
Fermanı ve sonrası, Abdülaziz devrinde taşra idaresinde yapılan reformlar 
üzerinde de durulmaktadır. Sınırlı da olsa Küçük, çalışmanın sonlarında 
Erzurum’un sosyo-ekonomik durumu ve eğitim ve okullar konusuna da 
değinmektedir. Küçük son olarak yine bu dönemin sonu olarak kabul edi-
len ve bölge tarihi için önemli bir dönüm noktası olan 1877-1878 Osman-
lı-Rus Savaşı’nın Erzurum’a etkisine değinmiştir.49 Burada Küçük’ün ça-
lışmasını önemli kılan Erzurum hakkında yapılan önemli çalışmalardan 
biri olmasının yanında Tanzimat Dönemi’nin Erzurum örneğinde daha 
çok idari reformların uygulanma sürecini işlemesi ve bu haliyle de daha 
sonraki çalışmalara örnek teşkil etmesidir.

Bu döneme ilişkin güzel çalışmalardan birisi de yine Tanzimat döne-
mindeki idari düzenlemelere ağırlık veren Yasemin Avcı’nın Denizli üze-
rine hazırladığı eserdir. Avcı klasik anlayıştan, yani Tanzimat dönemini 
1839-1876 yılları arasında inceleyen bakış açısından farklı olarak, çalış-
masının nihai sınırını 1908’e kadar getirmektedir. Bunun gerekçesi ola-
rak da yazar, merkezdeki değişikliklere rağmen reform sürecinin taşra 
için bir süreklilik taşımasını göstermektedir. Avcı, Tanzimat’ın hedefle-
diği merkeziyetçiliğin II. Abdülhamid döneminde de devam ettiğini ve bu 
sürekliliğin en belirgin yansıma alanlarından birisinin de taşra idaresi 
olduğunu kabul etmektedir. İçerik olarak değerlendirdiğimizde Avcı’nın 
çalışması öncelikle Denizli’nin kentsel kimliğini tarihsel bir perspektifte 
ele almakta ve şehrin mekânsal yapısına değinmektedir. Çalışmanın asıl 
kısmını oluşturan idari bölümde Avcı, öncelikle Denizli’de Tanzimat’ın uy-
gulanmasını ve sonuçlarını; ikinci olarak da Tanzimat idaresinin Deniz-
li’de ortaya çıkardığı yönetim düzeni üzerinde durmaktadır. Çalışmanın 
en önemli bölümlerinden birisi de Tanzimat dönemine has olan bir dönü-
şüm sürecine, yani yerel ileri gelenlerin yeni sisteme entegre olmaları ve 
güçlerini devam ettirmeleri sürecine, şehirde tesis edilen meclisler ve bele-
diye teşkilatı üzerinden eğildiği kısımdır. Yine, literatüre Sevgi Aktüre’nin 
Ankara, Tokat ve Afyon kentleri üzerinde yaptığı çalışma ile giren ve yeni 
ulaşım ve iletişim vasıtalarının 19. yüzyılın sonlarında Anadolu kentlerin-
de yol açtığı değişimi incelediği eserinin ortaya koyduğu anlayışla50 Avcı, 
Tanzimat modernleşmesinin Denizli kent mekânındaki izlerini, ulaşım ve 
iletişim imkânlarının gelişimi ve hükümet konağı gibi yeni kamu binaları-
nın yapımı ile incelemektedir.51 Kaynaklar açısından bakıldığında Avcı’nın 

49 Cevdet Küçük, Tanzimat Devrinde Erzurum, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Sonçağ Tarihi Kürsüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1975.
50 Sevgi Aktüre, 19. Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basımevi, An-
kara, 1981.
51 Yasemin Avcı, Bir Osmanlı Anadolu Kentinde Tanzimat Reformları ve Kentsel Dönüşüm: 
Denizli (1839-1908), Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2010, s. 175-200.
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Osmanlı arşiv kaynaklarının yanında, incelenilen dönemin genişliğinden 
dolayı ilki 1878’de basılan Aydın Vilayeti Salnameleri’ni de kullandığı gö-
rülmektedir. Bu haliyle 19. yüzyılın son çeyreğini de kapsayan çalışma-
ların çok zengin bir kaynağa sahip olmaya başladıklarını da görmekteyiz. 

Yunus Özger’in 19. yüzyıl Bayburt’u üzerine hazırladığı çalışma da vi-
layet salnamelerinin kullanımına güzel bir örnektir. Fakat Özger her ne 
kadar eserine kesin bir tarihsel sınır çizmeyip tüm 19. yüzyılı inceleme-
ye çalışsa da, çalışmanın dayandığı temettuat, evkaf ve nüfus defterleri 
gibi defter tasniflerinin ve belgelerin de kısmen Tanzimat öncesi büyük 
oranda da Tanzimat sonrası kaynaklar olduğu hesaba katıldığında çalış-
manın daha çok Tanzimat döneminde Bayburt’u ele alan bir eser olduğu 
görülür.52 Yine de Özger’in çalışması Bayburt’un idari, demografik, sosyal 
ve iktisadi yapısını temetttuatlardan salnamelere kadar geniş kaynaklar 
üzerinden ortaya koyan önemli bir eserdir ve bu şekliyle daha küçük yer-
leşim yerleri için de şehir monografilerinin ortaya konulabileceğini de gös-
termektedir.

Her ne kadar bir merkez üzerinde odaklanmasa da, ki bu dönemde 
şehir ve buraya bağlı olan bölgeler arasında idari, iktisadi ve sosyal iliş-
kiler açısından her zaman bir ayrım yapmak imkansızdır, Zafer Gölen’in 
Bosna-Hersek üzerine yaptığı çalışmadan da bahsetmek gerekir.53 Tanzi-
mat Dönemi’ni yani 1839-1876 sınırlarını kapsayan çalışmasında Gölen, 
çalışma sahasının konumu ve genişliği nedeniyle çalışmanın büyük bir 
bölümünde idari ve siyasi gelişmelere; geri kalan kısımlarda da Tanzimat 
Dönemi’nin sosyal ve kültürel yapısına, son olarak da bölge ekonomisinin 
unsurlarına, ulaşım ve haberleşme alanındaki gelişmelere değinmiştir. 
Gölen’in Bosna-Hersek hakkındaki çalışmasına büyük oranda benzeyen 
ve yine geniş bir alanı inceleyen Ebubekir Ceylan’ın Irak hakkındaki eseri 
her ne kadar giriş kısımlarında Bağdat merkezli olarak Osmanlıların bölge-
deki hâkimiyet sürecini incelese de, bölgede uygulanan Tanzimat idari re-
formlarını, bölgedeki ulaşım ve altyapı gibi bayındırlık hamlelerini Bağdat 
üzerinden incelemesi nedeniyle Tanzimat dönemi şehir tarihi çalışmaları 
kapsamında değerlendirilmesi gereken bir eserdir.54 Ceylan’ın çalışmasını 
farklı kılan özelliklerden birisi de henüz emekleme aşamasında olan yurt-
dışı arşiv malzemesinin kullanımını Bağdat örneğinde İngiliz konsolosluk 
arşivlerini de çalışmasına ekleyerek yerli ve yabancı kaynakları bir ara-
da kullanmasıdır. Hem Gölen’in hem de Ceylan’ın vilayet gazetelerini de 
kullandıklarını da belirtelim. Yine bu kategoride değerlendirmemiz gere-
ken eserlerden biri de Hasan Samani’nin Kıbrıs’ı konu alan çalışmasıdır. 
Samani, Tanzimat’ın Kıbrıs’a yansımasını incelediği eser, her ne kadar 
geniş bir bölgeyi kapsasa da idari yenilikleri büyük oranda Lefkoşa örne-

52 Yunus Özger, XIX. Yüzyılda Bayburt, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008.
53 Zafer Gölen, Tanzimat Devrinde Bosna Hersek, TTK, Ankara, 2010.
54 Ebubekir Ceylan, The Ottoman Origins of Modern Iraq: Political Reform, Modernization and 
Development in the Nineteenth Century Middle East, Tauris Academic Studies, London, 2011.
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ğinde incelemesi açısından dikkat çekmektedir. Bu dönemdeki diğer ör-
nek çalışmalarımıza paralel olarak, Samani de Kıbrıs’ta Tanzimat’ın idari 
yeniliklerinin uygulanmasını, yerel yönetim anlayışının bir tezahürü olan 
belediye teşkilatını; adanın kendine has toplumsal ve demografik yapısını; 
tarımsal üretim faaliyetlerini ve ticareti ve son olarak da Tanzimat şehirle-
rinin ortak bir özelliği olan ve sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme, güvenlik 
ve eğitimden oluşan hizmetler konularını incelemiştir.55

Yukarıda vermiş olduğumuz örneklerin dışında Osmanlı şehirlerinin 
özellikle Arap ve Balkan coğrafyasında kalanlarının pek çok araştırma-
ya tabi olduğunu özellikle belirtmemiz gerekir. Bunlar içinde dilimize de 
kazandırılan ve Meropi Anastassiadou’nun Selanik üzerine hazırladığı 
eser pek çok açıdan ayrı bir dikkati hak etmektedir. Öncelikle Anastassia-
dou’nun kronolojik sınırlandırmaları ile başlarsak; yazar başlangıç olarak 
II. Mahmud’un saltanatının son döneminde Tanzimat’ın ilk adımlarını te-
mel alırken (1830) şehirde Osmanlı hâkimiyetini sona erdiren Balkan Sa-
vaşları’nı (1912) diğer bir sınır olarak belirler. Bu örnek bize yerel koşulla-
rın çalışmaların kapsamına ilişkin belirleyiciliği açısından önemli ipuçları 
vermektedir. İçerik açısından değerlendirildiğinde ise eserin bir Tanzimat 
şehrini ortaya çıkaran tüm koşulların incelendiği kısımlardan müteşekkil 
hazırlandığı görülür. Bunlar; şehrin fiziki yapısını teşkil eden sur, liman 
ve bunlar üzerindeki yapılar; şehirleşmenin bir belirtisi olarak genişleyen 
şehir dokusu ve ilk kenar mahalleler, şehirlerin başlıca sorunları olan 
yangınlar, salgınlar ve su ihtiyacı, Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerden 
oluşan şehirdeki demografik ve ekonomik kalkınma, ulaşım ve bayındırlık 
alanındaki gelişmeler, modernleşmenin nişanesi olarak yeni kamu binala-
rı ve yeni toplumsal yaşam alanları gibi başlıklardır. Fakat çalışmanın asıl 
önemi kullandığı kaynakların zenginliğidir. Anastassiadou her ne kadar 
bir Osmanlı şehrini Osmanlı arşiv kaynağı olarak sadece vakıf defterleri 
ve şer’iyye sicillerinden incelese de, zengin Fransız konsolosluk arşivleri, 
Alliance Israélite Universelle Arşivi, yerel basın, salnameler ve Lazarist 
arşivlerinden hazırladığı bu çalışma Selanik gibi bir merkez örneğinde 
gerçek bir Tanzimat şehrinin sahip olduğu tarihsel zenginliği yansıtma-
sına güzel bir örnektir.56 Fakat Tanzimat bürokrasisinin ortaya çıkardığı 
zengin arşiv kaynaklarının bu çalışmaya ayrı bir renk katabileceğini de 
belirtmek gerekir. Bunun yanında Selanik gibi bir merkez için Fransız 
konsolosluk arşivi dışında başka yabancı kaynakların olduğu gerçeğini de 
belirtmek gerekir.

Yine yurt dışında yapılan bir çalışma olsa da, özellikle yabancı kaynak-
ların kullanımına ilişkin güzel bir örnek, Trabzon hakkında yapılmıştır. 
A. Üner Turgay’ın 19. yüzyıl Trabzon’u hakkında hazırladığı çalışma her 

55 Hasan Samani, Tanzimat Devri’nde Kıbrıs (1839-1878), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2006.
56 Meropi Anastassiadou, Tanzimat Çağında Bir Osmanlı Şehri Selanik, Çev. Işık Ergüden, 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2001.

218_Ozgur_Yilmaz.indd   12 05.11.2015   10:00:51

62



13ÖZGÜR YILMAZ / TANZİMAT DÖNEMİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI

ne kadar ticaret merkezli bir şehir ve bölge tarihi incelemesi olsa da Os-
manlı arşiv kaynaklarının yanında büyük oranda İngiliz konsolosluk ra-
porlarından bu dönemde uluslararası bir ticaret merkezi olan Trabzon’un 
1900’lere kadar olan dönüşüm sürecine ışık tutan öncü bir çalışmadır.57 
Fakat yukarıdaki örnek çalışmalarda da görüldüğü gibi, gerçek bir Tan-
zimat şehrini ortaya çıkaran koşulların merkezi idare vasıtasıyla yapılan 
idari düzenlemeler ve bunların şehirlerdeki yansımaları olmaksızın ince-
lenemeyeceğinden hareketle, Üner’in bu çalışmasının eksik bıraktığı pek 
çok alan vardır. Bu eksikliği giderilmesine yönelik olarak Yılmaz’ın çalış-
ması Tanzimat’ın koşullarını Trabzon örneğinde daha geniş bir perspektif-
ten incelemeye çalışmaktadır.58 Yılmaz çalışmasında şehrin yerleşim do-
kusunu ve bu doku üzerindeki sosyal yapıyı, şehrin demografik gelişimini 
ve 19. yüzyıl Osmanlı şehirlerinin en önemli sorunlarından olan salgınlar 
ve göç olgusunu Trabzon örneğinde incelemektedir. İdari yapı konusunda 
ise Tanzimat öncesi idari yapının özelliklerini ortaya koyduktan sonra bir 
geçiş dönemi olarak Tanzimat’ın uygulanması ve sonrasındaki idari dü-
zenlemelerin şehirdeki uygulanma sürecine değinmektedir. Üner’in çalış-
masında da görüldüğü gibi, Trabzon’un iktisadi yapısının temel dayana-
ğını ticaret oluşturduğu için çalışmanın kapsamı 1830’lu yıllardan, yani 
Trabzon’un imparatorluğun en önemli ticaret merkezlerinde biri olmaya 
başladığı bir dönemden başlatılmış ve yine diğer sınır da bu önemin azal-
maya başladığı 1870’li yıllara kadar getirilmiştir. Yukarıda da değindiği-
miz gibi, yerel koşulların zaman zaman merkezi gelişmeler ile tam olarak 
uyuşmadığı görülmektedir. Bu bakımdan çalışmaların sınırlarını belirle-
yen en önemli kriterler olarak yerel koşulların göz önünde bulundurulma-
sı çalışmaların niteliği açısından oldukça önemlidir.

Aynı şekilde şehirlerin iktisadi yapılarını belirleyen üretim faaliyetle-
ri açısından bakıldığında taşra ile merkezi olan şehirler arasında bir ay-
rım yapmanın zorluğu ortaya çıkar. Bu bakımdan Yılmaz, her ne kadar 
şehrin bir faaliyeti olmasa da şehir ekonomisinin önemli sacayakların-
dan biri olan tarımsal üretimi de Trabzon örneğinde değerlendirme ge-
reği duymuştur. Bunun yanında her açıdan Avrupa mamul mallarının 
rekabeti ile karşılaşılan bu dönemde yerel üretim ilişkilerinin direnci de 
bu çalışmada üzerinde durulan konulardan biri olmuştur. Tanzimat şeh-
rinin çehresini değiştiren ulaşım, haberleşme ve bayındırlık konuları da 
Trabzon örneğinde yine Yılmaz’ın ortaya koyduğu konulardan biridir.59 
Yılmaz’ın çalışmasının bir diğer farkı da Osmanlı arşiv kaynakları, İngiliz 
konsolosluk raporları yanında büyük oranda henüz Osmanlı şehirleri için 
yeterince kullanılmayan Fransız konsolosluk arşivlerine dayanmasıdır. 

57 A. Üner Turgay, International Politics, Economic Development and Social Change in Trabzon 
in the Nineteenth Century, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Wisconsin-Madi-
son Graduate School, Wisconsin, 1976.
58 Özgür Yılmaz, Tanzimat Döneminde Trabzon, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, 2014.
59 Yılmaz, a.g.e., s. 397-517.
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Bu bakımdan bu çalışma Fransız, İngiliz ve Osmanlı arşiv kaynakları bir 
arada kullanıldığı örnek çalışmalardan biridir. Bu haliyle Osmanlı şehir-
lerinin sahip olduğu kaynak zenginliğini de ortaya koymaktadır.60 Bu ör-
nekler ışığında yerli araştırmacıların yurt dışı arşiv malzemeleri ile daha 
yakından ilgilenmelerinin özellikle 19. yüzyıl Osmanlı şehirleri hakkında 
yapılacak monografiler için çok büyük bir zenginliği ortaya çıkaracağına 
şüphe yoktur.

Bütün bu örneklerinde göstermiş olduğu gibi, gerek yerli gerekse de 
yabancı araştırmacılar tarafından çok fazla çalışmaya konu olan Tanzi-
mat dönemi ile ilgili olarak yukarıda belirttiğimiz Tanzimat öncesi şehir 
çalışmaları gibi belirli kaynaklar üzerinde şekillenen genellenmiş bir tas-
lak henüz mevcut değildir. Bu kısmen kaynakların çeşitliliğinden, konuya 
biçilen kronolojik sınırdan ve çalışmanın kapsadığı idari birimin büyük-
lüğünden kaynaklanmaktadır. Zira konu, örneklerini gördüğümüz gibi 
incelenen bölge bazen bir eyalet bazen de bir ülke gibi geniş bir alan ola-
bilmektedir. Fakat yine de Tanzimat dönemini hedef alan çalışmaların göz 
önünde bulundurması gereken kaynaklar hemen hemen müşterektir. Ve 
bu çalışmalar bu “kaynak zenginliğini” göz ardı etmemelidir. Çalışmanın 
ilerleyen kısımları da bu dönemin temel kaynaklarının tespitine yönelik 
bazı saptamalar yapılacaktır.

IV. Tanzimat Dönemi Şehir Tarihinin Kaynakları

a. Osmanlı Arşiv Kaynakları

Şehir tarihi çalışmalarında doğrudan doğruya şehri ilgilendiren arşiv 
vesikalarının büyük bir önem taşıdıklarına şüphe yoktur.61 Bundan do-
layı Osmanlı şehrini araştıracak olan bir tarihçinin başvurması gereken 
ilk yer Osmanlı Arşivi olmalıdır. Osmanlı taşrasına ait tüm belge tasnifleri 
hakkında bilgi vermek bu çalışmanın sınırlarını aşacağı için burada belli 
başlı tasnifler hakkında bilgi verilmesi yoluna gidilecektir. Taşra tarihleri 
açısından bakıldığında, II. Mahmud ve sonrasında merkezi yönetimde ya-
pılan düzenlemelere paralel olarak meclisler ve nezaretler tesis edildiği gö-
rülmektedir. Taşrada da halkın temsilcilerin katıldığı meclisler ihdas edildi. 
Bu yeni birimlerin ortaya çıkması beraberinde yeni bir bürokrasiyi, bu bü-
rokrasi doğal olarak yeni yazışmaları, bu yazışmalar da şehir tarihinin yeni 
kaynaklarını ortaya çıkardı.62 Şehir tarihine ilişkin olarak ilk olarak bahset-
memiz gereken belgeler irâdelerdir. Bilindiği gibi 1831 yılından itibaren pa-
dişahların emir ve buyrukları irâdeler yoluyla bildirilmeye başlanmıştır.63 
İrade tasniflerinde merkezin talimatları, atama kayıtları, nizamnameler, 

60 Yılmaz, a.g.e., s. 36-44.
61 Yılmazçelik, a.g.e., s. XVI.
62 Ali Akyıldız, “Tanzimat Döneminde Belgelerin Şekil, Dil ve Muhteva Yönünden Geçirdiği 
Bazı Değişiklikler (1839-1956)”, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, (Ed. H. 
İnalcık - M. Seyitdanlıoğlu), İş Bankası Yayınları, Ankara, 2006, s. 407-408.
63 Mithat Sertoğlu, Muhteva Bakımından Başvekâlet Arşivi, TTK, Ankara, 1955, s. 51-52.
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vali ve diğer yetkililerin raporları gibi çok geniş bir alanı kapsayan konular-
la ilgili belgeleri ihtiva etmektedir.64 İradeler kendi içinde Dâhiliye, Hariciye, 
Meclis-i Vâlâ, Meclis-i Mahsûs, Şûra-yı Devlet ve Divân-ı Ahkâm-ı Adliye 
kısımlarına ayrılmaktadır. Bunun yanında eyâlât-ı mümtâze tasnifi altında 
bazı ayrıcalıklı bölgelerin de ayrı irâde tasnifleri de bulunmaktadır.65

Tanzimat sonrası ortaya çıkan arşiv fonlarından birisi de Sadaret Mek-
tubî Kalemi fonudur. Sadaret tarafından çeşitli makamlara yazılan emir ve 
buyuruldular bu kalemden yazılmıştır. Tanzimat’tan sonra da aynı kalem 
sadaretin gerek İstanbul’daki nezâret ve devâirle (daireler), gerekse taşra 
ile yaptığı yazışmaları yürütmüştür. Bu kalemin görevi bütün nezâret, 
devâir ve vilayetlerle olan yazışmalarını yapmak, buralardan gelen tah-
riratı hülâsa ederek asıllarıyla birlikte sadrazama sunmak, sadrazamın 
mektuplarını yazmak ve özel kalem müdürlüğünü yapmaktı. Bu tasnif de 
kendi içinde Mühimme Odası, Umum Vilayet, Nezaret ve Devair, Meclis-i 
Vâlâ, Deavi, Divân-ı Ahkam-ı Adliye gibi muhaberat, makam ve dairesine 
göre muhtelif kısımlara ayrılmıştır. Taşralara ilişkin çalışmalarda daha 
çok isyan, deprem, sınır meselesi, savaş, kıtlık, iskân gibi önemli konu-
lardaki evrakı içeren Mühimme Kalemi; sadaretle vilayetler arasındaki ya-
zışmaları içeren Umum Vilayat; sadaretin İstanbul’da bulunan nezaret 
ve dairelerle olan yazışmalarını içeren Nezaret ve Devair ve de sadaret ile 
Meclis-i Vâlâ arasındaki yazışmaları içeren Meclis-i Vâlâ ile ilgili belgeler 
konumuzla ilgili çalışmalarda dikkat edilmesi gereken kaynaklardır.66

Bir diğer belge koleksiyonu da Cevdet Tasnifi’dir. Muhtelif konulara 
göre bir ayrıma tabi tutulan bu tasnif 960-1322/1553-1904 arasındaki 
kayıtları ihtiva eden 17 ana bölümden oluşmaktadır. Şehir tarihi çalış-
maları için özellikle Dâhiliye, Adliye, Belediye, Sıhhıye, Eyalet-i Mümtâze,  
Maarif, İktisat, Nafia, Evkaf ve Askeri bölümlerinde önemli belgeler yer 
almaktadır. Bunların yanında nezaretlere, özellikle de Dâhiliye nezaretine 
ait tasniflerin yanında özellikle araştırmanın sınırını 19. yüzyılın sonları-
na kadar uzatan araştırmacılar için II. Abdülhamid’in 33 yıllık saltanatın-
da ortaya çıkan Yıldız Evrakı’nın da incelenmesi gerekmektedir.

Tanzimat dönemi Osmanlı taşrası için bu belge koleksiyonlarının ya-
nında önemli bir defter koleksiyonu da mevcuttur. Elbette burada ilk ola-
rak bahsetmemiz gereken defterler Tanzimat döneminin de başlangıcını 
da simgeleyen temettuat defterleridir. Temettuât defterleri, klasik dönem 
tahrîr kayıtlarından farklı olarak kişilerin ekonomik gücüne göre ödemek-
le yükümlü olacakları verginin tespitine yönelik olarak 1841-1845 yılları 
arasında imparatorluğun önemli bir kısmında yapılan temettü sayımla-
rın sonucuydu. Sayımların temel amacı Tanzimat’ın temel ilkesi olan adil 
bir vergi sitemi için halkın mali kaynaklarının tespit edilmesiydi. Bu ilke 

64 Gölen, a.g.e., s. XXXII.
65 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 
2000, s. 323.
66 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 332-338.
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ile yapılan sayımlardan oluşan bu defter külliyatında Osmanlı taşrasının 
sosyo-ekonomik yapısına ilişkin önemli bilgiler yer almaktadır. Sayımı ya-
pılanların tüm gelir kaynaklarının ayrıntılı bir şekilde verildiği bu defterler 
kent-köy ekonomisinin bir panoramasını sunması itibarıyla Tanzimat dö-
nemi taşrasına ayrı bir pencereden bakma imkânı ortaya çıkarmaktadır.67 
Her ne kadar 1831 yılında yapılmış olan nüfus sayımı imparatorluğun 
nüfusuna ilişkin en önemli veri olsa da Temettuat defterleri de birer nü-
fus defteri özelliği göstermektedirler. Bu haliyle yapıldıkları bölgelerin de-
mografik yapılarını anlamamız açısından da oldukça önemlidirler.68 Fakat 
temettuat sayımları açısından Tanzimat’ın uygulanması sürecine paralel 
olarak imparatorluğun tüm bölgelerinin aynı kaynaklara sahip olmaması 
da şehir tarihleri için bir engeldir.69

Şehir tarihi çalışmalarında görülmesi gereken diğer bir defter tasnifi 
de Bâb-ı Âli Evrak Odası Ayniyât Defterleri’dir. Bu defterler sadaret dai-
resinden diğer devlet dairelerine, vilayetlere ve diğer makamlara yazılan 
tezkirelerin ve muharreratın suretlerinin kaydedildiği defterlerdir.70 Bu 
defterler şehirler açısından değil, ilgili olduğu vilayeti ilgilendiren pek çok 
yazışmanın özetini içermesi bakımından oldukça önemlidir. Bu defterler-
de taşranın merkezden isteklerinin neler olduğu, merkezin bu isteklere 
cevabı ve bu yazışmaların süreci; dönemin sosyal koşulları, ihtiyaçları, 
yapılan yeniliklerin neler olduğu, nasıl uygulandığı anlaşılmakta, böyle-
ce merkez ile iletişim halindeki bölgenin durumu ortaya çıkarılmaktadır. 
Yine Ayniyât defterlerinde merkezin taşranın isteklerine verdiği cevapla-
rı, taleplerin yerine getirilmesi veya getirilmeyişine gösterilen sebepleri, 
devletin ekonomik ve sosyal durumu ile birlikte hangi yeniliklere öncelik 
verdikleri ve ne tür yapılanmaya destek oldukları konuları ayrıntılarıyla 
bilinmektedir. Özetle bu defterlerden ilgili bölgenin idarî, malî, ticarî, sos-
yal ve askerî birçok özelliğini öğrenmek mümkündür.71

Yine bir diğer önemli defter tasnifi de Bâb-ı Âli Evrak Odası Vilâyat 
Gelen-Giden Kayıt Defterleridir. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile beraber 
Osmanlı idari sisteminde eyaletten vilayet sistemine geçilmiştir. Bundan 
sonra her vilayet için ayrı defterler tutulmuştur. Merkez ile taşra arasında 
yapılan her türlü yazışmanın özetini barındırması itibarı ile asıl belge-
lere ulaşılamadığı durumlarda Vilâyat Gelen-Giden defterleri bu konu-
da önemli bir boşluğu doldurmaktadır.72 1849-1922 yıllarını kapsayan 
ve sayısı 1608 olan bu defterler özellikle vilayet sisteminden sonra mer-

67 Öztürk, “a.g.m.”, s. 287-304.
68 Nuri Adıyeke, “Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen Nizamname Örnekleri”, 
OTAM, Sayı: 11, Ankara, 2000, s. 771-772.
69 Yılmaz, a.g.e., s. 30-31.
70 Sertoğlu, a.g.e., s. 70-71.
71 Songül Eryılmaz, 928-936 Numaralı Ayniyât Defterlerine Göre Trabzon Vilayeti, Gaziosman-
paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat, 2007, 
s. 3.
72 Gölen, a.g.e., s. XXXIII.
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kez-taşra arasındaki bürokrasi ve bunun konularını anlamamız açısın-
dan önemli kaynaklardır.73 Bunların yanında eyaletlere göre tutulan ve 
Tanzimat dönemini de kapsayan Ahkâm Defterleri, Mühimme Defterleri 
gibi çalışılan bölge itibarıyla kayıtları bulunan defter tasniflerinin de göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir.

Burada özellikle Tanzimat öncesinde başlanan ve Tanzimat’ın ilanın-
dan sonra da devam eden sayımların ortaya çıkardığı nüfus defterlerine 
de değinmek gerekmektedir. Bilindiği gibi II. Mahmut’un ıslahatlarının bir 
parçası olarak temelde yeniçeriliğin ortadan kaldırılması sonrası kurula-
cak olan ordunun kaynaklarını tespit etmeye yönelik olan 1831 Nüfus Sa-
yımı öncelikli olarak askerlik yapabilecek halkın tespitine yönelikti. Fakat 
vergiye tabi tutulabilecek gayrimüslim nüfus da bu sayım sırasında, tıpkı 
cizye defterlerinde olduğu gibi, âlâ (iyi), evsat (orta) ve ednâ (kötü) olmak 
üzere üç kategoriye ayılmıştır.74 Son zamanlarda yeni defterlerin kulla-
nıma açılmaları ile tarihçiler için yeni bir çalışma alanı haline gelen bu 
nüfus defterlerinin Tanzimat döneminin başlarında şehirler için yapılacak 
demografik araştırmalarda en önemli kaynaklar olduğuna şüphe yoktur.75

b. Şer’iyye Sicilleri, Vakıf ve Hurufat Defterleri

Kelime anlamı itibarıyla şer’îyye sicilleri kadıların görevleri gereği, 
mahkemelerde verdikleri hükümleri, merkezden kendilerine gelen fer-
mân, buyruldu, tezkire ve takrirleri, sorumlu bulundukları kaza, kasa-
ba ve köylerde olan önemli olayları kaydettikleri veya kadıların verdikleri 
i’lâm (bir dâvânın, mahkemece nasıl bir hüküm ve karara bağlandığını 
gösteren resmî vesika), hüccet (senet, vesîka, delil) ve cezalarla, görevleri 
gereği tuttukları çeşitli kayıtları içeren defterlerdir.76 Yukarıda verdiğimiz 
örneklerde de görüldüğü gibi, Osmanlı şehir tarihlerinin en kapsamlı kay-
nakları şer’îyye sicilleridir. Buna paralel olarak özellikle 1980’li yıllardan 
sonra Osmanlı mahalli tarihine ilişkin çalışmalarda gerek yerli gerekse 
de yabancı araştırmacılar bu kaynaklara daha fazla önem göstermeye 
başladılar. Hatta şer’îyye sicillerine dair katalog çalışmaları da yapıldı.77 
Tutuldukları mahallin sosyal, ekonomik ve siyasî tarihleri için en güçlü 

73 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 217-218.
74 Cem Behar, “Sources pour la démographie historique de l’empire ottoman: Les tahrirs (dé-
nombrements) de 1885 et 1907”, Population (French Edition), Cilt: 3, Sayı: 1/2, Paris, 1998, 
s. 162-163.
75 Bazı örnek çalışmalar için bkz. Hacı Haldun Şahin, Çorum Nüfus Defterleri (1837) - (1844), 
Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Çorum, 2012; Ayhan Yüksel, Tirebolu Kazası Nüfus Defteri 
& Tirebolu, Espiye, Yağlıdere, Güce Nüfus Kayıtları (1835-1847), Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 
2013; Dündar Alikılıç, Sürmene Nüfus Defteri (Araklı - Köprübaşı - Sürmene 1834), Alioğlu 
Yayınevi, İstanbul, 2013.
76 Altuğ Ortakçı, “Şer’îyye Sicillerinden Hareketle 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Geçerken Ço-
rum’da Meslekler”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 1, Çorum, 2011, 
s. 107.
77 Şer’iyye Sicilleri’nin Osmanlı ve kent tarihlerine dair birinci elden kaynaklar olarak değişik 
alanlarda ihtiva ettiği önem hakkında bkz. Ahmed Akgündüz, Şer’iye Sicilleri Mahiyeti Toplu 
Kataloğu ve Seçme Hükümler, Cilt: 1, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1989.
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ve en güvenilir kaynakları olduğu ifade edilen siciller, bilhassa bu yerel-
likleri ve şehir hayatını canlı bir şekilde yansıtmaları bakımından diğer 
resmi devlet belgelerinden ayrı özellikler gösterirler. Özellikle sicillerde 
yer alan tereke kayıtları servetin dağılımı ve içeriği, ölenlerin sosyal ko-
numları, ürünlerin miktar, fiyat ve çeşitlerini vermekte ve fiyatlar, para, 
kredi, meslekler ve meslek gereçleri gibi alanlarda tarihçilere son dere-
ce zengin bilgiler sağlamaktadır.78 Bunun yanında Osmanlı toplumunda 
müslim-gayrimüslim ilişkilerini anlama açısından da şer’îyye sicilleri en 
önemli kaynaklar arasındadır.79 Çok zengin içerikleri ile şer’iyye sicilleri-
nin kullanımı açısından, 17. ve 18. yüzyıla ilişkin örneklerini verdiğimiz 
çalışmalarda da görüldüğü gibi, temel kaynak olarak siciller kullanılsa da 
bu çalışmaların diğer kaynaklar yani destekleyici mahiyette arşiv belge 
ve defterleri ile desteklenmeleri gerekmiştir. Burada konumuz açısından 
önemli olan husus ise şer’iyye sicillerinin Tanzimat sonrası kazandıkları 
mahiyet ve şehir tarihleri açısından kullanılabilirlikleridir.

II. Mahmud döneminde gerek kadılık kurumunun yetkilerinde yapılan 
değişiklikler gerekse de Batı tarzında Nizamiye mahkemelerin tesis edil-
mesiyle şer’i mahkemelerin yetkilerinde daralması söz konusu olmuştur. 
Merkeziyetçiliği daha da arttırıcı reformlar çerçevesinde 19. yüzyılın ilk 
yarısına gelinceye kadar şehirlerin idaresini bütünüyle uhdelerinde bu-
lunduran ve yargının yanı sıra mülkî, idarî, malî ve beledî görevleri de icra 
eden kadıların vazife alanları daraltılmıştır.80 Zira şehirlerin beledi hiz-
metleri ve âsâyiş ile ilgili işleri olarak merkezde İhtisab Nezareti ve taşrada 
İhtisab Müdürlüklerine, şehrin imar ve inşasıyla ilgili işler Ebniye-i Hâssa 
Müdürlüğü’ne, vakıflara dair işler de zamanla Evkâf Nezâreti’ne, taşra-
ların malî ve idarî işleri ise 1840 yılında buralara gönderilmeye başla-
nan muhassıllara verilince, kadıların fonksiyonları gitgide azalmış oldu.81 
Böylece zamanla kadılara yalnızca yargı görevi kalmıştır. Bu değişiklik 
şer’iyye sicil defterlerinin içeriğinde de değişime neden olmuştur. Fakat, 
her ne kadar bazı araştırmacılar bu dönemden itibaren şer’iyye sicilleri-
nin önemini kaybetmeye başladığını ifade etse de82, Ceyhan bu dönüşüm 
sürecinde sicillerdeki değişimi incelediği çalışmasında, şer’iyye sicillerinin 
sadece tereke veya nikâh kayıtlarından ibaret olmadığını; bilakis klasik 
dönemde olduğu gibi sicillerde siyasî, iktisadî, askerî, hukukî ve ictimaî 

78 Sadiye Tutsak, “Tereke Kayıtlarına Göre Uşak’ta Sosyal Hayat”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 151, İstanbul, 2004, s. 105-125; Uğur, “a.g.m.”, s. 306.
79 Bu konuda örnek bir çalışma için bkz. Abdullah Saydam, “Türk Toplumunda Cemaatler 
Arası İlişkiler ve İhtida Olayları: Trabzon Örneği (1794-1850)”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 155, İstanbul, 2005, s. 47-72.
80 Muhammed Ceyhan, “Tanzimat Dönemi Sonrası Şer‛iyye Sicil Defterlerinin Muhteva ve 
Diplomatik Açıdan Tahlili”, OTAM, Sayı: 29, Ankara, 2011, s. 60; Hamiyet Sezer Feyzioğlu, 
Tanzimat Döneminde Kadılık Kurumu, Kitabevi, İstanbul, 2010, s. 35-46; Ayrıca bkz. İlber 
Ortaylı, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, Turhan Kitabevi Yayınları, 
Ankara, 1994.
81 Ceyhan, “a.g.m.”, s. 60.
82 Bayraktar, a.g.e., s. 4; Yılmazçelik, a.g.e., s. XVIII.
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hayatını aydınlatacak bilgiler bulmanın mümkün olduğunu belirtmekte-
dir. Ceyhan’ın değindiği bir diğer konu da bu dönemde şer’i mahkeme 
kayıtlarında aramamız gereken zenginliği, hukuk düalizminin olduğu 
bu dönemde nizamiye mahkemesi kayıtlarından da aramamız gerektiği 
yönündedir. Bu bilgilerden ve Erdönmez’in Kıbrıs örneğindeki çalışma-
sından hareketle şer’iyye sicillerinin bir süre daha Osmanlı taşrası için 
önemli belgeler olaya devam ettikleri; fakat daha çok toplumsal yapı, aile 
ve cemaatler arası ilişkiler gibi konulara kaynaklık edebileceği ortaya çık-
maktadır. Bu haliyle siciller Tanzimat dönemi şehir tarihleri açısından bu 
alanlarda katkı yapabilecek mahiyettedir.

Şer’iyye sicillerinin yanında Osmanlı şehir hayatındaki en önemli ikti-
sadi ve sosyal müesseselerden biri olan vakıfların bırakmış oldukları en-
vanterin de üzerinde durmak gerekir. Bilindiği gibi Osmanlı şehirlerinde 
pek çok hizmet, kuruluşunda dini ve iktisadi nedenlerin etkili olduğu va-
kıflar vasıtasıyla gerçekleşmekteydi. Bu bakımdan vakfın kuruluş ama-
cını ve işleyişini belirten vakfiyeler dönemin ekonomik, sosyal, idarî, dinî 
ve kültürel tarihinin ortaya konulması kadar vakfiyenin niteliğine paralel 
olarak şehir, iskânı ve tarihi topografyasının incelenmesi noktasından da 
önemlidir. Şehirlerde tesis edilen vakıfların sayısı, niteliği ve fonksiyonu 
şehir halkının toplumsal yapısını, hak arasındaki zengin-fakir münase-
betlerini, vakıfların gördükleri her alandan hizmetler açısından şehirleş-
menin boyutları gibi değişik alanlarda bilgiler verir niteliktedir. Bu geniş 
alanda hizmet veren vakıfların işleyişini vakfiyelerin yanında vakıf muha-
sebe defterleri, yıllık muhasebe defterleri ve şer’iyye sicilleri gibi kaynak-
lardan izlemek mümkündür. Bu kaynaklar büyük oranda Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Başbakanlık Osmanlı, Topkapı Sarayı ve Tapu Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü arşivlerinde yer almaktadır.83

Bu kaynak grubunda değerlendirmemiz gereken bir diğer belge türü 
de son zamanlarda şehir tarihi yazımında kullanılmaya başlanan hurûfât 
defterleridir. Hurûfât defterleri, vakıf kurumlarında görev yapan imam, 
hatib, vâiz, müezzin, mütevellî, müderris, cüzhân, câbi, ferrâş, zaviyedâr 
gibi cihet ehli ile muhzır gibi mahkeme görevlilerinin ve esnaf örgütlerinin 
yöneticilerinin atama kayıtlarını içeren belge gruplarıdır.84 Bayezit, hurûfât 
defterlerinin şehir tarihi araştırmalarında kullanılması üzerine hazırladığı 
çalışmasında bu defterlerin öneminin özellikle vakıf kurumlarının tespi-
tinde önemli bir görev üstlendiklerini belirtmektedir.85 Bu defterlerden ka-
zanın merkezindeki ve taşrasındaki cami, mescit, medrese, mektep, mu-
allimhane, namazgâh, türbe ve zaviyelerinin tespiti mümkün olduğu gibi 
vakıf eserlerinin yaşadığı değişimleri de izlemek mümkündür.  Kentin ve 

83 Merve Çakır, Osmanlı Şehir Tarihinin Arşiv Kaynakları: İzmit Örneği, Marmara Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, s. 104.
84 Yasemin Beyazıt, “Hurufat Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri”, History Stu-
dies, Cilt: 5, Sayı: 1, Samsun, 2013, s. 39.
85 Beyazıt, “a.g.m.”, s. 46.
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kırsalın mekânsal yapısının ortaya konulmasında, mahallelerin ve vakıf 
sayılarına göre köylerin büyüklüğü ve gelişiminin tespitinde temelde vakıf 
sistemi ile bağlantılı olan bu defterler önemli bilgiler vermektedir.86

c. Salname ve Gazeteler

Avrupa ülkelerinde çok daha eski dönemlerden itibaren tutulmaya baş-
lanan salnamelerin Osmanlı Devleti’nde görünmesi yine Tanzimat’ın bir 
yeniliğidir. Bizde salname geleneği ilk kez 1847’de Mustafa Reşid Paşa’nın 
isteğiyle bir devlet salnamesinin, Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’nin,  
yayınlanmasıyla başlamıştır.87 Hazırlanmasının temel gerekçesi olarak 
merkez ve taşra bürokrasisini göstermek olan devlet salnamelerinin içe-
rik olarak en zengin oldukları dönem II. Abdülhamid dönemidir. Devlet 
salnameleri özellikle vilayetlerdeki üst düzey memurlar ve idari yapının 
ortaya konulmasında başvurulacak eserlerdir. Fakat konumuz açısından 
asıl önemlisi bu salname geleneğinin taşralara da yayılmasıdır. Bunda da 
1864 Vilayet Nizamnamesi’nin taşrada oluşturduğu yeni anlayışın etkisi 
olduğunu anlamak zor değildir. Nizamnamenin ortaya çıkardığı pek çok 
idari pratiğin yanında vilayetlerde birer matbaanın tesis edilmesinin de bu 
yenilikteki rolünü belirtmek gerekir. Vilayet salnamelerinin ilki 1866’da 
yayınlanan Bosna Salnamesi’dir.

Her yıl yayınlanan Vilâyet Salnâmelerden ait oldukları vilayette bir 
sene zarfında meydana gelen değişiklik, yatırım ve gelişmelerin izlenme-
si mümkün olabilmiştir. Ayrıca bunlarda yer alan resim, fotoğraf, plan, 
kroki, şekil ve haritalarla şehir ve bölge tarihleri için oldukça önemli bir 
malzeme teşkil etmektedirler. Bundan dolayı salnameler Türk üniversi-
telerinde daha çok transkripsiyon şeklinde yüksek lisans konusu olarak 
pek çok çalışmaya konu olmuştur. Bunun yanında Diyarbakır ve Trabzon 
gibi vilayetlere ait salnameler tamamen latin harfleriyle yayınlanmışlar-
dır. Bunların yanında maarif salnamelerinde hareketle vilayetlerdeki eği-
tim-öğretim kurumlarına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

Şehir tarihi için vilayet salnamelerinin zenginliğine şüphe yoktur. İz-
göer’in salnamelerin şehir tarihi için kaynak olarak kullanımları hakkın-
daki makalesinde de ortaya koyduğu gibi, salnamelerde zengin bir içerik 
vardır. Öncelikle bir takvim kısmı ile başlayan bu eserler vilayetin idari 
bölünüşü, memur listeleri, mahalli tarih ve coğrafyası, eski eserleri, ticari 
ve ekonomik faaliyetleri, nüfusu, okulları, kütüphaneleri gibi konularda 
pek çok bilgiler vermektedirler. Bunların yanında topografik bilgiler ola-
rak nehirler ve akarsular, göller, dağlar ve iklim gibi konulara rastlamak 
mümkündür. Ayrıca askeri ve idari yapılanma, mülki teşkilat konusunda 
vilayetlerdeki en küçük birime varıncaya kadar tüm personel hakkında 
bilgilere ulaşabilmektedir. Bu şekilde salnameler yerel bürokrasiyi izleye-

86 Beyazıt, “a.g.m.”, s. 49-52.
87 Hasan Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri Bibliyografyası Toplu Kataloğu, Cilt: I, 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s. 3.
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bileceğimiz önemli bir bilgi kaynağı olmaktadır.88 Bunların dışında şehrin 
yerleşimi, emlak kayıtları, önemli tarihi eserler ve bayındırlık faaliyetle-
ri, eğitim kurumları, yerleşim yerlerinin ekonomik değerleri, tarım, hay-
vancılık, madencilik, ormanlar, ticari bilgiler, vilayetin gelir ve giderleri 
hakkında bilgiler bulmak mümkündür. Fakat salnamelerin kullanımında 
dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Trabzon Vilayeti Salnamelerinde 
görüldüğü gibi özellikle ilk sayılarda aynı bilgilerin değişmeden kaldığı 
görülmektedir. Demografik verilerde karşımıza çıkan bu durumda salna-
melerin vermiş oldukları nüfus miktarları hem verilerin birkaç yıl geri-
den gelmesi hem de sadece erkek nüfusu yansıtması bakımından zaman 
zaman yanıltıcı olabilir.89 Zamanla daha düzenli ve kapsamlı bir şekilde 
yayınlandığını gördüğümüz vilayet salnameleri özellikle 19. yüzyılın son 
çeyreği için yapılacak olan çalışmalarda vazgeçilmez kaynaklardır. Devlet 
ve vilayet salnamelerinin dışında nezâretlerin ve diğer kurumların orta-
ya çıkardığı salnameler de vardır. Bunların içinde Osmanlı Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti, Hariciye, Maarif, Himâye-i Etfâl Cemiyeti, İlmiye; özel şahıs ve 
kuruluşlarla ilgili olarak da Türk Yılı, Hadika, Gayret, Resimli Yıl ve Ebuz-
ziya salnâmelerini zikretmek mümkündür.90

Basının Osmanlı sosyal tarihi için taşıdığı önem tartışmasızdır. Bu 
bağlamda Vilayet Nizamnamesi gereğince valiliklerin kırtasiye ve baskı iş-
lerini karşılamak üzere vilayet merkezlerinde birer matbaa kurulması ve 
salnamelerin basım sürecine paralel olarak vilayetlerde de yerel basının 
yani gazetelerin de neşredilmeye başlandığı görülmektedir. Bu konudaki 
ilk örnek 1860’ta Fuad Paşa’nın öncülüğünde Beyrut’ta Türkçe-Arapça 
olarak yayınlanmaya başlanan “Hadikatü’l-Ahbar” adlı gazeteydi. Fakat 
yerel gazete geleneğinin yayılmasında Mithat Paşa’nın Tuna Vilayeti valili-
ğinin daha etkili olduğu görülmektedir. Mithat Paşa’nın ilk icraatlarından 
birisi de burada bir matbaa kurarak gazete çıkarmak oldu. Tuna gaze-
tesinin ilk sayısı Mart 1865’te basıldı.91 Vilayet gazeteleriyle, vilayetteki 
gelişmelerin vilayet içinde ve dışında kamuoyu ile paylaşılması amacı gü-
dülmüştü. Bunun yanında vilayet dâhilinde veya ülke içinde ve dışındaki 
gelişmelerin yanı sıra değişik yasal düzenlemelerin de gazeteler vasıtasıyla 
halka duyurulması hedeflenmekteydi. Bundan dolayı bu gazetelerin daha 
geniş bir kitleye hitap etmeleri için Türkçe’nin yanında vilayet sınırları 
içinde konuşulan ikinci veya üçüncü dilde de çıkarıldığı görülmektedir.92

88 Kudret Emiroğlu, “Vilayet Salnamelerine Göre Trabzon’da Bürokrasi ve Eşraf”, Kebikeç, 
Sayı: 14, Ankara, 2002, s. 155-172.
89 Cem Behar, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500-1927, Cilt: 2, T.C. Baş-
bakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1996, s. 31; Yılmaz, a.g.e., s. 90.
90 Ahmet Zeki İzgöer, “Osmanlı Salnamelerinin Şehir Tarihi Bakımından Önemi”, TALİD, Cilt: 
3, Sayı: 6, İstanbul, 2005, s. 540.
91 Uygur Kocabaşoğlu-Ali Birinci, “Osmanlı Vilayet Gazete ve Matbaaları Üzerine Gözlemler”, 
Kebikeç, Sayı: 2, Ankara, 1995, s. 101-122.
92 Bülent Varlık, “Yerel Basının Öncüsü: Vilayet Gazeteleri”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tür-
kiye Ansiklopedisi, Cilt: 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 99-102.
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Hadikatü’l-Ahbar ve Tuna örneklerini takiben 1866’da Fırat, Suriye, 
Trablusgarp, 1867’de Beyrut, Erzurum (Envar-ı Şarkıyye), 1868’de Edirne 
ve Yanya, 1869’da Hüdavendigar, Konya, Trabzon ve Selanik’te vilayet 
gazeteleri basılmaya başlandı. Yayınlanma amaçlarına binaen vilayet ga-
zeteleri, merkez yani hükümet ve sultan hakkında haberler, kamu gö-
revlilerinin atama, yükselme ve ödüllendirilmeleri, yeni yasa, yönetmelik 
düzenlemeleri; hükümet, vilayet ve kamu kuruluşlarının çalışmaları, ba-
yındırlık hizmetleri, sağlıkla ilgili gelişmeler, eğitim-öğretim haberleri, hac 
gibi önemli olaylar, mevsim koşulları ve doğal afetler gibi çok geniş bir 
yelpazde haberlere yer vermekteydiler. Fakat şehir tarihi çalışmalarında 
sadece bu resmi mahalli gazetelerle sınırlı kalınması düşünülmemelidir. 
Yine merkezde çıkan Takvim-i Vekâyi, Ceride-i Havâdis gibi gazetelerin; 
vilayet merkezlerinde, mesela İzmir’de ilki 1821’de yayınlanmaya başla-
nan La Spectateur Oriental ve 1824’te Smyrnéen, 1828’de de Le Courrier 
de Symrne gibi yabancı gazetelerin ve Ermenice, Rumca ve diğer mahal-
li dillerde yayınlanan yerel gazetelerin de mahalli tarih araştırmalarında 
dikkate alınması gerekmektedir.

d. Konsolosluk Arşivleri

Türkiye’de şehir tarihi çalışmalarında yukarıda özetlemeye çalıştığımız 
bir gelişim çizgisine rağmen şehir tarihinin yabancı kaynaklarının kul-
lanımları konusunda yapılan araştırmaların istenilen düzeyde olduğunu 
söylemek zordur. En çok göz ardı edilen kaynakların da konsolosluk ar-
şivleri olduğunu belirtmek gerekir. Bilindiği gibi Osmanlı coğrafyası kon-
solosluk kurumunun tarihsel gelişiminin de izlenebileceği şekilde uzun 
bir zamandan beri önemli liman şehirlerinde konsoloslar barındırmaktay-
dı. Klasik dönemde İzmir, İskenderiye ve Halep gibi önemli ticaret mer-
kezlerini gördüğümüz bu kurumların tüm imparatorluk coğrafyasında 
yayılmaları 19. yüzyılın ilk yarısında büyük bir ivme kazanmıştı. Bunda 
Osmanlılar ile Avrupa devletleri arasında yapılan antlaşmalar ve dönemin 
ekonomik gelişmeleri birinci derecede rol oynamıştır. Bu bakımdan baş-
ta İngiltere, Rusya ve Fransa olmak üzere pek çok ülke imparatorluğun 
değişik yerlerinde etkili bir konsolosluk ağı tesis etti. Konumuz açısından 
önemli olan ise, bu konsolosların bırakmış oldukları yazışmalardır. Yu-
karıda Ülker’in İzmir hakkında hazırladığı, yani İngiliz ve Fransız konso-
losluk kaynaklarından kullandığı çalışma bu konudaki ilk örneklerden 
biridir. Bu konsolosluk kaynaklarının özellikle 19. yüzyıl şehirleri için çok 
daha önemli birer kaynak haline geldiğini belirtmek gerekir. Zira 19. yüz-
yılda en üst düzeye çıkan uluslararası ekonomik rekabetin de etkisiyle 
konsoloslar önceleri ticari çıkarların; daha sonraları ise temsilcisi oldu-
ğu ülkenin politik ve askeri çıkarlarının da takipçisi haline geldi. Böylece 
konsoloslara siyasi, ticari ve adli olmak üzere üç alanda hizmet eden bir 
memuriyet özelliği kazandırıldı.93 

93 Uygur Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları İngiliz Belgelerine Göre Osmanlı İmparator-
luğu’ndaki İngiliz Konsoloslukları (1580-1900), İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.
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Bu çok fonksiyonluluğun konsolosluk yazışmalarına da yansıdığı gö-
rülmektedir. Bir örnekle belirtmek gerekirse, Fransız konsolosların Fran-
sız Dışişleri Bakanlığı ile yapmış oldukları yazışmalar konularına göre 
“Correspondance consulaire et commerciale” yani ticari ve konsolosluk ya-
zışmaları ve “Correspondance politique des consuls” yani politik yazışma-
lar gibi kısımlara ayrılmış ve bu şekilde tasnif edilmiştir. Bunun yanında 
imparatorluk dâhilindeki tüm birimlerden her konuda elçilik ile yapılan 
yazışmalar ise “Correspondance avec les postes” yani konsolosluklar ile 
yapılan yazışmalar şeklinde bir iç tasnife tabi tutulmuştur.94 Bu gibi ör-
nekler çoğaltmak mümkündür. Fakat asıl önemlisi bu kaynakların nasıl 
kullanılacak olduğudur. Öncelikle konsolosluk yazışmalarında her türlü 
bilgiye ulaşılabileceğini söylemek gerekir. Özellikle de iktisadi konular-
da konsolosların her yıl hazırlamış oldukları senelik ticaret raporları şe-
hirlerin ticareti, yani ithalat ihracat potansiyelleri, yerel üretim ilişkileri, 
tarımı ve bunun gibi iktisadi yapıyı etkileyen her şey hakkında bilgiler 
vermektedir. Osmanlı Devleti’nde ticaret istatistiklerinin oldukça geç bir 
dönemde tutulmaya başlandığı hatırlanacak olursa bu ticaret ve denizci-
lik raporlarının mikro ölçekte şehirler ve bölgeler genel olarak da Osmanlı 
iktisat tarihi için kıymetleri daha da artar.95 Trabzon örneğinde incelene-
cek olursa bu iktisadi değerlerinin dışında konsolosluk yazışmaları adeta 
“şehrin günlüğü” gibidir. Konsolos şehirde gelişen her türlü önemli geliş-
meyi raporlarında amirlerine bildirmiştir. Şehir yaşamına etki eden yan-
gın, salgın, göç, savaş, iç karışıklık, cemaatler arasındaki ilişkiler ve şe-
hirdeki önemli gelişmeler gibi buraya sığdıramayacağımız kadar çok fazla 
konuda bilgiler vermektedirler. Bu konuda en güzel örnek çalışmalardan 
biri olan Özdemir’in Selanik’i büyük oranda şehirdeki İngiliz konsolosu 
Blunt’un raporlarına dayanmaktadır.96 Fakat bu kaynakların güvenilirliği 
halen daha bunlara yeterince aşina olmayan yerli tarihçiler tarafından 
sorgulanmaktadır. Bu bağlamda Özdemir, diğer yabancı kaynaklar olan 
seyahatnameler ile mukayese edildiğinde konsolosların resmi bir görevli 
olmaları ve bulundukları bölgede uzun süre ikamet etmelerinden dolayı 
verdikleri bilgilerin daha sarih olduğunu belirtir. Aslında Yılmaz’ın çalış-
masında da görüleceği gibi, konsolosluk kaynakları yerli arşiv kaynakları, 
diğer konsolosluk raporları ile bir arada kullanıldığında çok büyük bir 
boşluğu doldurmaktadır. Bu haliyle en azından konsolosların ikamet et-
tiği ve şehir tarihine ilişkin kaynakların ortaya çıktığı bir bölgenin tarihi 
için bu kaynakların göz ardı edilmesi araştırmanın niteliği için önemli bir 
eksiklik olacaktır.

94 Bu konuda bkz. Özgür Yılmaz, “Şehir Tarihinin Yabancı Kaynakları Olarak Konsolosluk 
Arşivleri: 19. Yüzyıl Trabzon Örneği”, III. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Şanlıurfa, 6-8 Mart 
2015, (Yayınlanmamış Sempozyum Bildirisi).
95 Mübahat S. Kütükoğlu, “Osmanlı İktisad Tarihi Bakımından Konsolosluk Raporlarının 
Ehemmiyet ve Kıymeti”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 11-12, İstanbul, 1983, s. 151-166.
96 Özdemir, Ottoman Reforms and Social Life, s. 13-18.
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Konsolosluk kaynaklarının gerek şehir tarihinde gerekse de diğer ko-
nularda kullanımı konusunda öncelikli olarak yapılması gereken, İngil-
tere’de Public Record Office, Fransa’da Archives du ministère des Affaires 
étrangères veya Archives Nationales ve diğer ülkelerin arşivlerinde yer 
alan dokümanların bir envanterinin çıkarılması olmalıdır. Bu sayede yerli 
araştırmacılara daha fazla tanıtılacak olan bu kaynakların kullanımı da 
teşvik edilebilir ve şehir tarihi çalışmaları için henüz yeterince keşfedi-
lemeyen bu kaynakların şehir tarihi çalışmalarına eklenmesi mümkün 
olabilir.

e. Seyahatnameler

Yukarıda da görüldüğü gibi, şehir tarihinin de içinde yer aldığı Osmanlı 
sosyo-ekonomik tarihine yönelik olan çalışmaların temelde tahrirler, şeri-
ye sicilleri, temettü sayımları gibi arşiv kaynaklarına dayanmaları zaman 
zaman bunların başka kaynaklar ile desteklenmelerini gerekli kılmıştır. 
Bu süreçte en önemli kaynaklar da Osmanlı tarihi için büyük bir külliyat 
olan seyahatnamelerdir. Seyahatnamelerde Osmanlı sosyo-kültürel haya-
tı üzerine gerekli ve ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.97 Seyyahlar özellikle 
Osmanlı toplumunun gündelik yaşamı ve gelenekleri, bayram veya selam-
lık alayı gibi törenler, hamamlar, meslek gurupları, giyim tarzları, mesire 
yerleri, kahvehaneler, semtler, sokaklar, pazarlar, mahalleler, şehirdeki 
önemli dini ve ticari yapılar, şehir hayatı ve abideleri gibi genel konular 
üzerinde durmuşlar ve bunun yanında seyahatnamelerini resim, harita ve 
gravürlerle süslemişlerdir. Bu eserler ayrıca, şehirlerin tarihinde dönüm 
noktası oluşturacak kadar etkili olan yangınlar, salgın hastalıklar ve do-
ğal afetler hakkında önemli bilgiler vermeleri itibarı ile araştırmacılar için 
önemli kaynaklar arasındadırlar.98 Bu zenginliklerinden dolayı 1980’ler-
den itibaren gelişen Osmanlı sosyal-ekonomik tarihi araştırmaları çerçe-
vesinde özellikle arşiv kaynaklı çalışmaların çoğalmasıyla beraber bunlar-
daki boşlukların doldurulması noktasında seyahatnameler daha da önem 
kazandı. Şüphesiz seyahatnamelerin bu yeni tarih yazımı eğiliminde en 
çok kullanıldıkları alan da şehir tarihçiliği oldu. Türkiye’de bazı çeviri faa-
liyetleri ile başlayan seyahatname çalışmalarında gerek akademik gerekse 
de amatör manada pek çok çalışmaya konu oldu. Bu çalışmalar çerçeve-
sinde, kronolojik olarak seyyahların şehirler hakkında verdikleri bilgilerin 
tercüme ve bir araya getirilmesinden oluşan “seyahatnamelere göre şehir” 
kitapları hazırlandığı gibi Lowry’nin Bursa örneğinde gördüğümüz daha 
bilimsel çalışmalar da ortaya çıkmıştır.99 Lowry Bursa’yı ziyaret eden sey-
yahların, günümüze ulaşan yazılarının ve seyahatnamelerinin ışığında, 
Bursa’nın sosyal ve ekonomik tarihini ortaya koyduğu çalışmasında seya-

97 Gülgün Üçel-Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-
1699), İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 15.
98 Yılmaz, Seyahatnamelerin Kaynak Değeri, s. 596.
99 Yılmaz, Seyahatnamelerin Kaynak Değeri, s. 591-595.
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hatnamelerin yanında arşiv belgeleri ve konu hakkındaki araştırmaları da 
kullanmak suretiyle ilginç bir monografi ortaya koymuştur.100

Seyahatnamelerin özellikle şehir tarihi çalışmalarında kullanımları ko-
nusunda hazırladığı çalışmasında Madran, seyahatnamelerin şehir tarih-
leri açısından içeriklerini yazılı ve çizili bilgiler olarak iki kısımda inceler. 
Yazılı bilgiler başlığı altında Anadolu’nun tarihi coğrafyası, antik isimler 
ve kitabeler; Osmanlı ordusunun durumu gibi askeri içerikli bilgiler; Os-
manlı toplumundaki dini gruplar, Anadolu’nun fiziksel coğrafyasını oluş-
turmak amacıyla yol güzergâhları ve yüzey şekilleri; akarsu ve maden 
gibi doğal zenginlikler, belli bir yörenin iklim koşulları, kırsal yerleşmeler 
ve kır hayatı gibi konular başta gelmektedir. Bunların yanında genelde 
İstanbul’u konu alan ve Osmanlı Devleti’nin sosyal, ekonomik, kültürel 
yaşamını, gelenek ve adetlerini aktaran seyahatnamelerde genel olarak 
dinsel tören ve gelenekler, çeşitli devlet kurumları, devlet yönetimi, Os-
manlı erkeği ve kadını, kıyafetler, ordu, harem, eğlenceler, tarım, tıp işleri, 
bilim ve sanat, rivayetler ve efsaneler ve günlük yaşamdan çeşitli kesitler 
aktarmaktadırlar. Çizili bilgiler başlığı altında da seyahatname yazarının 
izlediği yolu gösteren veya bölgelere mahsus haritalar; kentin tümü, bir 
bölümünü bir sokağını veya cami kilise ve bunun gibi tek tek mimari ya-
pıları gösteren gravür ve resimler, mimari çizimler ve 19. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren de fotoğraflar yer almaktadır.101

Seyahatnamelerin büyük bir kısmında yolculuğun başladığı ve bittiği 
yere kadar olan şehirler veya bölgeler hakkında tasvirleri içeren genel bir 
anlatım tarzı hâkimdir. Zira sosyal hayatın en iyi gözlemlenebileceği yerler 
olarak şehirler ve bunların değişik özellikleri seyyahların peşinde olduk-
ları farklılıkları bulabilecekleri yegâne yerlerdi. Bu bakımdan seyahatna-
melerin verdiği bilgileri şehir tarihleri açısından biraz daha özel başlıklar 
haninde incelediğimizde; şehirlerin fiziki yapılarına ilişkin olarak yüzey 
şekilleri, kentin simgesi niteliğindeki özel oluşumlar gibi topoğrafik ta-
nımlar, şehrin yerleşim alanı ve görünümü, iklim ve bitki örtüsü, sosyal 
hayatın merkezi olarak çarşı, pazar ve meydanlar, şehrin kalesi ve lima-
nı, sokaklar, mahalleler ve konut tipleri, şehrin ulaşım ağı, dini, askeri, 
sosyal ve ticari amaçlı yapılar hakkında bilgilere ulaşmamız mümkündür. 
Şehrin sosyal yapısı hakkında ise yine bu kaynaklarda; şehrin tarihi geç-
mişi, nüfusu, şehirdeki yerleşimin etnik ve dini dağılımı, şehirde günlük 
yaşamdan kesitler, şehrin idarecileri, şehri etkileyen siyasi ve askeri ge-
lişmeler, veba ve kolera gibi salgınlar, depremler, yangınlar ve tahribatları 
hakkında zengin bir içeriğin olduğu görülmektedir.102 Fakat her kaynağın 
kendi içinde bir eksikliği olduğu gibi seyahatnamelerin de yazarlarının ta-

100 Heath W. Lowry, Seyyahların Gözüyle Bursa 1326-1923, Çev. Serdar Alper, Eren Yayınları, 
İstanbul, 2004.
101 Emre Madran, “Seyahatnamelerde Anadolu Kenti”, IX. Türk Tarih Kongresi, 21-25 Eylül 
1981, Cilt: III, TTK, Ankara, 1985, s. 1305-1311.
102 Yılmaz, Seyahatnamelerin Kaynak Değeri, s. 601.
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şıdığı önyargıları yansıtabileceğini düşünmek gerekir.103 Seyyahların ba-
zıları toplumun sosyal yapısını irdelemeden kendi bakış açılarına göre bir 
değerlendirme yapmayı tercih etmektedirler. Bundan dolayı eseri kullanı-
lan bir seyyahın seyahat amacı ve sosyo-politik statüsü, diğer bir ifade ile 
sahip olduğu bilgi birikimi ve mesleki özelliklerinin göz önünde tutulması 
ve seyahatnameler ise kaynak alınırken eleştirel bir bakış açısı ile değer-
lendirilmesi gerekmektedir.104

f. Görsel Kaynaklar

Tüm bu yazılı nitelikte kaynakların yanında şehir tarihine ışık tutabi-
lecek bir diğer önemli kaynak da görsel malzemelerdir. Zira şehir mekâ-
nının gözlemlenmesi ve bu gözlemi tasvir etme isteği şehir tarihinin en 
erken dönemlerinden beri vardır. Konu hakkında güzel bir çalışma hazır-
layan Ebel’e göre şehir tarihlerinin görsel kaynakları Osmanlı şehir tasvir-
leri ve topografik resimler; Osmanlı mimarî planları; Avrupalı kaynaklar; 
Oryantalist resim ve fotoğraflardan müteşekkildir.105 Bunlardan ilki yani 
şehir tasvirleri ve topografik resimler klasik dönemde ortaya konulan as-
keri deniz haritaları, seferlere veya askeri haritalarda, Osmanlı kronikleri 
ve yazmalarına yansımış şehir tasvirlerinden oluşmaktadır. Ebel’in ikinci 
olarak değindiği Osmanlı mimari planları ise, her ne kadar çok azı günü-
müze ulaşsa da Osmanlı mimarları ve tarihçilerince üretilip günümüze 
ulaşan arşiv malzemeleri, hesap defterleri, kadastro kayıtları, biyogra-
fik ve topografik eserler gibi şehir tarihinin yazılı kaynakları ile birlikte 
kullanıldığında, Osmanlı dönemi şehir planlama sürecinin anlaşılması-
na katkı yapacak mahiyettedir.106 Bu yerli kaynakların yanında Ebel’in 
Avrupalı kaynaklar olarak nitelendirdiği 15. yüzyıldan itibaren popüler 
hale gelen kuşbakışı şehir görünümleri özellikle İstanbul’un şehir yapısını 
anlamamız açısından önemlidir. Bunun yanında diğer Osmanlı şehirleri 
için bu kaynakların yeterli olduğunu söylemek yanlıştır. Bu eksiklik kıs-
men seyahatname literatüründe artışın görüldüğü 18. ve 19. yüzyıllarda 
değişmeye başlamıştır. Özellikle panoramik şehir manzaraları şeklinde 
karşılaştığımız bu görsel malzemeler öncelikle çizimler, daha sonra gra-
vürler ve nihayetinde de fotoğraf şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu ba-
kımdan özellikle oryantalist tasvirler şeklinde ifade edilen ve batılı seyyah 
ve ressamların ortaya çıkardığı görsel malzemeler bilhassa çalışmamızın 
odaklandığı Tanzimat dönemi Osmanlı şehirlerinin yegâne görsel kaynak-
larıdır. Görsel malzemenin en zengin olduğu başkenti dışarda tutacak 
olursak, özellikle seyyahların seyahat güzergâhındaki yerleşim yerlerinin 
gravürlerini de yaptıkları görülür. Bu gravürler şehirlerin yerleşim ala-

103 Helene Desmet-Gregoire, Büyülü Divan, 18. Yüzyıl Fransa’sında Türkler ve Türk Dünyası, 
Eren Yayıncılık, İstanbul, 1991, s. 6.
104 Faroqhi, a.g.e., s. 110.
105 Kathryn A. Ebel, “Osmanlı Şehir Tarihinin Görsel Kaynakları”, TALİD, Cilt: 3, Sayı: 6, 
İstanbul, 2005, s. 488.
106 Ebel, “a.g.m.”, s. 498-499.
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nı, büyüklüğü ve gelişimlerini anlamamız açısından oldukça önemlidir. 
Bunların yanında seyyah ya da beraberindeki ressamın şehir hayatının 
değişik kesitlerini, sokaklar, önemli dini ve ticari yapılar, saraylar ve ko-
naklar, eski tarihi kalıntılar, bahçeler, mezarlıklar, çeşmeler ve meydan-
ları görsel olarak yansıttıkları da görülmektedir.107 Bu bakımdan şehir 
tarihine canlılık kazandıran bu görsel malzemelerin de her türden yazılı 
vesika ile bir arada değerlendirilmesi şehirlerin mekânsal yapılarındaki 
değişimin daha iyi anlaşılmasında katkı yapacak niteliktedir.

19. yüzyılın ortalarından itibaren başkent İstanbul fotoğraf ile tanışsa 
ve bu dönemden sonra pek çok fotoğrafçı ortaya çıksa da Osmanlı ülke-
sinde manzara fotoğrafçılığı olan kartpostalların en yaygın kullanımı 19. 
yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarıdır. Bunda da önemli bir Avrupa 
etkisi vardır. Bu dönemde artan Batı Avrupa etkisiyle bağlantılı olarak 
gerek başkentte gerekse de diğer şehirlerde seyyah, büyükelçi, tüccar, 
müşavir, finansör gibi yabancıların sayısı artıyordu. Bu yabancı ziyaret-
çiler, Avrupa’da henüz yerleşmekte olan kartpostal gönderme alışkanlığı-
nı Osmanlı’ya da getirmişler ve Osmanlı şehirlerindeki ticarî fotoğrafçılar 
bu piyasaya yönelmişlerdi.108 Bu bağlamda dünyanın en büyük fotoğraf 
koleksiyonlarından biri olan ve Yıldız albümleri olarak bilinen II. Abdül-
hamid’in fotoğraf arşivine de değinmek gerekmektedir. Bu koleksiyon Os-
manlı Devleti’nin o zamanki sınırlarından 35 bin fotoğrafı barındırmakta-
dır. Bu koleksiyonda Osmanlı şehirlerine ilişkin olarak şehir fotoğrafları, 
resmi binalar, okullar, camiler, askeri ve sivil yapılar, limanlar, tersaneler, 
demiryolları, çarşılar, pazarlar, mahalleler ve şehirdeki önemli meydanlar 
gibi mekânlara dair fotoğraflar yer almaktadır. Bu bakımdan Tanzimat 
döneminin sonlarına doğru bu zengin fotoğraf kaynakları Osmanlı şehir-
lerinin canlı birer arşiv kaynağı olarak pek çok açıdan kayda değer bir 
zenginlik oluşturmaktadır. Bu sayede, yine Ebel’in deyimiyle, arşiv kay-
nakları, yazılı ve materyal verilerin yanında görsel kaynakların bir arada 
kullanımı “şehri gerçekten görmek” için yapılması gereken bir yöntemdir.

Sonuç

Yukarıda genel hatları ve kullandıkları kaynaklar çerçevesinde Tür-
kiye’de şehir tarihi çalışmalarının klasik dönemden Tanzimat dönemine 
kadar geçirmiş oldukları değişim ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tanzi-
mat dönemi şehir tarihi çalışmalarında görüldüğü gibi, bu dönemdeki 
çalışmaların büyük oranda temettuat sayımlarına bağlı olarak gelişim 
gösterdikleri; fakat yavaş yavaş daha geniş kaynaklara yer veren çalış-
maların da ortaya çıktığı görülmektedir. Şüphesiz Tanzimat dönemi şe-
hir tarihinin kaynakları önceki dönemler ile mukayese edilmeyecek kadar 
zengindir. Mevcut şehir tarihi çalışmalarında henüz belirli bir şablonun 
ortaya konulamaması da kısmen bu zenginlikten ileri gelmektedir. Oysaki 

107 Yılmaz, Seyahatnamelerin Kaynak Değeri, s. 600.
108 Ebel, “a.g.m.”, s. 512.
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çalışmaların büyük bir kısmı halen daha bir arada ve mukayeseli biçimde 
kullanılması gereken şer’iyye sicilleri, temettuat sayımları ve salnameler 
gibi kaynakların birine ağırlık vermek suretiyle belirli ve sınırlı kaynak-
lar üzerinden şekillenmektedir. Şüphesiz gerçek bir Tanzimat şehir tarihi 
ortaya koymak için yukarıda belirttiğimiz kaynakların tek bir eser için 
kullanımı çoğu araştırmacının çekineceği zorlu bir yöntemdir. Fakat mer-
kezden gelen reformların etkisiyle batılı bir nitelik kazandırılmak istenilen 
gerçek bir Tanzimat şehrini anlamak için hem saydığımız bu yerli hem de 
yabancı kaynakların ortaya koymuş oldukları zenginliğin fark edilmesi 
gereklidir.

Şehir tarihine yönelik çalışmaların yukarıda verdiklerimizden çok daha 
zengin olduğu muhakkaktır. Fakat tüm bu kaynakların burada değerlen-
dirilmesi mümkün olmadığı için dönemlerine ilişkin bazı örnek çalışmalar 
çerçevesinde bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca kaynakları açısından 
bakıldığında sıralamış olduğumuz bu çalışmaların dışında çalışılan şehir 
ve döneme bağlı olarak başka kaynakların olabileceği de göz ardı edilme-
melidir. Bunlara bazı örnekler vermek gerekirse; İstanbul’da yayınlanan 
Doğu Ticaret Yıllıkları / Annuaire Orientale du Commerce; İngiltere örne-
ğinde “Accounts and Papers” veya “Diplomatic and Consular Reports” adı 
altında; Fransa örneğinde ise “Annales du Commerce Exterieur” gibi şehir-
lerin iktisadi yapılarını anlatan yıllık raporlar; Tanzimat döneminde şehir 
hayatını şekillendiren “Sokaklara Dair Nizamname” ve “Turûk ve Ebniye 
Nizamnamesi” gibi yönetmelikler; yerel basının diğer bir ürünü olan süreli 
yayınlar; 19. yüzyıl Osmanlı tarihleri, özellikle şehirlerdeki yabancı okul, 
dispanser ve hastane gibi kurumların bilgilerinin yer aldığı ABCFM veya 
diğer Katolik misyoner teşkilatlarının arşivleri vs.

Sonuç olarak, Tanzimat dönemi Osmanlı şehir tarihlerinin sunmuş ol-
duğu bu zenginliğin tam olarak keşfedildiğini söylemek zordur. Yukarıda 
da ifade edildiği gibi, yerli kaynakların hemen hemen tümünün değişik 
yöntemlerle kullanıldığı şehir tarihi araştırmalarının en azından yabancı 
kaynaklara sahip olan şehirler örneğinde yabancı arşivlere yönlenmesi 
gerekmektedir.

Bunun için öncelikli olarak şehir tarihi çalışmalarına başlamadan önce 
araştırmacıların başvurabilecekleri ve mevcut envanteri ortaya koyan ça-
lışmaların ortaya konulmasının bu döneme ilişkin çalışmaların niteliğini 
müspet yönde etkileyeceğine şüphe yoktur.
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Öz

İlkçağlarda Pthia diye adlandırılan Yalova Kaplıcaları M.Ö. 2000’de 
olan eski bir depremin doğal sonucu olarak meydana geldi. Bu kaplıca, Yu-
nan, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok uygarlığı 
kucakladı. Tarih boyunca Constantin, Justinianus gibi Bizans İmparator-
ları ve Sultan Osman, Sultan Orhan, Sultan Abdülhamit ve Sultan Abdül-
mecit gibi Osmanlı padişahları tarafından restore edildi. Dr. Besim Ömer 
Akalın’ın Yalova Kaplıcaları adlı makalesi, onların özelliği, terkibleri, tarihi 
gelişimleri ve tedavi özelliklerinden söz eder. Bu makale 1900 tarihlidir ve 
Akalın’ın Nevsali Afiyet adlı kitabında bulunur.

Anahtar kelimeler: Yalova Termal Kaplıcaları, Türk Tıp Tarihi, Halk 
Sağlığı.

Abstract
Comments On Yalova Thermal Springs At The Beginnings Of 

The 20th Century In The Turkish Medical History
The Thermal Springs of Yalova, once called “Pythia”, are the natural 

outcome of an ancient earthquake that took place about 2000 B.C. This 
thermal springs complex has survived many ancient civilizations such as 
the old Greek, Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman Empires. Thermal 
utilities have also been restored throughout its history by such historic 
dignitaries by Kings Constantine and Justinianus and Ottoman Sultans, 
Osman, Orhan, Abdulhamid and Abdulmecid during their reigns. Article of 
Dr. Besim Ömer with the name of Yalova Kaplıcaları (Thermal Hot Springs)
mentions their characteristics, composition, historical developments and 
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therapeutical characteristics. This is with the date of 1900 and it is in his 
book with name of Nevsali Afiyet.

Keywords: Yalova Thermal Springs, Turkish History Of Medicine, Pub-
lic Health.

Giriş

Eski ismi Pythia olan Yalova Kaplıcaları bir yer sarsıntısı sonucunda 
M.Ö. 2000 yılında meydana gelmiştir. Eski Yunan, Roma, Bizans, Selçuk 
ve Osmanlılar devrini yaşayan Yalova Kaplıcaları, Bizans döneminde Kral 
Konstantin, Kral Justinyen ve Osmanlılar zamanında Sultan Osman, Sul-
tan Orhan, Sultan Abdülhamit ve Sultan Abdülmecit tarafından çeşitli  ta-
rihlerde restore edildi. Yalova Kaplıcaları’nın ismi Ramsey’e göre Pylai’dir. 
Haçlı seferlerini yazanlar ise Helenopolis olarak kaydetmektedirler.

Bitinya Kıtası’nda yaşayan Küçük Asya Kavimleri, yerden fışkıran sı-
cak suların Garyonej isminde bir ejder olan mabudun himayesinde mey-
dana geldiğini ve sudan çıkan dumanların gelecekten haber verme gibi 
kehaneti bulunduğuna inanmışlardır.

Bitinya Kıtası’na, Yunan kültürünün ve dininin yansıması ile Garyo-
nej’in yerine Yunanlılarca kuvvet ve atletizm mabudu ve sıcak suların ara-
yıcısı, koruyucusu olan Hercule ortaya çıkarıldı ve Hercule’den sonra (Yer 
Altı Yılanı) Asklepios sağlık mabudu olarak tanındı. Asklepios zamanında 
ve ondan sonra Nemfler’e (Hurilere) ibadet edilmiştir. Buraya gelen has-
talar, hurilere sıhhat bulmak için adak adadılar (Kurşunlu Hamamdaki 
Adak İstelleri) ve hastalar mabed uykusuna yatarak bu hurilerin Tanrı-
sal gücünden şifa isterlerdi. Mabed uykusuna yatan hastalar gördükleri 
rüyaları zamanın falcılarına anlatırlar ve onların yorumlarına uyarak ya-
şamlarını biçimlendirirlerdi. Kral Konstantin de bu geleneğe uyarak bu-
raya geldi ve Buharlı Kemer’de adak adadı. Hastaları mabet uykusuna 
yatırıp yorumlama neticesinde zafer gözükünce İranlılara savaş açtı.

Nemfler’e inanç, putperestlik zamanından devam edegeldiği gibi Hıris-
tiyanlığın başlangıcında da devam ettirildi. Menodora, Metrodora, Nympho-
dora adında üç kız kardeş kaplıcaların tepelerine geldiler ve Hıristiyanlık 
propagandası yaptılar. Bunu haber alan İmparator Galerius Maksimia-
nus (260-311) Yalova Hakimi Fronto’ya bu üç kız kardeşi 4. yüzyılın 1. 
yarısında idam ettirdi.

Bugünkü Yalova sahillerinde “Drapenon” Pitypolis gibi ufak tefek köy-
lerde birlikte mandıra, mera ve kışlaklar vardı. Bizans Kralı Konstantin 
annesinin Yalova Drapenon Köyü’nde doğmuş olması nedeniyle annesinin 
doğduğu köyü ve kaplıcaları restore ettirdi.

11 Mayıs 330’da Kral Konstantin İstanbul’u başkent yaptıktan sonra 
kaplıcalarda binlerce esir çalıştırarak 6 adet kubbeli hamam, hastane, 
saray, kilise imar ettirdi. Bazı yazarlar, buhar yayan mağaranın kilise ha-
line getirildiğini ve adının da “Arhangelos” olduğunu yazmaktadır. Kral 
Jüsten’in (527-587) ölümü ile yerine geçen yeğeni Justinyen’in (482-565)
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Yalova’nın imarında büyük tesirleri oldu. Ancak, 9. yüzyılın sonlarında 
başlayıp, 13. yüzyıla kadar süren savaş yıllarında buraları harabeye dön-
dü. Sağlam kalabilen yalnız şimdiki Kurşunlu Hamamı idi.1

Justinyen döneminde şair Paulos Silentiarus (575-580) Bizans sarayın-
da kaplıcaların ne derece bir şöhrete sahip olduklarını anlatan bir methi-
ye yazdı.

Haçlıların Selçuklulara yenilmesi ile Yalova, Sultan Osman’ın emri ile 
Karayalvaçoğulları tarafından 1326 yılında alındı. O dönemlerde Yalako-
vası (Yalova), sarp dağlar, sarp hisarlar ve insanlarla kalabalık olan bir 
yerdi. İznik-İstanbul arası özellikle İzmit’e kadar olan bu bölge dağlıktı 
ve ağaçsızdı. Ancak Osmanlı akıncılarından, gazilerinden kaçıp gelen Bi-
zanslı yerli halk tarafından yerleşime açılmıştı.

Bu arada buradaki sıcak suyun iyileştirici özelliği bilinirdi. İstanbul 
Tekfuru’nun kızı cüzam hastası idi. Hekimler iyileştiremediler. Tekfur, kı-
zını o halde gördükçe büyük üzüntü duyuyordu. Bir gün vezirlerine em-
retti; “Bari bu kıza bir yer bulup oraya koyun. Ben onu bu halde görmeye 
dayanamıyorum” dedi. Vezirler İstanbul’un karşısında Anadolu yakasın-
daki Yalakovası’nı buldular. Suyunun çok olmasından dolayı buranın 
kızın bırakılması için en elverişli yer olduğunu düşündüler ve kızı bura-
ya yerleştirdiler. Ancak, Tekfur, kızının hasretine dayanamayıp, o da bir 
kayığa binip kızını görmeye geldi. Kızında bir değişiklik göremeyince çok 
üzüldü.

Kız bir gün Termal Kaplıcaları’nda dolaşırken yüksek bir yere çıktı. 
Oradan kaynayan suya bakıp dururken bir canavarın geldiğini gördü. O 
canavar her gün gelip o suyun balçığına giriyor, biraz yatıyor, sonra çıkıp 
dağ içinde kayboluyordu. Canavar semirdi, tüylendi ve güzelleşti. Bu du-
rumu gören tekfurun kızı günlerce bu suyu kullandı, suyun içinde kaldı 
ve yıkandı. Sonunda bütün cüzam yaraları vücudundan temizlendi. Kız, 
babasına müjdeciler gönderip sıhhate kavuştuğunu bildirdi. Tekfur se-
vincinden gelen müjdeciye bütün ömrü boyunca yoksulluk görmeyecek 
bir mal bağışladı. Kendisi de vakit geçirmeden kayığa binip kızının yanına 
geldi ve gerçekten kızının sıhhat ve esenliğe kavuştuğunu gözleriyle gör-
dü. Kızına nasıl sıhhat bulduğunu sorunca kızı da ona suyu, canavarın 
halini ve kendi yaptıklarını anlattı. Bunun üzerine Tekfur’un emriyle kap-
lıcalarda çeşit çeşit binalar, kubbeler, kurnalar, hamamlar inşa edildi. Bu 
yüzden ayrı yerlerden soğuk su getirip suyun ısısını ayarlayıp kullanımını 
kolaylaştırdılar. Hatta yeraltından giden gemilerle denize ulaşacak bir yol 
da yaptılar.2

Kaplıcalar 1291-1326 yılında biraz canlanmaya başladı. Ancak Sultan 
Orhan’ın Bursa’yı başkent yapması ve orada da sıcak suların bulunması 
Yalova’nın gelişmesini önledi. İstanbul’un fethinden sonra, Bağdat yolu-

1 A. Aydın, Her Yönüyle Termal, İstanbul, 2010, s. 3-23.
2 A. Aydın, Not 1’de a.g.e., s. 23-44.
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nun Yalova’dan geçmesiyle Yalova ve Kaplıcalar tekrar rağbet görmeye 
başlar. Sultan Abdulmecit ve Sultan Abdülhamit dönemlerinde kaplıcalar 
çok önem kazandı. Cumhuriyet devrinde ise Atatürk’ün emriyle tesislerin 
yeniden imarına başlandı.

17. yüzyılda, Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde Termal Kara Yalova Ka-
lesi hakkında şunları yazar:

“Kale, şehir tekfur kapısıdır. Buraları Osman Gazi’nin buyruğu ile 
“Kara Yalvaçoğlu” fethettiğinden “Kara Yalova” derler. 150 akçalık bir 
kazadır. Şehrin bütünü 700 evdir. 7 camii, 1 hamamı, 3 hanı, 40-50 
dükkanı vardır. Fakat burası deniz kıyısında olup, havası ağırdır ve 
yoğurtlu mamur bir kasabadır. Buradan arabalara binip kıble yönün-
de 5 saatte meşhur ılıcaya vardık. 200’den fazla çadır vardı.
Biz de çadırlarımızı kurup sohbete başladık. Ilıcanın suyu çok sıcaktı. 
Soğuk su kalırsa ılık olur. Gayet faydalı ılıcadır. Her yıl kiraz mevsi-
minde bu dağlar, ılıcanın hatırı için birer safa yeri olur.”3

Osmanlılar döneminde ise 18. asır Divan-ı Hümayun vesikalarında Ya-
lakabad Naibliği’ne yazılmış hükümlerde Termal’den saray bahçeleri için 
ağaç istendi. Ayrıca Termal’den damacanalarla saraya su götürüldü.

Yine Sultan Abdülmecit, annesini romatizma hastası olduğu için saray 
doktoru Mellingen’in ve Dr. Spitzer’in tavsiyesi üzerine 1849’da Termal’e 
gönderdi. Sultan, burada annesi için bir köşk yaptırdı ve yolları genişletti, 
Despot hamamını tamir ettirdi ve annesinin gördüğü tedaviden iyi sonuç 
alınınca Termal’e daha çok önem vermeğe başladı. Valide Sultan, Ter-
mal’den oğlu Sultan Abdülmecit’e mektuplar yazdı. Yazılan üç mektuptan 
kısa özetler şöyledir:

“Şevketlu gözümün nuru efendim. Beni sayeyi şahanede buraya el üs-
tünde getirdiler. Pek rahatım var.

Beş bin kuruş inayet buyurmuşsun. Allah sana da hazineler versin. 
Amin. Dün suya girdim. Çamur süründüm. Hamdolsun iyiyim.

Ilıca dağlarında boralar oldu. Suya yıldırımlar düştü. Mevlam seni gam 
rüzgarlarından saklasın.”

Sultan Abdülmecit, burada dört odalı, banyolu 1 (Şale) Valide Hama-
mı’nı ve ayrıca bir havuz ve beş odalı bir banyo yaptırdı. Sultan Abdülha-
mit ise Termal’in Avrupa seviyesinde bir kaplıca olması için, 1891’de bir 
heyet gönderdi. Heyette Dellasuda Faik Paşa, Dr. Nortman, İstakulis, Frid-
man ve Mühendis Arif Paşa vardı. Termal’de Çınar Oteli ve sıcak su içmek 
için bir büvet yapıldı. Harap olmuş toprağa gömülmüş olan 15. yüzyıldan 
kalma dağ hamamı (Despot) eski üslubu ve mimarisi korunarak üç yılda 
tamir edildi ve 1903 yılında bitirildi.

Bu arada daha iyi işletilmesi için eski bir saray ebesinin eşi olan Fran-
sız M. Branzo’ya kiraya verildi. Tesisler yetmediğinden buraya yeni yatı-
rımlar yapıldı. 1893 yılında Termal’e gelen General V. Goltz, “Anatolisc-

3 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Cilt: I, İkdam Matbaası, İstanbul, 1896, s. 10-20.
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he” adlı kitabında, Termal’de hamam ve otellerin yapılmakta olduğunu 
ve bu hususta Hünkar’ın baş doktoru Mavroyani Paşa’nın büyük yardımı 
olduğunu yazmaktadır. Şimdiki on odalı sıra banyolar ve biri kadınlara 
mahsus olmak üzere dört odalı bir daire ve Mabeyin Köşkü yapıldı. Ayrı-
ca konforlu, alt katlarında hizmetçi odaları bulunan banyolu dokuz tane 
köşk, fakirler için de evler inşa oldu. Termal ünlü bir sayfiye yeri oldu ve 
böylece İstanbul’un zengin aileleri, hastaları buraya gelerek bu köşklerde 
ve otellerde kalmaya başladı. Bu grup yazı Termal’de geçirmek için gelir-
lerdi. Köşklerin günlüğü 2-3 liraydı.4

Böylece Termal çok ünlü bir yer oldu. Bu arada asayişi sağlamak için, 
Gökçedere’de bir kışla, Koru Vapur İskelesi’nden de Termal’e kadar yol 
yaptırıldı. İstanbul’dan gelenler için her gün vapur seferleri vardı. Gelenler 
iskeleden faytonlarla ve arkalarında süvari jandarmalarla Termal’e gelir-
lerdi. Özel fayton ücreti bir gümüş Mecidiye, dolmuş ise kişi başına beş 
kuruştu. O zamanlar Yalova, Karamürsel’e bağlı bir bucak olup buradaki 
kaplıcalar da Hazine-yi Hassa’ya aitti.

Daha sonra Termal, Reşit Hayat adında zengin bir Suriyeli’ye 51 yıllı-
ğına kiraya verildi. Kontrata Termal’i imar etmek ve bir Avrupa su şehri 
haline getirmek gibi maddeler konuldu. Reşit Hayat, Salah Cingöz, Esat 
Celal ve Dr. Siotis’ten oluşan bu şirket, kendilerine büyük sermayedarlar 
bularak ve büyük bir kısmı Avrupalı olan kişilerle, Termal’in imarına baş-
ladılar. İngiltere Kralı’nın akrabası Termal’e bir jeneratör hediye etti ve 
Çınar Otel aydınlatıldı.

Bu şirket, şimdiki Büyük Otel ve gazinosunu ve bir dinamo elektrik 
santralini yaptırdı. Hastaların tedavisi için Dr. İshak ve Dr. Hüseyin Ağa-
kan’a görev verildi. Bu şirket 1914 yılına kadar Termal’i işletti. Savaşın 
çıkmasıyla birlikte yabancı sermayedarlar Türkiye’den ayrıldılar. Ter-
mal’in kontrolü için Kimyager Şükrü Paşa’yı yetkili kıldılar.

Kurtuluş Savaşı’nda termal sahipsiz kaldı. Ancak Recai Bey adında bir 
bucak müdürü Termal’le ilgilendi. Şükrü Paşa’ya sağlık ve işletme sorum-
lusu olarak tekrar görev verildi. O dönemlerde Yalova-Termal arasında bir 
araba ve bir fayton çalışırdı. Daha sonra Karamürsel Kaymakamı Kamil 
Bey, Termal’i Tevfik Çavuş’u buranın işletmesi için görevlendirdi. Böylece 
Tevfik Baş (Çavuş) ve üç ortağı 400 lira kira ile 3 yıllığına İzmit Maliyesi 
ile mukavele yaptı.

Cumhuriyet döneminde ise Yalova Kaplıcaları daha da gelişti. 1929 
yılında Atatürk, Yalova Kaplıcaları’na geldi ve Şükrü Paşa’dan kaplıcala-
rın durumu hakkında rapor istedi. Kaplıcanın doğal zenginliğini öğrenen 
Atatürk, Termal’in Avrupa’ya örnek olacak bir su şehri haline getirmesi 
için Maliye Bakanı Şükrü Saraçoğlu’na direktif verdi. Termal’in idaresi 
de Denizyolları’na verildi. Büyük Otel’in tamiri, onarılan tesislerle banyo-
ların inşası, park, gezi ve dinlenme yerlerinin yapılması, içme suyunun 

4 A. Aydın, Not 1’de a.g.e., s. 45-56.
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ıslahı gibi alt yapı tesisleri Denizyolları tarafından sağlandı. 1929 yılında 
elektrik Yalova’da yokken kaplıcaların her tarafına elektrik verildi. 1934 
yılında Paris’in planlarını yapan şehircilik uzmanı mimar profesörler, Prof. 
Dr. Hanry Prost, Prof. Dr. Jean Royerre, Termal’e getirildi ve onlara su 
şehri projeleri yaptırıldı. Ayrıca kapsamlı bir şekilde sıtma mücadelesine 
başlandı.

Bu arada Atatürk’ün emriyle 1936 yılında Termal Oteli’nin inşaatına 
başlandı ve Ocak 1938’de otel açıldı. Dr. N. Reşat, müdür olarak atandı. 
Termal Oteli’nde fizik tedavi tesisleri kuruldu. PTT ve Jandarma hizmete 
girdi. Böylece Termal örnek bir tesis haline getirildi.

Prof. Dr. Besim Ömer Akalın’ın Yalova Kaplıcaları Adlı Makalesi ve 
Yorumlamalar

Modern obstetriğin Türkiye’de gelişmesini sağlayan ve 4 ciltlik ansik-
lopedik bir eser olan Nevsali Afiyet’i yazan Prof. Dr. Besim Ömer Akalın’ın 
(1863-1940) bu çalışmanın 1900 yılında yayınlanan 2. cildinde bulunan 
“Yalova Kaplıcaları” adlı makalesi, Yalova Kaplıcaları detaylı bilgi vermek-
tedir.5

Yazara göre, “Yalova Kaplıcası”, daha doğrusu “Dağ Hamamı” namıyla 
maruf olan ılıca, Marmara Denizi sahilinde İzmit Körfezi karibinde kain 
“Yalova” kasabasının bir buçuk saat ötesinde “Samanlı” dağ silsilesinde 
“Hamam Suyu” vadisinde yüz yirmi metre irtifaında şimalen “Kurbiler”, 
cenuben “Laz Köyü” kariyeleri (köyleri) arasındadır.

“Kuru” namındaki kariyeye (bucağa) de civar olduğu cihetle “Yalova 
Kuru” müşterek ismi ile yad olunan kaplıcaya İstanbul’dan gitmek için 
Adalar ve Pendik önünden Marmara Denizi’ni geçmek ki ya bir vapur ile 
iki-iki buçuk saatte kat’ı mümkündür. Ve bilahare Yalova Kasabası’ndan 
Marmara Denizi Cenubu Şarkisi’ni aşmak lazımdır ki bugün pek munta-
zam bir araba yolu sayesinde Landolar içinde bu kere yolculuğu pek hoş 
ve pek kolaydır. Kaplıca, gidilebilen yol Yalova tarikidir. Böylece Yalova 
kaplıcalarını uzaktan görmek kabildir. Yalova kasabasından hayli ilerle-
dikten ve yolun yokuşça olan kısmına vasıl olduktan sonra kaplıca ve yola 
hakim tepeciklerde levhalar görülmeye başlar.

Dr. Besim Ömer, daha sonra hamam hakkında geniş bilgi vermektedir: 

“Hamam, bulunduğu iki dağ silsilesi arasında vadi yalnız şarka açık 
olduğundan rüzgarlardan tamamen mahfuz kalmakla hararet yazın 
hemen her mevsimde bir surette ve derecededir; lakin hamama memur 
etibbanın fikrine göre kullanım için en iyi mevsim, haziran, temmuz ve 
ağustos aylarıdır. Ilıca, dağın iki sathını örten karaağaç, meşe, mer-
sin, fındık ve bazı deniz çalıları ve orta yerde, vadide cereyan etmekte 
olan ve ötesinde berisinde sıcak su menbaları bulunan küçük ırmak 
ve denizden muntazaman esen hafif bir rüzgar sayesinde yazın en 
sıcak zamanlarda serindir. Hamamlarda sık sık yağmur yağmakta ise 

5 Besim Ömer Akalın, Yalova Kaplıcaları, Nevsali Afiyet, 2. sene, İstanbul, 1900, s. 368-400.
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de hemen güneşin zuhurunu müteakıb tebahur (buharlaşma) etmek-
tedir. Vakıa böyle yağmuru müteakıb güneşin zuhuruyla sis peydah 
olursa da çok devam etmemekle beraber vücuda kötü tesir etmektedir. 
Vadinin ortasındaki derecik iki tarafında vaki birkaç kilometrecik or-
mancık, seyreden hoş yolları arasına tesadüf olunan çayırcıklar, hele 
yollar etrafında yabani ve fakat gayet parlak çiçekler, hatmi ve mür-
verler hakikaten güzeldir. Bu küçük ormanda kuşların cıvıltısı insana 
şetaret verir. İnsan Yalova’da adeta sükut ve sükunet bulur. İnsanla-
rın yorgunluklarına istirahat gereklidir. Bu bakımdan insanlar Yalo-
va’dan memnun kalırlar, istifade ederler. Temiz havanın ciğerlerimize 
girmesi sıhhate iyi gelir. İşte Yalova Hamamları sıhhati sağlar. Zihni 
kuvvetlendirir.”6

Dr. Besim Ömer Akalın yazısında, Yalova Kaplıcaları’nın tarihi gelişimi 
hakkında da bazı bilgiler vermektedir:

“Dağ Hamamı’nda mermerden yapılmış birçok kitabeler bulunmuş-
tur. Asklepiosun ve onun altında adeta raks eden üç perinin resimleri 
görülmüştür. Böylece hastaların Asklepios’un nasihatları ile sıhhatle-
rinin sağlanacağı belirtilmektedir. Eski ismi Pythia (pitupulis, pilipit-
ya) olup Bizans zamanında kaplıcanın bulunduğu mahal, Epe sipsi 
(Pelepitya) namıyla malum idi. Büyük Konstantin’in himmetiyle im-
paratorluk merkezinin Bizans’ta tesisinden sonra Pythia (Sebopolis) 
namına kaim olmuştur. Karamürsel’in adı da (Derepenon) idi. Bu isim 
Konstantin’in validesine atfen (Heleponis) namıyla verilmiştir. İmpa-
ratoriçe Helen romatizmadan rahatsız olduğu zaman İstanbul’dan iki 
saat uzakta ve letafetiyle meşhur, etrafı küçük tepelerle çevrili, gayet 
şairane bir vadide bulunan tesiri çok fazla olan bu kaplıcaya araba ile 
gönderildiği, tarihte mezkurdur.”7

Besim Ömer Akalın Paşa, Yalova Dağ Hamamları’nın genel manzarası 
hakkında da 1900’lerin başında şu bilgileri vermektedir: 

Yalova Dağ Hamamları’nın Manzarai Umumiyesi (Genel Manzarası):
1- Valide Hamamı,
2- Despot Hamamı,
3- Yigirmi oda, bir salon ve alt katta halka ait hususi banyolu daire,
4- Şale,
5- Müteaddid odaları havi otel,
6- Roma hamamları,
7- On aded hususi banyo odalarını havi daire,
8- Dört müstakil haneyi şamil şale (köşk),
9- Telgrafhane,
10- Umuma mahsus altı odalı daire,
11- Köylülere mahsus beş kurnalı hamam.

6 Besim Ömer Akalın, Not 5’de a.g.e., s. 375-376. 
7 Besim Ömer Akalın, Not 5’de a.g.e., s. 372-377.
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Ayrıca Dağ Hamamları’nda Roma zamanlarından kalma on beş asırlık 
kadim harabe üstüne inşası biten eski hamam.

Bu arada Suturupolis Kaplıcaları’na müracaat eylemiş on birinci asır 
miladi vakanüvislerinden (Zonaras) “İranilere karşı muharebeye girişmez-
den evvel Konstantin’in kaplıcaya girmek üzere donanma ile birlikte bugün 
Pythia ismiyle yad olunan şehre hareket ettiğini beyan ediyor.” Beş yüz 
yirmi dokuz tarihi miladi de Birinci Jüstinyen’in zevcesi Teodora’nın dört 
bin kişi maiyeti ile bu mevkiye gitmiş olduğu bilinmektedir. Ancak Ya-
lova Hamamları dokuzuncu-onuncu asırlardaki meydan muharebeleriyle 
ve  9-13. asırlar muharebeler nedeniyle tahrib olmakla birlikte köyler-
de ikamet eden ahali adalara iltica eylemiştir. Yalova’da evvelce bulunan 
yerliler ve sonra azizeler de Yalova’yı terk eylemişlerdir. Bugün bu azize-
leri Armutlu da (Ayos) küçük banyosu hamiyeleri gibi bulmaktayız. Yine 
Sultan Osman ve Sultan Orhan devirlerinde “Yalı Ova” ve “Yalak Abâd”ın 
fetih edildiği bilinir. Bu arada Sultan Mahmut Hazretleri’nin ölümünden 
sonra Sultan Abdülmecit zamanında Valide Sultan Hazretleri hastalanıp 
banyo alması gerekince hekim tavsiyesi ile orada ikametlerine mahsus 
bir köşk inşa oldu. Valide Sultan Hazretleri daha birkaç defa banyoları 
teşrif buyurdular. İşte Yalova’nın en son şöhreti, Valide Sultan’ın buraya 
gelmeleriyle başlar.

Besim Ömer Paşa, 19. yüzyıl sonlarında, Yalova Dağ Hamamları’nın, 
Despot Hamamı namında dört odalı ve üç banyolu bir şale (Dağ Konutu), 
Valide Hamamı namında dört odalı bir havuz ile beş banyolu diğer bir 
daire ve birçok odalı bir otel ve köylülere ait beş kurnalı ve bir banyolu 
üçüncü bir hamamdan olduğunu ve bunların zamanla harap olduğunu 
ve maden suyu menbağı olarak kullanıldığını ve yalnızca civardaki halkın 
yararlandığını belirtir. Yine Mavroyani Paşa, Zoeros Paşa (1842-1917) ve 
Faik Paşa, Mösyö Mortiman, Arif Paşa ve diğer bazı sağlıkçıların kurduğu  
bir sıhhi heyetin önerileriyle yirmi oda, bir salon, alt katı mükemmel do-
kuz özel banyoya sahip bir daire ve ayrıca özel banyolu ve dörder odalı iki 
şale yapıldı ve maden suyunun terkibinde bulunan gazları kaybetmeden 
içilmesi ve böylece birçok kronik hastalığa iyi geleceği bildirildi.8

Bu arada Akalın Paşa, Yalova Dağ Hamamları’nın yapısı hakkında da 
bilgiler verir: Hanedan için şâle (köşk) ve halka ait altı odalı diğer bir daire 
inşa olundu. Bu sene harap olan eski Roma Hamamları iki yıldır çalışı-
larak Eylül’ün yirmi dokuzuncu günü yeniden açıldı. Bu yeniden yapılan 
hamamın planı aşağıdadır:

1- Sıcak Halvet-Yanında Banyoluk
2- Tedavihane-Kuru Havuz
3- Cesime-i Havuz
4-5- Banyoluk
6-7- Banyo

8 Besim Ömer Akalın, Not 5’de a.g.e., s. 377-382.
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8- İstirahat Halveti
9- Kulak-Boğaz Tedavihanesi
10- Banyo
11- Hidroterapi Dairesi
12- Hela
13- Cabinet
14- İstirahat Halveti
15- Kabineler

Bu arada sağ cenahında (tarafında) iki ve sol tarafındaki koridorda beş 
bâb-ı kabine mevcuttur. Bu koridordan büyük bir havuzu olan daireye 
geçilir. Mermer olan bu havuz itina ile yapılmış olup etrafına yapılmış 
güzergahlar vardır ve buradan banyolara geçilir. Yine bir kapıdan iki tara-
fında birer banyo ve üstünde sığ bir havuz olan tedavihaneye girilir. Daha 
sonra hamamın diğer taraflarından daha yüksek derecede hararet hasıl 
eden bir halvete (çok sıcak yer) girilir. Burada bir banyo ile bir duş bulu-
nur ve terleyerek bazı hastalıkların tedavisi sağlanır ve mermer kanapeler 
vardır. Yine havuzun sağından göz, kulak ve burun hastalıkları tedavisi-
ne ait olmak üzere özel olarak yapılmış ve gayet ince su ve buhar hasıl 
edecek şekilde imal edilmiş olan mükemmel hücreleri havi bir tedavihane 
ve bunun ilerisinde ise bir duşu bulunan mermer kanapeli bir istirahat 
salonu bulunur.

Tedavihaneden istirahat salonuna geçilen yerde bir de hidroterapi da-
iresi tesis edilmiş olup burada son sistem duş banyoları vardır. Bunların 
her birinin muslukları sıcak ve soğuk suların ayrı ayrı ve istenirse birbi-
riyle karıştırılarak kullanılacak şekilde yapılmıştır. Hamamın döşemele-
ri, banyo ve havuzlar, İtalyan mermerlerinden yapılmıştır. Bina üstünde  
kurşun kaplı yedi adet kemer ve kubbeler vardır ve iç kısmında gerektikçe 
havayı yenilemek için açılır, kapanır birtakım menfezler (havalandırma 
pencereleri) bulunur.

Yine Dr. Besim Ömer’e göre, Yalova Dağ Hamamları’nın suyu Francesco 
Della Suda (Faik Paşa) (1814-1866) ve Mösyö Friedman tarafından ana-
liz edilerek rapor edilmiştir. O dönemde hamamlara giden maden suyu 
birçok yerden gelmekte ise de bunlardan yalnız üç kaynak pek eskidir. 
Bunlardan biri kaynağın harap olması nedeniyle dereye akmakta, diğeri 
de tahlil için açılmıştır. Bu durumda yalnız bir menba suyu kargir bir 
mecra ile hamamlara kadar nakledilmektedir. Bu nakil yolu tamir edi-
lerek yağmur sularıyla karışması men edilmiştir. Ancak mecranın bazı 
kısımları çatlamıştır. Bu yol üstündeki bir mağaraya geçilince sıcak su 
aktığı anlaşılmaktadır. Mağara çok sıcaktır ve bazı hastalıklı köpekler bu-
rada çok sıcak nedeniyle yanmakta ve bazı zehirsiz yılanlar da civarda sü-
rünmektedirler. Yine civardaki ağaççıkların dallarına bazı kişiler iplikten 
kısmet dokumaları asmaktadırlar. Vadi sabahları ve akşamları pek hoş 
bir manzara görünümünde olup her tarafta kükürt kokusu duyulmakta-
dır. Bu arada menbaların üstüne bir köşk yapılmıştır. Buraya gelenler bir 
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değnek ucuna takılmış küçük bir kova ile doğrudan doğruya kaynamak-
ta olan menbadan su çekerler ve kadehlerini doldurarak etraftaki sedir-
ler üzerinde yavaş yavaş içerler. Su, kagir bir hazine içinde ve soğuk su 
bulunan bir yerin ortasında yılankavi borulardan akarak soğumaktadır. 
Ayrıca köylülerce bilinen ve özellikle sonbahar hastalıklarının tedavisine 
yarayan meşhur iki ve ileride vadide diğer bir menba vardır. Ötede beride  
olan habbecikler kum tabakasını karıştırır. Su, lezzetçe pek hoş değilse de 
fena değildir. Sabah erken veya akşam geç vakitte içildiği zaman boğaza 
hafif bir kuruluk, bir yanma verir ki bu durum bileşimindeki gazlardan 
ileri gelir. Çay gibi içilen sıcak su, hafif bir kükürt kokusu verir. Analiz 
sonucu verilen rapora göre, Yalova Kaplıcaları sularında aşağıdaki mad-
deler vardır:9

Az Miktarda Kabil-i Vezir Olanlar Gazlar
--------------------------- --------------------------- ---------------------------

Asit Borik Hamızı Kibriti Ma Azot
Flor Hamızı Karbon Müvellidül Hamıza

Amonyak Hamızı Kibrit Müvellidül Ma
Klor Kibritli Müvellidül Ma

Hadid
Kalsiyum

Mağnezyum
Sodyum

Potasyum
Aluminyum

Silisyum

Ayrıca sularda kükürt, karbon, klor, iyot tuzları bulunur.

Doğrudan Doğruya Menbadaki 1000 gr Suda Bulunan Tuzlar

1- Bila Hamızı Kibrit ............................................................ 0.6781
2- Hamızı Silisik .................................................................. 0.05.55
3- Klor ................................................................................. 0.09181151
4- Hamızı Kalsiyum ............................................................. 0.264612
5- Potasyum ........................................................................ 0.0649
6- Sodyum ........................................................................... 0.3086
7- Ahiri Hadid ..................................................................... 0.0003
8- Hamızı Aluminyum .......................................................... 0.0007
9- Mağnezyum ..................................................................... 0.00047

----------------

9 Besim Ömer Akalın, Not 5’de a.g.e., s. 383-400.
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1.042004351
Doğrudan Doğruya Bulunan Mevaddı Sabit (Sabit maddeler) 1.04633
Az Miktarda Uçucu Yağlar ve Gazlar
10- Hamızı Karbon
11- Kibritli Müvellidülma
12- Floritler
13- Boritler
14- İyodürler
15- Amonyak

Besim Ömer Akalın, Yalova Dağ Hamamları’nın Avusturya, Macaristan, 
Polonya ve Fransa’daki bazı ılıcalardan daha üstün olduğunu da belirtir.
Besim Ömer’in şu sözleri de çok önemlidir: “Bir ılıcanın şifai tesiri yalnız 
havi olduğu maddelerden dolayı değildir. Ayrıca fennin keşfedemediği hu-
susi bir tesir vardır.” Yine aynı yazar, Yalova Kaplıcaları sularının ısısının 
hemen her mevsimde sabit kaldığını, yani altmış derece olduğunu belirtir. 
Az miktarda taşıdığı kükürt ile kükürtlü kaplıcalar tarzında etki edeceği 
ve sularda bulunan birçok gaz ve mesela azot gazı ve diğer maddelerle ka-
rışık olduğundan bazı akciğer rahatsızlıklarında kullanılacağı da bilinir.

Ilıca ve maden suları ile tedavide, suların tabiatı, kimyasal terkibi, ha-
raret derecesi ve bunların kullanılma şekli önemlidir. İçmek, banyo yap-
mak, duş yapmak ve gazların teneffüsü gibi yollar tedavide uygulanır. 
Bir kaplıcada kullanım için dikkat edilecek konular arasında, kaplıcanın 
mevkii, yüksekliği, iklim önemlidir. Bu arada hepsinden önemli olan, su-
yun derecesi, madeni durumudur. Yalova sularının kokusu ve özel lezzeti  
dikkat çekicidir. Suların sıcaklığı derinliğe bağlıdır. Yani 100 metrede 3 
derece artış olduğundan 1980 metre derinlikten gelen Yalova sularının 
derecesi 60’dır. Yalova suları, ılıca yani adeta bir volkandır.10

Dr. Besim Ömer, bu sulardan faydalanma yollarını da şöyle belirtir:

“Kaplıcalarda sulardan muhtelif tarzda istifade olunur: Su, banyo ve 
duş şeklinde kullanıldığı gibi dahilen de içilir. Hatta bazen çıkan gaz-
lar teneffüs edilir. Suların dahilen istimali (kullanımı), yani içilmesi bir 
tedavi şeklidir ve su menbadan çıkınca hemen içmelidir. Mide soğuk 
maden sularına daha kolayca tahammül eder. İçilecek suyun miktarı 
şahsa, hastalığa ve itiyada göre değişir. Bazıları mahdut bir zaman 
için kaplıcaya geldiğinde günde bir, hatta iki üç banyo yapmakta ve 
bardaklar ellerinde olduğu halde alabildiğine su içmektedirler. Böyle 
uygulamalar bazen insanı kuvvetten düşürebilir. Böbrek rahatsızlık-
ları, basur vesaire olabilir. Su içmek için serçe kaplar kullanılmalıdır.
Suyun aç karnına sabahları erkence ve akşamları yemekten evvel içil-
mesi tavsiye edilir. Sıcak suyu aç karnına içemeyen bazı zevatın önce 

10 M. Karagülle, Bikarbonatlı Sular, Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 
2002, s. 191-193.
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bir ekmek kabuğu ile bir fincan kahve içmesi lazımdır. Kahvenin sütlü 
olmamasına dikkat etmelidir. Çünkü hazımsızlık olabilir. Mide su ile 
dolu ise o sırada yemeğe oturmak pek fenadır. Mide usaresi pek ziya-
de sulanmış olacağından hazımsızlık olabilir. Az miktarda su içmeye 
başlayarak tedricen arttırmak gerekir.”11

Yazar, banyo kullanımı üzerinde de durur. Banyonun etkisi, suyun 
sıcaklık derecesine, kimyasal yapısına, hastanın istirahat ve hareketine 
ve hastalığına göre değişir. Banyolar genellikle soğuk, ılık ve sıcak olarak 
ayrılırlar. Yalova’da hususi banyolu kabinelerden başka birkaç kişinin 
birlikte banyo etmesine mahsus havuzlar da vardır. Bu havuzlar hare-
ket edilebilecek ve yüzülebilecek derecede büyüktürler. Büyük havuzların 
faydası küçük banyolardan daha fazladır. Çünkü aynı hararette banyo 
edilme durumu vardır. Havuzdaki su bir defa banyo edildikten sonra de-
ğiştirilir. Ancak buralarda temizlik önemlidir.

Yine duşlar üzerinde de durulmakta ve duş alma konusunda bazı kai-
delere dikkat edilmelidir:

1- Suyun terkibi,
2- Hararet Derecesi,
3- Suyun Tazyiki (hafif, orta, şiddetli),
4- Suyun istikameti (afaki, amudi, aşağıdan veya yukarıdan veyahut 

yandan),
5- Suyun şekli (fıskiye, püskürme, yağmur gibi, Dairevi, Kırık vesaire),
6- Sathi, Mahalli (Umumi yahut mevzii) gibi özellikler dikkate alınma-

lıdır.
Banyo süresinden pek kısa olan duşta suyun cilde emilimi asla düşü-

nülmemelidir. Duş, banyodan daha az devam ederse de uzuvlara etkisi 
daha fazladır. Duş, Avrupa’daki bazı ılıcalarda olduğu gibi masaj ile bir-
likte yapılırsa yararlanma çoktur ve asabi rahatsızlıklara kan deveranına, 
teneffüse iyi gelir.

Bazı ılıcalarda ise terlemeğe mahsus ve buhar ile dolu olan mahallere 
buğuluk adı verilir. Bu gibi yerlerde çok dikkatli olmak gerekir. Terleme ile:

1- Vücuttaki zararlı maddeler atılır.
2- Sinir sistemine iyi gelir.
Ayrıca hamızı kibriti mâ ve hamızı karbon azot vesair gazları taşıyan 

sular yararlıdır:
1- Lokal bir tedavi sağlanır.
2- Soğuk gazlar soğuk algınlığına ve nezleye iyi gelir. Bu özellik, Avrupa 

Kaplıcaları’nda da vardır ve bu gazları solumak için özel yerler bulunur.
Besim Ömer Paşa, Yalova Kaplıcaları sularının kullanım özelliklerini  

şöyle belirtir:

“Sular kükürtlüdür, sıcaktır ve elektrikiyeti havidir. Oldukça mebzul-
dür (boldur). Tıbbiye-i Şahane (Tıp Okulu) Dahiliye Muallimi (Hocası)

11 Besim Ömer Akalın, Not 5’de a.g.e., s. 381-382.
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Miralay (Albay) Zoeros Paşa ile Dr. Istekolis bu konudaki raporların-
da, Yalova Suları’nın içilebildiğini ve banyo suretinde de kullanıldığını 
belirtirler. Banyo tarzında kullanma en tesirlisidir. Müzmin romatizma 
rahatsızlığında faydalıdır. Suların dahilen kullanımı, yani içilmesi ne-
fes yolları nezlesinde yararlıdır. Yalova Suları nikris (gut) böbrekteki 
kum ve taşlara, müzmin karaciğer, mide ve barsak rahatsızlıklarına 
faydalıdır. Cilt rahatsızlıklarında kullanılır.”12

Yazar, Yalova Kaplıcaları’nın, romatizmaya, diabete, mesane rahatsız-
lıklarına, müzmin akciğer rahatsızlıklarına, asabiyete, artrite, cilt hasta-
lıklarına kullanıldığını, ancak hekim izni ile yararlanmaları gerektiğini bil-
dirmektedir. Suyun derecesi, kaç kere girileceği hakkında hekimden bilgi 
almak gerekir. Kaplıcaya gelenlerin bir-iki gün dinlenmesi, 37 derecelik 
banyoya günde bir defa on beş dakikadan fazla girmemesi, uyumadan 
istirahat halinde olması ve hareket etmesi, üç haftada yirmi banyo alması  
lazımdır. Bu arada vücut ve ayaklar sıcak tutulmalı, yün esvap ve fanilalı 
ayakkabı taşınmalı, kahve ve çaydan uzak durulmalıdır.

Bu arada iletişim için telgraf konulmuş olup her gün Yalova’ya ada 
vapurları işletilir. Yalova’dan hamamlara kadar muntazam yapılmış şose 
üzerinde lando ve faytonlar devamlı olarak yolcu taşırlar. Köprüden itiba-
ren 5-6 saatte hamamlara varılır.

Issız yerlerden geçilmesi nedeniyle de süvari ve piyade karakolları inşa 
edilmiştir. Yalova Dağ Hamamları, ilkbahardan sonbahara kadar kullanı-
labilirler.

Besim Ömer Paşa’nın Yalova Kaplıcaları hakkında verdiği bilgiler bu-
gün de geçerlidir.

Jeolojik incelemeler sonucunda, Marmara Bölgesi’nin üçüncü zamanı-
nın başlangıcından beri orojenik bir faaliyet gösterdiği ve halen bu akti-
vasyonun devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu aktivasyonun devam etmesin-
de günümüz Termal Kaplıcaları teşekkül etmiştir.13

Kaplıcaların genel tektonik yapısının son derece sade bir yapısı olduğu 
ve de etrafı lavlarla kaplı andesit kökeninden ibaret bulunduğu bilinir. 
Ana kaynak bu yükselen kütlenin kuzey kenarında tüf ve lavlar arasından 
çıkıyor. Neojen’in son zamanlarına doğru oluşan boğazların açılması Mar-
mara Denizi’nin, Karadeniz ve Akdeniz arasında ortaya çıkması ve İzmit 
Gemlik Körfezleri’nin de doğu-batı yönlerinde büyük açıda basamak şek-
linde distorsiyon oluşturduğu ve denizlerinde bu batı-doğu yönünü takip 
ettiği genellikle görülür.

Termal’in kaynaklarının pek çoğu 2000-2200 metre derinden gelen son 
derece saf olarak içerdiği sıcaklık ve basınç nedeniyle yeryüzüne çıkışı, 
suların içerdiği mineral ve gaz nedeniyle önemini arttırmaktadır.

12 Besim Ömer Akalın, Not 5’de a.g.e., s. 360-365. 
13 M. Karagülle, Talassoterapi Merkezleri, Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı, Nobel Tıp Kitabevleri, 
İstanbul, 2002, s. 211-213.
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Termal Kaplıca Suları, İsmail Dere’nin kenarında volkanik kaya çatlak-
larından çıkan kireçsiz sulardır. Yüzeydeki sıcaklığı 66 derece olup debisi 
50 lt/sn.dir.

Su, hiçbir kum, çakıl tabakasından geçmediğinden ve diğer bir yüzey 
hidrolojik su katılımı olmadığından saf bir kaynak suyudur.

Ana Kaynak Suyunun Tıbbi Değerlendirilmesi

Termal suları karaciğer iltihabı hastalıklarında, kronik döneme geçişte 
ve kronik dönemde yararlıdır. Ancak karaciğer iltihabı hastalıklarında ve 
sirozun son aşamasında fibroz doku gelişim döneminde kür uygulanma-
malıdır. Safra kesesinin ve safra yollarının yetersizlikleri ve kronik iltihap-
larında yararlıdır.

Mide ve bağırsak hastalıklarında; kronik gastrit, nezlevi bağırsak has-
talıkları, spastik kolit, bağırsak salgısı ve safra kesesi yetersizliğine bağlı 
ishallerde, asabi kaynaklı kabızlık, bağırsak parazitleri ve hemoroit’lerde 
yararlıdır.

Kürün metobolizmayı uyarıcı etkisi egzersizle kombine edilirse şişman 
hastaların zayıflaması söz konusudur. İnsüline bağımlı olmayan erişkin 
diyabetinde kan şekerini düşürücü etkisi vardır. Gut’ta atak dışı dönem-
lerde gut böbreği oluşmamışsa yararlıdır. Böbrek hastalıklarından kronik 
nefrit, kronik sistit ve kronik prostatiste, böbrek taşlarında da olumlu 
etkisi söz konusudur.

Romatoit artrit ve spondiloartritte doktor kontrolünde kaplıca kürü 
yararlıdır. Dejeneratif eklem romatizmaları (artroz), yumuşak doku roma-
tizmaları (myalji, fibrosit, periartrit vb.) da kürden oldukça yararlı etkile-
necek hastalıklar arasındadır.14

Termal Suyu Tahlil Raporu

İstanbul Üniversitesi Kimya Enstitüsü Organik ve Fizik Tahlili

Suyun Alındığı Mahal  : Esas Kaynak
Numune Suyun Derecesi  : 66,2 Derece
Su Alınan Mahallin Derecesi  : 11 Derece
Kokusu    : Bariz Hidrojen Sülfür
Lezzeti    : Tatlıca
Manzarası    : Berrak
Densitesi 4 de   : 1,001306
Resistivite 18 de   : 5609
Kondüktivite 18 de    : 0,173,101
Ph     : 7,8
Bir Litre Suda Kuru Bakiye  : 1, 4484
Resüdü Sülfürik   : 1,5224

14 Z. Karagülle, Klimaterapi, Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002, 
s. 205-209.
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Bir Litre Termal Suyunda Bulunan İyonların Miktarı

Potassium K+ 0,0640 Sülfürik So 4- 0,7993
Sodium Na+ 0,2314 Nitrigue No 3- 0,0000

Ammonium Nh+ 0,0001 Nitreux No 2- 0,0000
Calcium Ca++ 0,1860 Chlore Cl- 0,0902

Fer Fe++ 0,0003 İode I- 0,0000
Manganese Mn++ 0,0002 Carbonigue Hco 3- 0,4447
Aluminium Al+++ Eser Phosphurigue Hpo 4- 0,0000

Redium Ra++ 2,5.10-12 Arsenigue Haso 4- 0,0000

Aniyon ve Katiyon Toplam Ağırlığı Gayri Münhal Asitler

Silice   Sio  0,0504
Anhydride Borigue  Coo  0,0005
Anhydrike Borigue  B.0  Eser
Mineraller Toplamı    1,4577

Banyo kürü yapacakların dikkat edecekleri hususlar bulunur. Kaplı-
caya gitmeden önce bir doktora başvurmalıdır. Banyolara girmeden önce 
mesane ve bağırsaklar boşaltılmalıdır.15

Bu arada banyolar sabah hafif bir kahvaltıdan sonra alınmalıdır. Ban-
yo kürü en az 15, en çok 20 banyodur. Her gün 1 saate yakın yürüyüş 
yapılmalıdır. Banyo süresi 15 ila 30 dakika arasında değişir. İlk günler 
azdan başlayıp zamanla süre arttırılabilir. Hiçbir zaman 30 dakikayı geç-
memelidir (Banyo süresi yaşa, hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır).
Kaplıca banyosunun vücuda faydalı olabilmesi için hamam ve kaplıcayı 
birbirinden ayırmak gerekir. Zira kaplıca suyunun etkisini ve terkibini 
kaybetmemesi için kaplıcada kesinlikle şampuan, krem kullanılmaz.16

Yine kaplıca tedavisinin etkili olabilmesi için küvetin içinde hareketsiz 
oturulmalı ve suyu dalgalandırmadan yavaş bir şekilde girilmesi gerekir. 
Durgun sudaki elektrik yüklerinin vücuda girmesi daha kolay olur.17

Yine Termal Kaplıcaları’nın iyi geldiği hastalıklar aşağıdadır:18

- Romatizmal Hastalıklar (Dejenetarif-Yumuşak Doku-İnflamatuar-Os-
teoartroz (Kireçlenme),19

15 O. Knusel, Balneology-Myth Versus Reality, Therapeutische Umschau 58(8), (2001), pp. 
465-9.
16 R. Reman, Balneologi ve Şifalı Kaynaklarımız (Balneology), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 
(1942), pp. 41-64, 236-269.
17 R. Remzi, “Her Yerde Yapılması Kolay “Hydrotherapie” Usulleri”, Askeri Sıhhiye Mecmuası, 
63 (8): 1-12, (1934).
18 M. Karagülle, Sülfatlı Sular, Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 
2002, s. 191-193.
19 Z. Karagülle, Şişelenmiş Doğal Mineralli Sular ve Kaynak Suları, Balneoloji ve Kaplıca Tıb-
bı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002, s. 161-171.
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- Sindirim Sistemi, Karaciğer, Safra Kesesi Hastalıkları,
- Metabolizmal Hastalıklar, Şişmanlık, Gut,
- Böbrek ve İdrar Yolları Hastalıkları,20

- Ortopedik Operasyonlar Sonrası,
- Cilt Hastalıkları (Egzama, Akne, Selulit, Deri Sarkması)
- Kadın Hastalıkları, Fonksiyonel Sterilite (Kısırlık) Rahim Ağrıları, 

Akıntı, İltihaplar,21

- Kısmi Felçler (6. aydan sonra)22

- Cinsel Soğukluk, Cinsel Güçsüzlük.23
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Resimler

Yalova Hamamının 1900’lerdeki Planı (Nevsali Afiyet’ten)
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1900’lerde Yalova Hamamı Müdürü Mösyö Branzo ve Eşi (Nevsali Afiyet’ten)
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1900’lerde Hamamlara Suyu Nakleden Kagir Mecranın Üstündeki Kemer (Nevsali Afiyet’ten)
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1900’lerde Yalova Suları  Analizinde Bulunan Maddeler  (Nevsali Afiyet’ten)

Valide Banyodaki Osmanlıca Kitabe (Her Yönüyle Termal İlçesi kitabından)
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BOZKIR KÜLTÜRÜNDE BRONZ’UN
(TUNÇ) ORTAYA ÇIKIŞI VE İŞLENİP YAYILMASI

Yrd. Doç. Dr. Kürşat KOÇAK*

Öz

Yerleşik kültür sonrası Bozkır kültürünün ortaya çıkışında ve yayılma-
sında at’ın yanında metalin özellikle Bakır ve Bronz’un (Tunç) kullanılması 
etkili olmuştur. M.Ö. 3000 yıllarında küçük çapta eritme kazanlarında ço-
ğunluğu bakır olmak üzere bakır ve kalay karıştırılarak eritilirdi. Eritilmiş 
metal çeşitli kalıplara dökülerek bronz balta, mızrak başı, ok uçları ve çe-
şitli kesici ve delici aletler elde edilirdi. Orta Asya’da M.Ö. 4000 yılında 
Anav kültüründe yerleşik hayat tarzı benimsenmiştir. M.Ö. 1700-1200 
yılları arasına tarihlenen Andronova kültüründe yaşayan insanlar ise me-
tal işleme gerçekleşmiştir. Bozkırda Andronovo kültüründen sonra göçer 
ve savaşçı bir kavim görülmeye başlamıştır. Savaşcı ve göçer kavmin in-
sanları ihtiyaçları doğrultusunda gezdikleri coğrafyada maden cevherinin 
bulunduğu rezervleri keşfetmeyi başarmışlardır. Yeryüzünden aldıkları 
bu cevheri ilk önce eriterek ulaşması en kolay olan bakırı keşfetmişlerdir. 
Zamanla uzmanlaşmış metal ustaları ortaya çıkmış, metal işleme bilgi ve 
becerilerini geliştirip yeni teknolojik aşamalar kaydetmişlerdir. Bu aşama-
lardan en önemlisi ise zor bulunan kalay madenini belirli işlemlerden son-
ra bakıra karıştırarak Bronz’u (Tunç) elde etmeleri olmuştur.

Anahtar kelimeler: Bozkır, Metal, Bakır, Kalay, Bronz.

Abstract
Arising And Working Bronze In Steppe Culture

After settled culture, alongside “horse”, metal and copper, and especi-
ally bronze was used effectively in steppe culture. B.C. 3000, the mixture 
of copper and tin, most of which was copper, was melted in small size ca-
uldrons. And bronze spearheads, axe, arrowhead, cattery and driller tools 
were obtained with melted metal. In Anav culture, established life style 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 218               Ekim 2015

* Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
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was adopted in the Middle Asia, B.C. 4000. And then in Andronova cul-
ture, metal is worked B.C. 1700-1200. In steppe, after Andronova culture, 
nomadic and warrior tribes occurred. These nomadic and warrior people 
discovered the mineral deposits and the mineral ore in their environment to 
meet their needs. They invented copper, the easiest one, by melting of the 
mineral ore. After a period of time, masters of metal were appeared and 
they developed their skills and passed new technological levels. The most 
important level of these is to get bronze by mixing tin, which is a very rare 
mineral ore, and copper.

Keywords: Step, Metal, Copper, Tin, Bronz.

Giriş
Anav kültüründe (M.Ö. 4000) yerleşik olarak yaşayan insanlar tarım 

toplumu idi. At koyun ve sığır gibi hayvanlar besliyorlardı ve çiftçilik ya-
pıyorlardı. Bozkır kültüründe bakırın bulunup işlenmesi ve kullanılması 
önemli bir devrim olmuştur. M.Ö. 1700-1200 yılları arasına tarihlenen 
Andronova kültüründe ise metal işleme gerçekleşmiştir. Bu devirde Bakır 
metali Kazakistan’ın kuzeyindeki sıra dağlardaki sığ, açık yeryüzüne çok 
yakın maden ocaklarından sağlanmaktaydı. 

Bakır cevheri dağlar veya belirli bölgelerde toprağın yüzeyinde ha-
zır halde bulunan rezervlerden alınmaktaydı. Bu cevher, taş balyozlar-
la dövüldükten sonra ilkel eritme ocaklarında eritilirdi. Metal işleyicileri 
kil balçıktan ve taştan yapılmış kalıplar kullanırlardı. Baltabaşı, mızrak 
başı, ok ucu, kazma başı vb. metal nesneleri dökerlerdi.1 Bakır sonrası 
en önemli aşama ise bakırdan daha dayanıklı olan bronz (tunç) metalinin 
keşfi olmuştur.

M.Ö. 1700’lerden itibaren ise Orta Asya’da göçer ve savaşcı bir kav-
min hâkimiyeti görülmeye başlar. Antropologlar tarafından “Andronovo 
insanı” denilen bu kavmin kültürü, Sibirya’nın M.Ö. 1700-1200 tarihle-
ri arasındaki “Bronz Devri”ne işaret etmektedir.2 Yin Shan bölgesindeki 
buluntular, Doğu Chou döneminden kaldığı sanılan Ordos bronzlarıdır. 
Bunlar arasında kılıç, baltalı kargı, ok başları gibi silahlar, miğfer, at ko-
şum takımları, aynalar, süs eşyaları, hayvan motifli kolyeler, düğmeler, 
boncuk süslemeleri, taştan yapılmış ziraat aletleri ve çanak çömleklere 
rastlanmıştır.3 Adını Yukarı Yenisey’deki Andronovo sitesinden alan bu 
kültür Minusinsk’te, Altaylar’da, Kazakistan’da, Urallar’da ve Chkalov 
kadar uzak bölgelerde görülebilmektedir. Andronovo devrinde yerel me-
talurji hayli ilerleme kaydetmiş, bakırın yanı sıra demir, altın ve kalay da 
kullanılmıştır. Aletlerin bütün ana türleri sadece neolitik devir esnasında 

1 A.P. Okladnikov, Erken İç Asya Tarihi, İletişim Yayıncılık, İstanbul, 2000, s. 123; Kürşat 
Koçak, “Bozkır Kültüründe Bakırın Ortaya Çıkışı ve İşlenmesi”, Cappadocia Journal of History 
and Social Sciences, Sayı: 1, Aralık, (2013), s. 37.
2 Ahmet Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2014, s. 47.
3 Ayşe Onat, “Eski Orta Asya Kavimlerinin Çin İle Olan İlişkileri Hakkında Kısa Bir İnceleme”, A.Ü. 
DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 26, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1991, s. 65.
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kullanılan arsenikli tunçtan değil, gerçek bronzdan, bakır ve kalay alışım-
dan yapılmışlardır. Güney Sibirya’daki bazı mezarlardan iğne, kunduracı 
bizi, bıçak, mızrak, balta (kelt) ve başka araçlar çıkartılmıştır.4 Kazakis-
tan, Çu Nehri buluntuları da kuvvetli Andronovo tesiri taşımakta idiler. 
Alma Ata’da, yalnızca bronz bir balta bulunmuştur. Kanay buluntuları 
taşlarla çevrilmiş bir halka içindeki tipik bir kurgandan bazı bronz aletler 
elde edilmiştir. Bu kurgan, Yukarı İrtiş Vadisi’ndeki Aul-Kanay’da bulun-
muştur. Burada kuvvetli Andronovo etkisi vardır. Kuzey Kırgızistan’da, 
Sukuluk Kurganı buluntuları maden devrinin geldiği ileri seviyeyi göster-
mektedir. Muhtelif tiplerde 6 balta, 2 mızrak ucu, 2 biz, 3 ayna ve türlü 
tiplerde kalem eserler bulunmuştur.5 Tagar ve Taştık kalıntılarında, çok 
sayıda bronzdan küçük hayvan heykeli veya hayvan başı tasvîri bulundu. 
Bunlar, umûmiyet ile, dağ keçisi, geyik, at, kurt, boğa, kaplan, pars ve 
yırtıcı kuş tasvîrleri idi. Bu zoomorfik (hayvan tasvîr eden) eserlerin husû-
siyeti, tabîata bağlı bir üslûp idi.6 Baykal ötesinde bulunmuş ve mîlattan 
önceki bin yılın sonuna atfedilen bir tunç levhada da, başında boynuz gibi 
bir süs olan at tasvîri görülmektedir. Bu tunç levhada, Kuşhân, Tabgaç ve 
Göktürk beylerinin giydiği tarzda, dize kadar inen ve devrik yakalı bir kaf-
tan dikkati çeker. Türkçe “köçürme oçok” (taşınır ocak) adı verilen tarzda, 
Çince li denen, üç ayaklı toprak çömlekler ile Çince ting ve Türkçe “küzeç” 
denen, yine üç ayaklı, bronz kazanlar kullanıyorlar idi.7

Bronz’un (Tunç) Ortaya Çıkışı

Bronz (Tunç) çağında, kalitesi artırılmış bakırın kalay ile karıştırılması 
sonucu bronz elde edilmektedir. Kalay çok eskiden beri bilinen ve kulla-
nılan bir metaldir. İlk kalay ihtiva eden alaşımlarda kalayın özgül ağırlığı 
7.3, erime noktası 232 °C’dir. Atom ağırlığı 118.6, atom numarası 50’dir. 
En önemli ve ekonomik minerali kassiterittir (SnO2). Kassiteritin yoğun-
luğu 6.8 - 7.1, sertliği 6-7 ve rengide kahverengi, kahverengi-siyahtır. 
M.Ö. 3200-2500 yıllarında Mezopotamya’da kullanılmaya başlanmıştır.8 
İlk defa arkeolojik bulgulara göre Bronz’un Mısır ve Aşağı Mezopotam-
ya’da tanınıp kullanıldığı bildirilmektedir.9

Bakır yeryüzünde yaygın bulunan bir elementtir. Bakır cevheri çoğun-
lukla da engebeli dağlar ya da çöl ülkelerinde bulunur. Verimli vadiler, 
lös kaplı yamaçlarda ya da neolitik çiftçilerinin tercih ettiği kalker yerle-
şimlerde asla bulunmazdı. Mısırlılar Sina Çölü ve Doğu Çölü’nden kendi 

4 Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2007, s. 38.
5 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi (Orta Asya Kaynak ve Buluntulara Göre), Türk Tarih 
Kurumu, Ankara, 1991, s. 24.
6 Emel Esin, “İç Asya’da Milattan Önceki Binyılda Türklerin Atalarına Atfedilen Kültürler”, 
Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 733.
7 Esin, a.g.e., s. 747.
8 www.marbleport.com/dogal-kaynaklar/36/kalay
9 V. Gordon Childe, The Bronze Age, Past & Present, No. 12, ss. 2-15 Yayıncı, Oxford Univer-
sity Press Nov., 1957, s. 5.
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bakırlarını alırdı. Sümerler ise en azından bir kısmını Umman’dan alırdı. 
Orta Avrupa ise bakırı en iyi bilinen tarih öncesi, Doğu Alp madenlerinden 
alırdı.10 Ancak kalay alaşımına ulaşmak bu kadar kolay olmamıştır. Bakır 
parçaları döküm kazanlarında M.Ö. 3000 yıllarında küçük çapta eritme 
kazanlarında çoğunluğu bakır olmak üzere bakır ve kalay karıştırılarak 
eritilirdi. Eritilmiş metal çeşitli kalıblara dökülerek bronz balta, mızrak 
başı, ok uçları ve çeşitli kesici ve delici aletler dökülürdü.

Avrupa ve Orta Doğu’da yapılan bazı araştırmalara göre, bakır oksit 
cevherini eritmek için yakacak olarak kullanılması gereken odun mikta-
rı 20 ila 40 katıdır. Örneğin, 5 kg. erimiş metal için en az 100 kg. odun 
kömürü yakmak gerekir. Odun kömürünün yapımında çınar gibi sert ve 
kuru ağaç değil, yaş ağaç kullanmak gereklidir. Örnek olarak İran’ın Şi-
raz bölgesinde yapılan bir araştırmada, odun kömürünün verdiği kalori-
nin yakacak odunun iki katı olmasına rağmen, yakacak odunda ancak 
%14’ü (Avrupa en fazla %20-30’u) kadar odun kömürü elde edildiği sap-
tanmıştır. Bakır yumuşak bir metal olduğu için, soğuk olarak, çekiç vb. 
aletlerle vurarak işlenir. Bakıra eritme sırasında, az miktarda, 1/6 veya 
1/7 oranında, kalay katılırsa bronz elde edilir. Kalay odun kömürü ile 
232’a kadar ısıtılırsa erimekte olan bakıra karışmaktadır. Kalay, bakırın 
oksitlenmesine engel olduğu için, bronz, bakıra göre, daha dayanıklı bir 
metaldir.11 Bronz Çağı’nda kalayın nereden sağlandığı konusunda çeşitli 
varsayımlar ortaya sürülmüştür. Bunlardan birisi kalayın, kalay taşından 
elde edildiğidir. Kalay oksit halinde doğada bulunan kalayın yağmur su-
ları ile, kaya yüzünden aşınması ve akarsu yataklarında birikmekte ve de 
kalay süzülerek kolayca toplanmaktaydı. Diğer seçenek ise kalayın uzak 
mesafelerden taşınmasıdır.12

Kalay muhtemelen Doğu Asur bölgesinden gelmekte idi. Kalay C14 
analizine göre koloni çağına tarihlendirilmektedir ve kalay Tacikistan ve 
Afganistan’dan alınmaktaydı. Diğer bir ihtimal ise İran’ın Tebriz kentinin 
doğusundan Karadağ orijinli olabilir.13

Bronz ile ilgili en ciddi araştırmalar 1956 yılında Sovyetler Birliği dö-
neminde 5000’den fazla analiz ile yapılmıştır. Bu süreci hızlı ve geniş bir 
alanda yaptılar. Avrupa Rusya’sı, Kafkasya, Güney Sibirya, Kazakistan 
merkezi olmak üzere büyük bir coğrafyada bronz testlerini yaptılar. Saydı-
ğımız alanlarda çeşitli koleksiyonlarda 40.000’den fazla bronz eser olduğu 
bilinmektedir. Asya için örneğin Minusinsk bronzunun çok az bir kısmı 
analiz edilmiştir. Bakırdan yapılmış erken alet edavata Türkmenistan’da 
rastlanmıştır. M.Ö. bininci yıl başlarında başlayan bakır filizlerinin cev-
herlerinde oldukça fazla kurşun içerik kullanılmıştır. Daha sonra onların 

10 Childe, a.g.e., s. 3.
11 Sevgi Aktüre, Anadolu Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1997, s. 95.
12 Aktüre, a.g.e., s. 96.
13 Tahsin Özgüç, Kültepe Kaniş / Nesa, The Middle Eastern Culture Center In Japan, İstanbul, 
2003, s. 44.
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yerini arsenik ve antimon doğal katkı olarak yerini almıştır. Burada metal 
malzeme açık kalıplara dökülmüş sonra da soğuk olarak dövülmüştür. 
Bu işlem ile metale sertlik ve tokluk verilmiştir.14

Metal araştırmacıları ayrıca bakır kökenli sanat eserleri çalışmaları 
(dövme ve döküm) için geleneksel ve spesifik teknolojik metodları ortaya  
çıkartmışlardır. Onlar özellikle mevcut kültürün belirli zamanlarında, az 
çok katı olarak üretim tekniği ve çeşitli şekillerin katkılarıyla belirli bir 
standart yakalamışlardır.15 Metal işçisi ile metalurjist arasında farklı nok-
talara odaklanma mevcuttur. Metalurji odak noktaları, madenler nerede 
ve metali üretme süreci, cevherin yerden elde edilmesi ve eritilen bakırdan 
metal birikiminin meydana getirilmesinin sağlanmasıdır. Metal işleyicisi 
ise sadece alınmış ham maddeyi kullanmaya odaklanır, metalden çeşitli 
dökülmüş veya dövülmüş sanat eserleri üstüne zanaatcı ustalaşır.16

M.Ö. 4. binden 3. bin yılın başından itibaren, paylaşılan genel eğilime 
göre bütün Güney Asya’dan Mezopotamya’ya, İndus Vadisi’ne, Kopet Dağı 
(Türkmenistan) etekleri erken şehir merkezlerinde yavaş yavaş saf bakır, 
kurşunlu bakır ve yaygın kullanılan kurşun-arsenik-bakır alaşımlardan 
vazgeçildi. M.Ö. 3. milenyumun son çeyreğine kadar bakır-kalay ikilisi 
bronzun kullanımı çok nadir kalmıştı. Bu zamandan sonra aniden yaygın 
hale geldi.17 Ilgın Tepe, Orta Kalkolitik sitesinde, M.Ö. 3800-3200 yılları 
arasında ve Altın Tepe’nin yaklaşık 10 km güneyinde, farklı bilim adamları 
bitmiş çeşitli ürünler üzerinde analizler yapmışlardır. Bu analizlere göre 
keski, kerte ve süs eşyaları, el aletleri, çeşitli karışımlardan; kurşunlu ba-
kır, bakır, kurşun, arsenik üçlü karışımlar, saf bakır veya ikili bakır bronz-
dan üretilmiştir.18 Batı Orta Asya’da bronz devri M.Ö. 2500-2000 tarihle-
rinden itibaren başlar. Özellikle Kopet Dağı eteklerinde Aşkabat’ın 120 km. 
güneydoğusunda Namazgâh Tepe IV evresinden itibaren şehir yerleşmeleri 
ortaya çıkar. Namazgâh Tepe IV-V devreleri dışında Altın Tepe, Ak-Tepe, 
Khapuz Tepe, Uluğ Tepe bronz yerleşmelerinin görüldüğü önemli yerleş-
meler olarak ortaya çıkmıştır. Namazgâh Tepe IV evresinde yani geç bronz 
çağında karşımıza çıkan yerleşik kültür ve tarım hayatının yanı sıra kuzey-
den gelen bozkır kültürü mensuplarının yaşam biçimi ile de karşılaşırız.19

Türkmenistan, Namazgâh Tepe II (M.Ö. 3800-3200) dönemi metalur-
jisinde, kayıp mum döküm tekniği20 sıcak dövme, yoğun tavlama tekni-

14 K. Jettmar, “Metallurgy in the Early Steppes”, Artibus Asiae Publishers, Vol: 33, No: 1/2, 
ss. 5-16, 1971, s. 6.
15 E.N. Chernykh, Ancient Metallurgy in the USSR (The Early Metal Age), (İng. Çev. Sarah Wright), 
Cambridge University Press, New York, 1992, s. 7.
16 Chernykh, a.g.e., s. 8.
17 E. Masioli - M. Vidale - D. Artioli - P. Bianchetti - G. Guida - G. Sidoti - S.D. Pilato ve S. 
Salvatori, “Copper-melting Crucibles From The Surface of Altyn-Depe, Turkmenistan ( 2500-
2000 BC)”, Paléorient, Vol. 32, No. 2, Palèorient and CNRS Editions, 2006, s. 157.
18 Masioli - Vidale - Artioli - Bianchetti - Guida - Sidoti - Pilato and Salvatori, “a.g.m.”, s. 158.
19 Çoruhlu, a.g.e., s. 66.
20 Yapılacak metal bronz ürünün mumdan bir örneği yapılır. Bu örnek alçıyla kaplanır ve alçı 
donduktan sonra kalıp ısıtılır, mum erir ve de kaybolur. Mum kaybolduktan sonra bıraktığı 
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ği, yükselen ve alçalan şekillendirilmiş nokta işaretleriyle dekoratif delme 
teknikleri ile levhalar üretilmiştir. Namazgâh Tepe V’te metal döküm tek-
nikleri ve alışım kullanma teknikleri oldukça gelişmiştir.21

Alexei Mar’yashev (Almatı Arkeoloji Enstitüsü, Kazakistan) tarafından 
yapılan araştırmaya göre Koksu Nehri drenaj vadisinde, büyük ihtimal 
Tunç çağı veya öncesi yüzlerce Kurgan mezar ve binlerce kaya sanat pa-
nellerinde (kaya resimleri) bulunmuştur. Mevcut gömüler Andronovo kül-
türünün yerel bir türevi olabilir, bununla birlikte Fedorava ve Alakul tip 
seramik ve basit metal ürünler mezarlarda bulunmuştur.22

İlk metal kullanan kültür Sayan-Altay Dağları bölgesi Afanesyovo kül-
türü arkasından da Okunevo kültürü olmuştur. Okuneva kültürü mezar-
larında metal toplulukları çok fazladır. Farklı düzeylerde bakır ve bronz 
bıçaklar, bizler ve bilezikler bulunmuştur. Bıçaklar hem pirazvanalı (kılıç 
veya bıçakların kabza altındaki metal kısmı) hem pirazvanasızdır, bazıla-
rının sapı kemiktendir, bıçağın arka kısmı düzeltilmiştir. Kalıntılardan, 
seçkin örnekler Sibirya sabitleme (bağlantı) metodunu göstermektedir ve 
bununla beraber kemik sapıyla bıçak açısı ayarlıdır. Bu sabitleme yönte-
mi daha sonra uçsuz buçaksız Sibirya boyunca, bakır bıçak, biz ve diğer 
aletler için kullanıldı. Okunevo kültüründe bütün bizler dikdörtgen böl-
melidir. Eşsiz bir bronz döküm mızrak ucu Okunevo mezar kültüründe 
Moiseikha da bulunmuştur. Bu tip en erken döküm mızrak ucu, Sovyetler 
Birliği (bugünkü Rusya Federasyonu, Türk Cumhuriyetleri ve Moğolistan) 
Asya kısmının her yerinde bulunmuştur.23

M.Ö. II. binin başında Kafkas arsenik bronz büyük pazarlara Dinye-
per’in batısı ve Volga Havzası’nın doğusu ve kuzeyde 55. enlem ve paralele 
ulaştı. Bu yayılmada şaşırtıcı olan ticaretin külçe halinde görülmemesi-
dir. Bozkır kavimleri ve orman kavimlerinde (çukur, ahşap mezar kültürü 
ve Poltavka kültürü) hazır ürünlerin imal edilmiş oldukları görülür. Bu 
yüzden bu ürünlerin lokal çeşitleri yoktur. Bu bölge ticaret rotalarından 
uzakta ancak bakır rezervlerinin yanındaydı, özel modeller ve kopyalar 
yapıldı. Kuzey ve doğu sınırlarını ötesinde yeni metal işleme merkezleri 
ortaya çıktı. Bu Kafkas sahası ve ticaret etkisi yeni bir durum yarattı. 
Kuzeyde, Urallarda yerli halk avcı ve balıkçı kabileler bile modern eritme, 
dökme de aktif oldular.24

Milattan önce ikinci milenyumun ortalarına kadar kültürel geçmişi 
olan İskitler bronz çağına ait insanlardır. Bununla beraber bronz metalini 

boşluğa erimiş metal dökülür, metal donup katılaşınca kalıp kırılarak içindeki döküm dışarı 
alınır. www.unverdokum.com.tr.
21 Masioli - Vidale - Artioli - Bianchetti - Guida - Sidoti - Pilato and Salvatori, “a.g.m.”, s. 158.
22 Michael D. Frachetti, The Dzhungar Mountains Archaeology Project: Reconstructing Bronze 
Age Life In The Mountains of Eastern Kazakhstan, Beyond the Steppe and the Sown, (Ed. D.L. 
Peterson - L.M. Popova - A.T. Smith), Boston: Brill Leiden, 2002, s. 127.
23 Chernykh, a.g.e., s. 184.
24 Jettmar, “a.g.m.”, s. 7.
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geliştirdiler. Onların ekonomisi yarı göçebe, sığır yetiştiriciliği ve tarıma 
dayalı idi.25

Fakat ana etki doğudan geldi. Doğuda Kazakistan’da Andronovo kül-
türünde çok miktarda bakır üretildi. Dahası Doğu Kazakistan’da zengin 
kalay cevheri rezervleri vardır. Tarih öncesi devirlerde dev miktarda maden 
keşfedilmiştir. Bir duruma göre bir milyon tondan fazla kaya ve cevher 
kullanılmıştır. Bu gelişmelerin ardından yeni adım kısa süre sonra geldi. 
Kalay ve bakır karıştırıldı ve bronz üretimi gerçekleştirildi.26 Bu konuda-
ki ilmi çalışmalar özellikle 1950’li yıllarda Doğu Kazakistan’ın bir parçası 
olan Semiraçi’de Bernshtam (1952) tarafından yapılan arkeolojik keşif ile 
başlayan arkeolojik çalışmalar çok yoğunlaşmıştır ve sonuç olarak Kaza-
kistan’ın arkeolojik haritası yapılmıştır. 1960-1970’ler boyunca tarih ön-
cesi sitelerin yerleri araştırılıp kaydedilmiştir. Semiraçi’deki bronz sitelerin 
arkeolojik atlası çıkartılmıştır. İlk arkeolojik çalışmalar zengin tarih öncesi 
siteler, dağlar ve vadiler (Koksu Nehri gibi) boyunca yapılmıştır. Bronz çağı 
siteleri Andronovo kültürü içinde sınıflandırılmıştır.27 Bronz çağında bü-
tün merkezlerde mevcut metal işciliği profesyonel gruplar tarafından özel 
bir zenaat olarak yapılmaktadır. Bir köy içinde zenaatçı bir topluluk, yete-
nek ve bilgilerini gelecek nesillere aktaran olabilirdi. Bu zenaat toplumu-
nun birey aile biçimidir. Klan organizasyonu başka bir şekli temsil eder. 
Onlar metalurjist klan grubunun varlığını kabul eder. Onların kaderi kitle 
üretimi ve uzun mesafelere alışveriş olarak çizilmiştir.28 Karasuk maden 
sanatı ise daha çok Minusinsk örneklerine dayanır. Katı bronzdan üretil-
miş silahlar ve diğer eşyalar, geliştirilen kalıpların yardımıyla döküm tek-
niği ile üretilmiştir. Önceleri taşa oyulmuş çift taraflı kalıplar kullanılırken 
daha sonraları kil kalıplar kullanılmıştır. Genellikle bronzdan bir bıçak gibi 
daha önce hazırlanmış bir silah veya bir eşya model olarak kullanılmıştır. 
Böylece aynı tipte çok sayıda silah ve alet elde etmek mümkün olmuştur. 
Tunç nesnelerin süsleri de taş kalıp içine çizilerek yapılmıştır. Yenisey Va-
disi’ndeki Kemenny Log I yerleşmesindeki evlerden çıkartılan kalıntılarda 
her evin kendi bronzu kendi kalıplarına döktüğü görülmüştür.29

M.Ö. II. binde doğu ve kuzeydoğudan ithal baskısı altındaki Kafkas 
pazarı çöktü. Bu duruma daha ileri bir katkı sağlayan faktör ise batıya 
doğru göç eden doğu kabilelerinin katkısı idi.30 Erken Bronz Çağı’nda Kaf-
kas pazarı, Avrasya’nın önemli bir madencilik ve metal işleme merkezi idi 

25 Boris Piotrovsky, “Excavations and Discoveries in Scythian Lands”, The Metropolitan Mu-
seum of Art Bulletin, Vol. 32, No. 5, From the Lands of the Scythians: Ancient Treasures from 
the Museums of the U.S.S.R. 3000, B.C. 100, B.C. (1973 - 1974), s. 17.
26 Jettmar, “a.g.m.”, s. 7.
27 Michael D. Frachetti, Pastoralist Landscapes And Social Interaction In Bronze Age Eurasia, 
Berkeley Los Angeles London: Unıversity Of California Press, 2008, s. 10.
28 Ludmila Koryakova ve Andrej Vladimirovich Epimakhov, The Urals And Western Siberia In 
The Bronze And Iron Ages, Cambridge University Press, New York, 2007, s. 26.
29 Çoruhlu, a.g.e., s. 47.
30 Jettmar, “a.g.m.”, s. 7.
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ve çok özel bir dikkati hak ediyordu. Madencilik ve metalurjinin burada 
meydana gelişinde geçmişindeki Kura-Araks ve Maikop kültürleri daya-
nak oluşturuyordu.31

Volga ve Don Havzası içinde daha sonraki M.Ö. 2 bin yılın yarısı bo-
yunca bu olaylar meydana gelmiştir. Dinyeper’in batısındaki bozkırlarda 
Kırım Bronz’u olarak adlandırılan bronz hâkim oldu. Onun yüksek kobalt 
içeriği onu kolayca seçkin ve özel olarak aranan yaptı. Açıkça bu alaşımın 
rezervleri Sovyetler’in dış çevresinde uzanmaktaydı. Transilvanya merkez 
alanında bu tip benzer bir süreç gelişmiştir.32 Bu zamanda kalay bron-
zu Kafkasya’da çok geniş alanda yayıldı. Kalay güneyden yeni teknikler-
le beraber geldi.33 Kendi kendine yeten bozkır bronz çağı M.Ö. 10. ve 9. 
yüzyıllar arasında Bronz Çağı zirve yaptı ve bronz çağı katı bir tek tipe yol 
açmadı. Metal işleme metal ustalığı o zaman herkes tarafından bilinen bir 
meslek olmuştu. Bronz genel olarak bilinmekteydi ve hiçbir teknik bozul-
ma olmaksızın istenilen kalıba dökülmekteydi.34 Andronovo mezarlarında 
seyrek olarak nadir ve şekil kalitesi yüksek değerde nesneler bulunmuş-
tur. Bunlar sıra dışı bronz baltalar, ok uçları ve mızrak başları bıçak ve 
hançerler bulunmuştur.35

Son bronz çağında yoğun olarak kalay ticareti yapıldı. Çünkü bronz 
daha çok at koşum takımları, atlı vagon arabası belki de kızaklar için çok 
kullanışlı idi. M.Ö. 8. yüzyılın sonundan itibaren bozkır savaşçıları Kaf-
kasya’yı geçtiler ve Yakın Doğu’nun savaşan paralı askerleri olarak meş-
hur oldular. Bunlar döndüklerinde gelişlerinde kendileri ile birlikte demir 
eritme ve dövme sırlarını getirdiler. Hatta muhtemelen kendilerini bile 
demirci olarak gördüler. Aşağı Dinyeper Nehri’nin alt kısımlarında İskit 
Kralları mülteci durumdaki demirciliği bilen insanları istihdam ettiler.36

İskit Devri Bronz

Metal ve dökümcülük zanaatının ilerlemesi madenciliğin gelişmesini 
sağlamıştır. Bronz ok uçları, tencere ve diğer alet edavatın yapılabilmesi 
için İskitlerde bakırın nerede çıkartıldığı hakkında bilgi mevcut değildir. 
Kullanılan bakırın büyük kısmı muhtemelen komşu ülkelerden temin 
ediliyordu. Fakat bu ülkeler hakkında elimizde bilgiler mevcut değildir. 
Donets nahiyesinin Artemova bölgesinde küçük bakır ocaklarına rastla-
nılmıştır. Bunun dışında Kafkaslardan ve Ural civarındaki yataklardan 
gelmektedir. Kalayın çıkarıldığı konusu ise açık değildir, fakat İran coğraf-
yasından gelmiş olabilir.37 Karadeniz’in kuzeyi (Kırım) Kuban bölgesinde 
M.Ö. 7. yüzyıla ait döküm bronz kask bulunmuştur ve “Kuban tipi” olarak 

31 Chernykh, a.g.e., s. 55.
32 Jettmar, “a.g.m.”, s. 7.
33 Jettmar, “a.g.m.”, s. 7.
34 Jettmar, “a.g.m.”, s. 8.
35 Frachetti, a.g.e., 2008, s. 3.
36 Jettmar, “a.g.m.”, s. 8.
37 B.N. Grakov, İskitler, (Çev. D. Ahsen Batur), Selenge Yayınları, İstanbul, 2006, s. 98.
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adlandırılmıştır. Araştırmacılara göre bu kaskın (miğferin) orjinal şekli 
yakın doğu olarak tanımlanıyor, fakat Kuzey Kafkasya’da üretildiği düşü-
nülmektedir.38 M.Ö. altıncı yüzyıla ait Ukrayna Kurganları’nın detayları 
gösterdi ki bunlar ile İskit ve Kafkasya’dakiler ile bağlantı vardır. Romny 
Kasabası yakınındaki son bulunan bronz at arabası Aul (Kafkasya’daki) 
Ulskiye oldukça yakındı. Bu arada Lubny yakınlarında Sula Nehri alanın-
da Kuban savaş baltaları bulunmuştur. Kiev bölgesinde Potgartsy hazine-
sinin kazılan definesi içinde bronz kemer Kafkas tipi idi. Bunun yanında 
Zhabatin Köyü yakınında bronz kaplarla birlikte küçük, elle şekillendi-
rilmiş benzer hayvan başları bulunmuştur.39 At arabaları İskitlerin en 
önemli karakteristik eserlerindendir. Krasnokutsk ve Chertomlyk’te at 
arabasına ait unsurlar ortaya çıkarılmıştır. Burada teker parçaları, din-
giller, çiviler, civatalar, perçinler ve çeşitli metal şeritler bulunmuştur.40

Döküm işleri kil ve taş kalıplarla yapılıyordu. Sayısız ok ucu dökümü  
için oldukça sağlam bakır kalıplar kullanılıyordu. Döküm sırasında curûf, 
kaba kil potalarının cidarları üzerine yapışıyor, döküm cidarları üzerine 
de ince bir bakır tabakası ile kaplıyordu. Ok uçları yüzlerce binlerce dökü-
lüyordu. Çünkü savaşcıların ok uçlarına ihtiyacı vardı. Büyük kazanları 
oldukça sağlam kalıplarda döküyorlardı. Aynı Komenskoya (Aşağı Dinye-
per Nehri, Kuzey Karadeniz’e döküldüğü bölüm) şehrinin her yerinde bu 
tür döküm artıklarına bol miktarda rastlanılmıştır.41

İskitlerde çok özel at-koşum takımlarının yanı sıra içerisinde etleri pi-
şirdikleri bronz kazanlar da İskitler’in karakteristiğidir. Bu kazanların bü-
yüklüğü ne olursa olsun hemen her İskit gömüsünde ele geçmiş olup, orji-
nal şekillerini, bozkırın her tarafında, bütün İskit çağı boyunca muhafaza 
etmişlerdir. İskit kazanları ucu kesik, bir koniyi andıran sağlam bir kaide-
nin üzerinde dururlar ve bu kazanlar tıpkı bir yarım küre şeklindedirler. 
Bir kenardan ötekine uzanan çember şeklindeki bir kulp yerine, onların 
kenarı çoğu kez hayvanların şeklini alan iki çıkıntılı sap ile donatılmıştır. 
Certomlyk kazanı, mutad olmayan bir şekilde, bunlardan altı tane kulpa 
sahiptir. Kazanlar daha ziyade dökme bronzlardan yapılmışlardır ve ka-
zanlar hacim bakımından değişik boyuttadırlar. Örneğin yüksekliği 95 cm 
ve ağırlığı yaklaşık 34 kilograma kadar değişen ölçüler gösteriyorlardı.42 
Kırım Kul-Oba kurganında 1830 yılında çalışılmıştır ve soylulara ait de-
ğerli malzeme çıkmıştır. Bu malzemenin bir kısmı yine döküm bronzdan 
yapılmış olan bronz baldır zırhı, bronz kask ve de bronz kazanlardır.43

38 V.G. Petrenko, Scythian Culture in the North Caucasus, (Jeannine Davis Kimball, Vladimir 
A. Bashilov, Leonid T. Yablonsky (Ed.), Nomads Of The Eurasian Steppes In The Early Iron Age, 
Zinat Press Berkeley, 1995, s. 15.
39 Mariquita Villard, “The Scythian Animal Style”, Parnassus, Vol. 3, No. 5, May, 1931, s. 31.
40 İlhami Durmuş, İskitler, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2012, s. 161.
41 Grakov, a.g.e., s. 98.
42 Ekrem Memiş, İskitlerin Tarihi, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005, s. 96-97.
43 V.S. Olkhovsky, Scythian Culture In The Crimea, (Jeannine Davis Kimball, Vladimir A. Bas-
hilov, Leonid T. Yablonsky (Ed.), Nomads Of The Eurasian Steppes In The Early Iron Age, Zınat 
Press, Berkeley, 1995, s. 69.
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Kuban Nehri bölgesinde Uls’kii aul’unda Voronezhskaya Köyü’nde bu-
lunan ve M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllar arasına ait kurgan grubu dikkate değerdir. 
Bu kurganlar soyguncular tarafından yağmalanmıştır. Yoğ aşı kalıntıları, 
iskeletler ve buna ilaveten kurgan içerisinde muazzam sayıda 360 tane 
at iskeleti bulunmuştur. Büyük ihtimalle bu atlara ait koşum takımları 
bronzdan imal edilmişti ve soyguncular tarafından yağmalanmış olmalı-
dır. Yine bu dönemde M.Ö. 6. ve 4. yüzyıllar arası kurgan yapıları yapıl-
maya devam etti ve bu kurganlardan bronz koşum takımları, topuzlar, 
bronz kazanlar ve birçok bronz eşya bulunmuştur.44 Chertomlyk Kurga-
nı’nda çok zengin bir hediye koleksiyonu bulunmuştur. Bu koleksiyon 
250 adet eseri ihtiva etmektedir. Sayısız bronz ve altın dizgin süslemeleri, 
eğer takımı kalıntıları, on adet bronz topuz ve pek çok ok ucu bulunmuş-
tur.45 Batı Kırım’da ise 1885 yılında Kashtanovka eskiden Kara Merkit 
olan Eupatoria şehrinin kuzeyinde yapılan bir kazıda İskit devrine ait bol 
miktarda nesne bulunmuştur. Bu malzemeler bakır kap parçaları, bronz 
kepçe, şarap süzgeci, geyik kafasına benzer şekilde yapılmış bronz plaka, 
280 adet bronz ok ucu, demir bir kılıç ve zırh parçaları bulunmuştur. Yine 
1890’lı yıllarda alçak dağ ve eteklerinde iyi bilinen Zolotoi (altın) kurgan, 
Akmescit’in (Simferopol) 6 km kadar yakınında bulunmuştur. Kurgan bir 
savaşcı için yapılmıştır ve de içerisinde savaşcıya ait degerli malzeme bu-
lunmuştur. Savaşcının boynunda düz ve açık bir tork takılıdır. Onun ke-
meri, kartal başı ve griffin başı ile tasvir edilmiş bronz plaklar ile dekore 
edilmiştir. İlaveten, oval şekilli kalkan savaşcının üzerinde bulunurken, 
onun silah takımı dahil kısa demir kılıç, yüzeyleri altınla kaplı kın ve ah-
şap sadak oklukla birlikte 180 adet bronz ok ucu bulunmuştur. Sadağın 
kenarları üç boyutlu bronzdan yapılmış, panter figürü ile dekore edilip 
altın yapraklar ile kaplanmıştır.46

Bozkır Kavimlerinin Çin’e Bronz’u Getirmesi

Eberhard; “Tunç’un izlerine Çin’de M.Ö. 1800-1400 yıllarında rastlanıl-
maktadır. En eski silahların şekilleri Sibirya’dakilere benzediğinden mito-
loji ve muayyen delillerin hepsi Tunç’un Çin’e kuzeyden geldiği ve Çin’de 
teşekkül etmediğini gösterdiklerinden, bugünkü olaylara göre, bronz Türk 
kavimleri vasıtasıyla Doğu Asya’ya getirilmiştir.”47 Ancak Çin eserleri çok 
az İskit metal eserlerinden etkilenmiştir. Bizim elimizde pek çok delil var-
dır. Han Hanedanı İskit eserlerine rağbet göstermiştir. Onların mezarla-
rında İskit kaynaklı pek çok eser bulunmuştur. Böyle olması durumunda 
Chou ve Kelermes arasındaki bağlantı bizi çok geriye götürür.48 Araştır-

44 Petronko, a.g.e., s. 10-11.
45 A.I. Melyukova, Scythians Of Southeastern Europe, (Jeannıne Davıs Kımball, Vladımır A. 
Bashılov, Leonıd T. Yablonsky (Ed.), Nomads Of The Eurasian Steppes In The Early Iron Age,  
Zınat Press, Berkeley, 1995, s. 36.
46 Olkhovsky, a.g.e., s. 66.
47 Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, TTK Yayınları, Ankara, 1995, s. 24.
48 Roger Fry, “Scythian Art”, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 42, No. 242, May, 
1923, s. 221.
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macılar İskit kültürünün bu metal eserlerin İran (Pers) Grek, Çin etkisin-
de olacağına düşünmelerine rağmen deliller İskitleri Merkezi Asya, Batı 
Sibirya’ya götürmüştür. Dr. Rostovtzeff’e göre Sarmat ve İskitlerin dünya 
sanatına büyük katkıları olmuştur. İskitlerin çok renkli hayvan form ve 
stillerini, Orta Avrupa’ya getirmeleri Avrupa sanatı için büyüleyici ve an-
lamlı katkısı olmuştur.49 Azak Denizi’nin doğusunda Kuban Vadisi’ndeki 
M.Ö. 7. yüzyılda İskit istila ve işgali hareketleri görülür. Bütün bu dönem-
de Güney Rusya kültürünün büyük merkezi olarak görülür. Kuban’daki 
Kelermes Kurganı’nda zengin buluntulara sahibiz. Çeşitli işleme ve form-
da Batı ve Güney Rusya’nın yüzyıllar boyu Sibirya tarzına zaten sahibiz. 
Sarmat ve ardışıkları bu sanatı Avrupa’ya yaymışlardır.50

Hun Devri Bronz Dökümü

Hun devri buluntuları incelendiğinde Hunların eşya ve silah yapımın-
da iki tür metal kullandığı görülmektedir, bunlardan biri bronz diğeri ise 
demirdir. Hunlar gündelik hayatta kullandıkları eşyaları imal ederken de-
mirden başka bronzu da yaygın olarak kullandıkları görülmektedir.51 Bay-
kal ötesinde İvolgi Nehri’nin kaynak bölümünde bir Hun kasabasının izle-
ri bulunmuştur. Çevresi dört hendek ve tabyayla çevrilmiş bulunan İvolgi 
harabelerinde, yarısı toprağa gömülü evlerin bulunduğu 75 hektarlık bir 
meydan bulunmuştur.52 Bu meydanda ayrıca demir işleme atölyeleri ve 
bronz dökümhaneleri ortaya çıkarılmıştır.53 

Hun devri bronz kalıntılara bakılarak Hunların gelişmiş bir bronz 
çağı geçirmiş oldukları anlaşılmaktadır. Hunlar bronzu günlük yaşamın 
hemen her alanında kullanmışlardır. Bunun sonuncunda bronz döküm-
cülüğü alanında çok gelişmişlerdir. Arkeologlar, Hunların ilk faaliyette 
bulundukları Ordos Platoları ile çevre bölgelerde çok sayıda ve hepsi de 
bronzdan yapılmış yemek pişirme aletleri, kaşıklar, çaydanlıklar, kazan-
lar, bardaklar bulmuşlardır. Bronz kazanlar Ordos tipi eşyaların önemli 
bir bölümünü oluşturur.54 Selenga Nehri yakınındaki Noin Ula Dağla-
rı’nda Kozlov ve ekibi tarafından bulunan  M.Ö. II. ve I. yüzyıla ait Noin 
Ula 6 nolu kurganında çok sayıda tunç, az miktarda demir çıkmıştır. 
Mezarda metalden yapılmış çeşitli kaplar, bronz yağ lambası, içinde et 
pişirilmiş bronz tencere, kulpları hayvan biçimli bir çaydanlık, deriden 
eyerler, koşum takımları, kurt figürlü takı ve Çin’den gelen eşyalar bu-
lunmuştur.55

49 Fry, “a.g.m.”, s. 222.
50 Fry, “a.g.m.”, s. 221.
51 Eyüp Sarıtaş, İslamiyet’ten Önce Türklerde Kültürel Hayat (En Eski Çağlardan IX. Yüzyılın 
Ortalarına Kadar), Scala Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 71-72.
52 Burada yaklaşık 80 ev ortaya çıkarılmıştır.
53 S.G. Klyashtorny - T.İ. Sultanov, Türkün Üç Bin Yılı (Kazakistan), Selenge Yayınları, İstan-
bul, 2004, s. 68.
54 Sarıtaş, a.g.e., s. 72-73.
55 Tilla Deniz Baykuzu, Asya Hun İmparatorluğu, Kömen Yayınları, Konya, 2012, s. 205-206.
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Sarı nehrin aşağı ve orta mecraları bölgesindeki Hun kültür izlerinin 
önde unsurlarından olan çift kulaklı bronz kazanlar, Shaan-hsi eyaletinin 
Lung ilçesi, Pa-chi şehri ve He-nan eyaletinin Kung-nan ilçesinde toplam 
beş adet Hun kazanı bulunmuştur. Bronz kazanlar yemek pişirme kabı 
olarak konar göçer boyların hayat tarzlarına uygun olduğu anlaşılmakta-
dır.56 Hun bronz kazanları yüzyıllar boyunca varlığını devam ettirmiştir. 
Hun kurban kazanlarına Doğu Avrupa’da Silezya’daki Höckericht’ten ve 
Macaristan’daki Törtel, Dunapentele ve Kaposolgy’ten itibaren Çin’e ka-
dar uzanan sahada görmekteyiz. Törtel’de bulunan kazan 80 cm’den yük-
sek, Kaposvölgy’de bulunmuş kazan ise daha küçüktür. Kurban etlerinin 
hazırlanmasında kullanılan bu kazanlar dîni amaçlar doğrultusunda kul-
lanıldığı için yüzlerce yıl şekillerini değiştirmeden kalabildiler.57

Sonuç

Bozkır kültürü iki önemli temel üzerine kurulmuştur. Bunlardan biri 
hareketi sağlayan at ve diğer hayvanlar olurken diğeri metalin bulunma-
sı ve işlenmesidir. Özellikle çalışmamızda bakır sonrası yeni bir aşama 
olan bronz metalinin ortaya çıkışı, kalay ile işlenmesi ve yayılışı incelendi. 
Bakır ve kalayın karıştırılıp bronzun imal edilmesi konar göçer kültürün 
yayılması ve hâkimiyetini tetiklemiş ve hızlandırmıştır. Bakıra göre daha 
sert olan bronz hızla yayılmıştır. Bronzun sert ve dayanıklı oluşu bozkır 
kültüründe avantaja dönüşmüştür. Özellikle silahlar, atların koşum takı-
mı, at arabalarının milleri, tekerlek çemberleri, kazanlar ve diğer pek çok 
malzeme bronz madeninden üretilmiştir. Bronzun at arabası aksamında 
kullanılması ile konar göçerlik kolaylaşmış ve hızlanmıştır. Ancak yerleşik 
unsurların topraktan yapılmış çanak ve çömleğini kullanmak mümkün 
olmamıştır. Çanak çömleğin günlük kullanımı yerine bronz döküm kazan 
ve diğer malzeme kullanılarak bu sorun aşılmıştır. Özellikle üç ayaklı bü-
yük bronz kazanlar bozkır coğrafyasının her yerinde görülmüştür.

Bozkır kültürü mensuplarına bronz malzemeden yapılmış koşum ta-
kımları atı idare etmede ve onu arabasız kullanmada büyük bir kabiliyet 
sunmuştur. Bu sayede büyük bozkır devletlerinin temelleri atılmıştır. Atlı 
konar göçerler aynı zamanda çok iyi birer savaşcı unsurlardır. Bronz si-
lah dökümü sayesinde ve daha çok silahlar özellikle ok uçları, mızraklar, 
kılıçlar, miğfer ve zırhlar üretmişlerdir. Özellikle eski dünyanın her coğ-
rafyasında görülen bronz döküm ok uçları onları arkeolojik izlerini ta-
kip etmemiz sağlamaktadır. Ok uçları önceden kemikten daha az sayıda 
üretilebilmekteyken bronz döküm ustaları sayesinde binlerce üretilmiştir. 
Kurganlardan yüzlerce çıkan bronz ok uçları bu durumu ispatlamaktadır. 
Bronz bozkır kültürünün gelişmesi ve yayılmasında çok önemli bir rol 
oynamış ve onun binlerce yıl ayakta kalmasını sağlayan temel güçlerden 
biri olmuştur.

56 Sarıtaş, a.g.e., s. 74-75.
57 Laszló Ràsonyi, Doğu Avrupa’da Türklük, Selenge Yayınları, İstanbul, 2006, s. 47.
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SANAYİLEŞME SÜRECİNDE
OSMANLI DEVLETİ’NDE TOPLUMSAL REFAH

Yrd. Doç. Dr. Fatih DAMLIBAĞ*

Öz

Osmanlı Devleti kapitalist Avrupa’ya göre çok farklı bir sosyo-kültürel 
arka plana sahiptir. Bu durum iktisadi hayata bakışı büyük ölçüde etki-
lemiş olup, aristokrasi sınıfının oluşumu devlet tarafından bilinçli olarak 
engellenmiştir. Belirli bir sınıfın kârı yerine, Osmanlı Devleti toplumun çı-
karlarını öne alan bir tutum sergilemiştir. Fakat Sanayi Devrimi’nin orta-
ya çıkması, toplumsal yapı üzerinde pek çok soruna sebep olmuştur. Yeni 
şartlar altında ve daha büyük fabrikaların artan rekabeti sebebiyle, küçük 
ölçekli üreticiler geçimlerini sağlayamamaya başladılar. Üstelik Osmanlı 
Devleti’nin mevcut zihniyeti, değişen iktisadi yapıya uyumunu zorlaştır-
mıştır. Devlet bu noktada artan rekabete karşı, esnaf ölçeğinde kalan üre-
ticileri korumaya çalışmıştır. Ayrıca yeni girişimcilere yüklenen bazı sosyal 
sorumluluklarla, değişmekte olan iktisadi düzenin toplumsal etkileri hafif-
letilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Sanayileşme, Piyasa Düzenlemesi, İktisadi Zihni-
yet, Sosyal Sorumluluk, Toplumsal Refah.

Abstract
Social Welfare In Ottoman State During Industrializaton Process
In contrary to capitalist Europe, Ottoman State had a very different so-

cio-cultural background. This situation greatly affected to look of economic 
life, where establishment of aristocratic class purposefully prevented by 
the state. Ottoman State gave priority to society’s benefits; instead of some 
specific groups’ profit. But emerging of the Industrial Revolution caused 
many problems over societal structure. Under new circumstances, small 
scale producers began not to gain their livelihoods, because of increasing 
competition of bigger factories. Moreover existing mentality of Ottoman Sta-

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 218               Ekim 2015

* Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü.

218_Fatih_Damlibag.indd   1 05.11.2015   10:47:55

117



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

te hardened the adaptation of changing economic structure. In this point, 
the state wanted to protect artisan scale producers against increasing in-
dustrial competition. In addition new entrepreneurs were obliged some so-
cial responsibilities, to lessen the societal effects of changing economic life.

Keywords: Industrialization, Market Setting, Economic Mentality, Soci-
al Responsibility, Social Welfare.

Giriş

Osmanlı Devleti’nin iktisadi hayata bakışıyla ilgili olarak, Halil İnalcık 
refah devleti terimini kullanmaktadır. Bu terimin başlangıcı içinse, Kla-
sik Müslüman fakihlerin geliştirdiği bir teoriye dayanmaktadır. Teoride 
öncelikle, gerçek ihtiyaç maddeleri ile lüks eşya arasında bir ayrım yapıl-
ması gerekir. Bu durumun uygulamadaki yeri ise, çoğu tüccar tarafın-
dan ithal edilen lüks emtianın devletin fiyat denetimi altına girmemesidir. 
Fakat pazarda satılan ihtiyaç maddeleri ile yerel ürünler, devletin atadığı 
muhtesibin sıkı denetimi altındadır. Bu ihtiyaç maddelerine uygulanacak 
azami fiyat denilen narh ile çarşıdaki fiyat, ölçü ve ağırlıkların sürekli de-
netlenmesi; devletin başı olarak sultanın veya bölge kadısının en önemli 
sorumlulukları arasındadır. Osmanlı padişahlarının bu görevi, son derece 
ciddiye aldıkları görülmektedir. Bu bakış açısında siyasi bir yön de yok 
değildir. Çünkü İslam şehirlerinde ekmek yüzünden pek çok halk ayak-
lanması yaşanmıştır. Bunun için her hâlükârda, temel ihtiyaç maddele-
rinin darlığını önlemek ve bir bolluk ekonomisini teminat altına almak 
padişahın en önemli sorumlulukları arasında sayılmıştır.1

Ekonomiye yönelen sosyal ağırlıklı bu yaklaşım, Mehmet Genç’te iaşe 
(provizyonizm) ilkesiyle ifade edilmektedir. İaşe iktisadi faaliyete, tüketi-
ci açısından bakan görüşün adıdır. İaşe ilkesine göre iktisadi faaliyetin 
amacı, insanların ihtiyacını karşılamaktır. Bu ilkeye göre piyasadaki mal 
arzının mümkün olduğunca çoğaltılması hedeflenmekte olup, tüketicinin 
kıtlık çekmemesine çalışılmaktaydı.2

Osmanlı Devleti’nin kültür ve iktisat sistemi, talep değil arz yönlüdür. 
Jean Baptist Say’in “her arz kendi talebini oluşturur”3 sözünün aksine, 
klasik Osmanlı zihniyeti insanın alıcı olmaktan önce verici olmasını tav-
siye eder. Bu insan tipinin oluşmasındaysa, ahi zihniyeti önemli bir yer 
tutmaktadır. İslamiyet’in ortaya koyduğu ahlak ilkesi ve ahiliğin günlük 
hayata geçirdiği hizmet anlayışı, dayanışmacı bir toplumun oluşmasını 

1 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 1300-1600, Cilt: 1, Çev. 
Halil Berktay, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 83-84.
2 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 
2012, s. 47-48.
3 Say’in Mahreçler Kanunu’nu benimseyen Klasik okul için, genel aşırı üretim söz konusu 
olamaz. Bir ülkenin verimli üretimde kullanabileceğinden, fazla sermaye biriktirmesi müm-
kün değildir. Tasarruflarla yatırımların özdeş, verimli kullanılabilecek miktardan fazla ser-
maye biriktirmenin imkânsız olduğunu savunan Klasikler; kapitalistin tasarrufunu över ve 
bu birikimin gelişmenin kaynağı olduğunu savunur. Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce veya 
Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 92.
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hedeflemektedir. İslamiyet ile ilgili bir başka esas olan infak etmek, har-
camak kavramı, bu arz yönlü toplumu meydana getirmenin maddi yönü-
nü oluşturmaktadır. Bütün toplum kişinin kendisinden başlayarak, en 
yakınlarından dış halkalara kadar infak sayesinde birbirine bağlanır. Bu 
yaklaşıma göre ekonomi insan içindir. Çağdaş kapitalist anlayışta olduğu 
gibi, insan ekonomi için değildir. Zihniyet farklılığı, klasik Osmanlı sis-
temini Avrupa’dan ayıran en önemli faktörlerden biridir. Kapitalizmi ve 
Batı medeniyetini ortaya koyan en önemli faktör burjuva zihniyeti iken, 
Osmanlı toplum ve ekonomisini büyük ölçüde ahi zihniyeti yönlendirmiş-
tir. Burjuva sınıfının hareket noktası kişisel menfaatken; Osmanlılar da 
toplumun yararını kendi çıkarından üstün tutan, kanaatkâr fakat giri-
şimci insan tipi örnek gösterilmiştir. Osmanlı Devleti’nde bu zihniyetin 
etkin olması, Batı kapitalizmini oluşturan sömürgeci faaliyetlerin ve sınıf 
mücadelelerinin görülmemesinin sebebidir.4

Bu düşünce yapısının oluşumunda vakıf sistemi önemli bir yer tut-
muştur. Vakıf İslam tarih ve kültürel yapısında önemli bir hayır kurumu5 
olarak, VIII. yüzyılın ortalarından XIX. yüzyılın sonlarına kadar bütün 
İslam memleketlerinin sosyal, iktisadi ve kültürel hayatında son dere-
ce önemli bir yer kaplamıştır. Vakfın temelinde insanlığa karşı şahsi ve 
vicdani sorumluluk hissi, iyilik, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma gibi 
değerler yer almaktadır. Yalnız bu değerlerin kişinin hür iradesiyle kendi-
sine ilke edinilmesi gerekmektedir. Zamanla gelişip yayılan vakıflar İslam 
dünyasının her yerinde camiler, okullar, imaretler, tekkeler, kütüphane-
ler, hastaneler, çeşmeler, hamamlar, yollar ve kervansaraylar gibi çok çe-
şitli hizmetlerin yapılmasını sağlamıştır. Bu hayrat eserlerin en gelişmiş 
örnekleri bir araya gelip bütünleşerek; İslam şehirlerine görünüm, estetik 
ve kullanışlılık açısından damgalarını vurmuşlardır. Uzun süre bu şekil-
de devam eden ve etkinliğini sürdüren vakıf sistemi, XIX. yüzyılda İslam 
ülkelerinin batılı güçler tarafından işgale başlanmasıyla birlikte sorgulan-
maya çalışılmıştır. Batılı güçler işgal planları için engel olarak gördükleri 
vakıfların, hukuki varlığını ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Bu çalış-
maların sonunda Cezayir’den Hindistan’a kadar vakıflar giderek iktisadi 
refaha ve sosyal gelişmeye engel olarak görülmeye başlanmıştır. Hâlbuki 
oryantalist bakışın bu iddiaları, 1950’lerden sonra yapılan arşiv çalışma-
larıyla boşa çıkarılmıştır. Vakıfların istibdâl ve irsâd denen hukuki meka-
nizmalar ve kanunun izin verdiği bazı araçlarla, pazarın talepleri dikkate 
alınarak ekonominin tamamlayıcı bir parçası halinde el değiştirdiğini or-

4 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005, s. 143, 146-147.
5 Vakıfların kurulmasında şahsi servetlerin güvence altına alınması düşüncesi de bulun-
maktadır. Devlete ait mirî arazilerin padişaha olan yakınlığı kullanarak; önce kendilerine 
tahsisi ve sonrasındaysa aile vakıflarına çevrilmesi, XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı yazar-
larının dikkatini çekmiştir. Koçi Bey devlet hazinesine ait olan gelir kaynaklarının hukuksuz 
bir şekilde vakfa çevrilmesini eleştirmiştir. Son 200 yılda kurulan bütün vakıfların incelenip 
kanunsuz bir şekilde kurulanların, tekrardan tımar olarak dağıtılmasını önermiştir. Murat 
Çizakça, A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World From the Seventh Century 
to the Present, Boğaziçi University Press, İstanbul, 2000, s. 79.
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taya koymuştur. Kısacası vakıflar ekonominin kendi içerisindeki değişim 
ihtiyacına cevap verecek bazı araçlara sahiptirler.6

Vakıfların durağan bir yapıya sahip olmadığı ve iktisadi büyümenin 
önünde bir engel teşkil etmediğiyle alakalı olarak, istibdâl mekanizma-
sını anlatan 31 Ağustos 1908 tarihli bir arşiv belgesi örnek gösterilebilir. 
Bursa’da Arabayatağı denilen bir mahallede eski ve harap kalmış bir cami 
bulunmaktadır. Bu camiye bitişik olarak bir fabrika inşa edilmiştir. Fakat 
bu inşaat sırasında caminin arsasına 123 metrekare kadar girilmiştir. Bu 
durum karşısında fabrikanın yöneticileri istibdâl mekanizmasını kullan-
mak istemişlerdir. Fabrika inşası sırasında işgal ettikleri arazinin bedeli 
olarak, 180 lira ödemeyi teklif etmişlerdir. Bu parayla yeni bir cami yapı-
labilecek olup, kendileri de işlerine devam edebileceklerdir. Hüdavendigar 
vilayetinden yapılan araştırma da, teklif edilen meblağın arsa bedelinden 
fazla olduğu anlaşılmıştır. Bu durum karşısında uygun bulunan işlem, iki 
gün sonra padişah tarafından onaylanmıştır.

“…Brusada Araba Yatağı nam mahalde kâin harab cami-i şerifin itti-
salinde inşa idilen fabrika ebniyesi cami-i şerif-i mezkûrun arsasından 
yüz altmış dört ziraa mahalle tecavüz idilmiş olmasından naşi fabrika 
mutasarrıfları mahal-li mezkûrı yüz seksen Osmanlı lirası bedel ile istib-
dâle talib olub bedel-i mezbur ile bir cami-i şerif inşa olunmak üzere ma-
hal-li mebhus-ı anhın nakid ile istibdâli… bedel-i merkumun zikrolunan 
mahallin kıymetinden ziyade olduğı Hüdavendigar vilayetinden mürsel 
mazbata ile melfuf-ı ilam-ı şerîde gösterildiğinden muamele-i istibdâli-
yenin ifası hususının nezaret-i müşarünileyhaya havalesi hakkında…”7

İktisadi zihniyet yapısında vakıf ve yardımlaşmanın önemli bir yer tut-
tuğu Osmanlı Devleti’nde, sınai üretimin nasıl gerçekleşeceği konusun-
da detaylı düzenlemelere gidilmiştir. Sanayi Devrimi öncesi çağda esnaf 
birliklerine tanınan haklarla; devletin, esnafın veya tüketiciden herhangi 
birinin mutlak zararına olmayan uygulamalar hedeflenmekteydi. Esnaf 
birliklerinin arasında yapılan piyasa düzenlemeleri, belli başlı beş hedefe 
yönelikti. Öncelikle yıkıcı bir rekabete girerek, üreticilerin zarar görmeleri-
ni önlemek hedeflenmiştir. Daha sonraki hedeflerse üretimin devamlılığını 
sağlayacak iktisadi ve hukuki tedbirleri almak, mal ve hizmetlerin kaliteli 
üretilmesini ve kalitesine uygun fiyatla tüketiciye satılmasını sağlamak ve 
üretim yapabilecek yeterlilikteki esnafın mal ve hizmet üretmesini temin 
etmektir. Ayrıca ilgili mesleğin inceliklerini bilmeyen vasıfsız kişilerin hem 
kalitesiz üretim yaparak, hem de yüksek maliyet ve fiyatla mal üreterek 
ve satarak tüketiciye ve ekonomiye zarar vermesini ve haksız kazanç elde 
etmesini önlemek de hedeflenirdi.8

6 Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf”, DİA, Cilt: XLII, İstanbul, 2012, s. 479-480.
7 BOA, İ.EV 49/1. 4 Şaban 1326, 18 Ağustos 1324, 31 Ağustos 1908.
8 Ahmet Kala, İstanbul Esnaf Birlikleri ve Nizamları 1, İstanbul Esnaf Tarihi Tahlilleri, İstanbul 
Külliyatı VII, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, İstanbul Araştır-
maları Merkezi Yayınları, İstanbul, 1998, s. 105.
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Bazı sarsıntılar yaşasa da uzun süre başarıyla yürütülen bu hedefler, 
Sanayi Devrimi’nin etkilerinin görülmeye başlanmasıyla birlikte sorgulan-
maya başlamıştır. Osmanlı ekonomisi yeni dönemde karşısında, toplu-
mun bütün yönlerini etkileyen uluslararası ekonomiye karşı bir uyum 
problemi bulmuştur. Yeni bir iktisadi düzen ve tamamen yeni bir sosyal 
yapı oluşmaktadır. Sanayi Devrimi’nin Avrupa’da başlaması, iki temel 
toplumsal değişimle birlikte devam etmiştir. Öncelikle köylünün kurta-
rılması olarak ifade edilen bir hareket ortaya çıkmıştır. Batıdan doğuya 
doğru ilerleyen bu hareket, köylülerin büyük bir kısmında bulunan efen-
diye veya toprağa bağımlılığı ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Köylünün 
toprağa, tımar sahibine ve onun işletmesine bağımlılığı ortadan kaldırılın-
ca, köylü serbest kalan mülkünü satabilmek ve göç edebilmek imkânına 
kavuşturulmuştu. Köylünün kurtuluşu ile birlikte, iç göçlerle sanayi böl-
gelerini besleyebilen kaynaklar açılmış oldu. 

Dönemin ikinci toplumsal değişimi ise küçük zanaatlar alanında ya-
şanmıştı. Zanaatlar eski toplum düzeni içerisinde; Avrupa’da her yerde 
usta konumunun sayısını sınırlayan, çıraklık işlerini ve yeni nesil katı-
lımlarını düzenleyen esnaf birliklerine bağlıydı. Fransız Devrimi sonrası 
ortaya çıkan liberal düşünceler, bu düzenlemelerin iptalini ve ekonomiye 
tek tek katılanların özgürlüğünü temin ettiler. Fakat bu süreç tarımsal 
alandan çok daha farklı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Küçük zanaatlar eski 
bağlarından kurtulduğu anda, kendilerini bir savaşın içerisinde bulmuş-
lardır. Fakat bu savaştaki rakipleri, makine ile çalışılan yeni ve büyük 
sanayi içindeydi. Üstelik bu savaştan galip çıkmaları, pek de mümkün 
değildi. Zanaatkârlar esnaf birliklerinin kısıtlamalarından kurtulup özgür 
olmuşlarsa da, bu özgürlük zanaatlarını batıran sanayi uğruna gerçek-
leşmişti. Sonunda el dokumacıları dokuma fabrikalarında, küçük demirci 
esnafı demir çelik fabrikalarında ve sabun üreten esnaf da kimya sanayin-
de işçi oldular. Bütün eski zanaatları kapsayan bu süreç; ya eski bağımsız 
üreticileri ortadan kaldırdı ya da büyük ölçüde kenara itip onarım gibi tali 
işlerle sınırlandırdı.9

Avrupa’nın toplumsal yapısındaki bu değişim, en belirgin bir şekilde 
Sanayi Devrimi’nin öncülüğünü yapan İngiltere’de ortaya çıkmıştı. İngil-
tere’deki toplumsal ilişkiler, çok çarpıcı bir şekilde değişmiştir. 1830’la-
rın İngiltere’sindeki çitleme kanunları, pazara yönelik çiftliklerin gittikçe 
büyümesine sebep olmuştur. Fakat bu durum çiftçi sayısındaki ciddi bir 
düşüş ve topraksız köylü sayısındaki önemli bir artışın, en çarpıcı ve en 
siyasal yönünü oluşturuyordu. Arazilerdeki bu toplulaşma bazen zorla ve 
bazen de gönüllü olsa da, küçük çiftçiliğin aleyhine olarak yürümekteydi. 
Bu durum hızla sanayileşen toplumda, tam bir felaket etkisi doğurmuş-
tu. Bu nüfus fazlası kendi iş güçlerini kiralayarak hayatlarını sürdürü-
yorlardı. Fakat 1840’lardan itibaren İngiltere’nin pek çok bölgesinde, bu 

9 Hans Freyer, Sanayi Çağı, Çev. Bedia Akarsu, Hüseyin Batuhan, Doğu Batı Yayınları, An-
kara, 2014, s. 50-52.
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kiralanmış işgücünün durumu da kötüleşmekteydi.10 Geleneksel çiftçi-
lik çökerken mahalli işgücünün sayısı artmakta olup, bu durum ücret-
lerin düşmesiyle sonuçlanmaktaydı. Üstelik dönemin iktisadi gelişmesi, 
işçi sınıfının satın alma gücüne de dayanmıyordu. Dönemin iktisatçıları 
işçilerin ücretlerinin asgari geçimlik düzeyde kalacağını varsayıyorlardı. 
Fakirlerin durumunun göreceli olarak daha da kötüleşeceği genel kabul 
görmüş bir kanıyken, ülkenin zengin ve orta sınıfının durumu çok açık bir 
şekilde zenginleşmekteydi.11

Dönemin iktisatçılarının bakış açısını vermek için, David Ricardo’nun 
ücret ve fakirlik yasalarıyla ilgili görüşlerini belirtmek faydalı olacaktır. 
Kendisi sanayi kapitalistinin çıkarını düşündüğü için, ekonomiye olan 
her türlü devlet müdahalesine karşı çıkmaktadır. Ücretlerin de diğer tüm 
sözleşmelerde olduğu gibi, tamamıyla piyasanın serbest rekabetine bıra-
kılması gerektiğini düşünmektedir. Bu noktada David Ricardo, insanların 
asgari ihtiyaçlarının temini için çıkartılan fakirlik yasalarına12 da karşı 
çıkmaktadır. Çıkartanların başlangıçta düşündüğü gibi bu yasaların, iyi 
sonuçlar vermeyeceği kanaatindedir. Yasanın fakiri zengin yapmak yeri-
ne, zengini fakirleştirecek şekilde tasarlandığını düşünmektedir. Devletin 
önemli bir kamu harcamasını bu alana ayırmasını yanlış bulmaktadır. 
Fakat Ricardo’nun tavsiye ettiği gibi böyle bir yasanın iptal edilmesinin 
en muhtemel sonucu, işsiz kalan işçinin açlığa terk edilmesi olacaktır.13

Sanayi Devrimi sürecinin neticesinde, büyük bir sanayi işçileri sınıfı 
ortaya çıktı. Ailenin iktisadi gelir durumunun çalışma ile kazanılan peşin 
ücret üzerine kurulması olayı, sanayi işçiliği pozisyonunda yeni bir şey-
di. Sanayileşme öncesi dönemde de sadece ücrete dayalı insanlar bulun-
maktaydı. Fakat dönemin küçük sanat işletmeleri, büyük ölçüde köylük 
yerlerde kurulmuştu. Bu insanların köyün yardım kaynaklarından bazı 
payları ve bir miktar da toprakları vardı. Ayrıca köyde küçük ve büyük 

10 Zor koşullar altında çalışma mecburiyeti, çocuklar için de gayet yaygın bir durumdu. Uzun 
süreler çalışanlar için asgari bir yaş haddi aranmıyordu. 1900’de 11 yaşın üzerindeki çocuk-
ların bazı şartlar altında, sanayide çalışması kanunen serbestti. İpek dokuma, kâğıt ve tuğla 
üretimi gibi pek çok sanayi dalında çocuk işçiliği çok yaygındı. Eileen Wallace, Children Of The 
Labouring Poor: The Working Lives Of Children in Nineteenth Century Hertfordshire, University 
of Hertfordshire Press, Hertfordshire, 2010, s. 1.
11 Eric Hobsbawm, Sanayi ve İmparatorluk, Çev. Abdullah Ersoy, Dost Kitabevi, Ankara, 
2008, s. 84-85, 94-95.
12 XVIII. yüzyılın sonlarının zor ekonomik koşulları, İngiltere’de fakirlerin durumu hakkın-
da bir şeyler yapmak ihtiyacını doğurmuştur. Bu noktadaki tartışmaların sonunda olayın 
sadece hayırseverlik temelinde kalmasını yanlış bulan çoğunluk, fakirlerin maddi durumu-
nun iyileştirilmesini yasa güvencesine almaya çalışmışlardır. Çıkan her iktisadi kriz sonrası, 
İngiltere’de bu yasalar yeniden düzenlenmeye çalışılmıştır. 1834’de ise merkezi bir denetim 
altına alınmıştır. Ricardo’nun zengini fakirleştiriyor eleştirisine rağmen, fakirlik yasalarının 
milli gelir içindeki payı çok sınırlı kalmıştır. 1770’lerde İngiltere ve Galler için fakirlik yasası 
harcamaları milli gelirin %1,6’sını oluştururken, bu oran 1795-1834 arasında %2’nin biraz 
üstündeydi. David R. Green, Pauper Capital London And The Poor Law, 1790-1870, Ashgate 
Publishing, Londra, 2010, s. XIII-XIV, 2-4.
13 David Ricardo, On The Principles Of Political Economy And Taxation, John Murray, Londra, 
1821, s. 101-102.
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baş hayvan yetiştiriyorlardı. Sanayi öncesi çağda pek çok şehirde bile, bu 
durumun izleri görülmekteydi. Fakat sanayinin merkezi şehirlerde top-
lanması, insanları bu imkândan mahrum bırakmıştı. Haftalık kazanılan 
sanayi ücreti biricik geçim kaynağı haline gelmişti. Toplumsal yapıdaki 
insanları zorlayan ikinci konuysa, sanayinin ilk dönemindeki iş anlaş-
malarının yapıldığı sert şartlardır. Günümüzün toplumsal siyaset ile ilgili 
yasaları, aşağı yukarı 1880’den sonra ortaya çıkmıştır. İş zamanlarının 
ve koşullarının düzenlenmesi, işletmelerin sağlık koruma işleri ve ücretle 
ilgili düzenlemeler kesinlikle bulunmamaktaydı. Üstelik nüfus artışı bas-
kısını işverene karşı dengeleyecek işçi sendikaları ise, ancak XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında kurulmuşlardı. Sonuçta işçi gündelikleri asgari geçim sı-
nırına inmiş, kadın ve çocuk emeği sömürülmekte ve günlük iş saati 14’e 
kadar çıkmaktaydı. İnsanların şartlarını zorlayan üçüncü konu ise iktisa-
di bunalımlardır. Sanayileşme hızlı bir şekilde başlamıştı. Makineli üretim 
ile ilgili teknik icatlar ortaya çıkar çıkmaz, pek çok ekonomi kolunu bir 
anda ele geçirmişti. Uygun ekonomik koşullarla birlikte hızlı bir gelişme 
gösteren sanayiler, çok büyük kazançlar elde etmişlerdir. Fakat talep tı-
kanıklığı ya da genel bir ekonomik bunalım karşısında, pek çok yeni ürün 
piyasada tutunamadı. Bütün XIX. yüzyıl sanayi kollarının bazen sektör 
bazında ve bazen bütün ekonomi genelinde karşılaştıkları bunalımlarla 
geçmiştir. Fakat işçi sınıfı sadece ücrete dayandıklarından ve bunu bi-
riktirmeye de imkânları olmadığından, bunalımlar sırasında binlerce işçi 
işsiz kaldı. Başka bir geçim kaynakları da olmadığından tam bir sefalete 
düştüler.14

Tanzimat Sonrası Dönemde Osmanlı Toplumunun İktisadi Zihni-
yet Yapısı

Sanayileşen Avrupa’nın toplumsal yapısındaki çalkantılar, sanayileş-
me sürecinin nasıl yürütüleceği konusunda şüpheler doğurmaktadır. Os-
manlı Devleti’nde yeni dönemde artan Avrupa rekabeti karşısında, neler 
yapılabileceği ve bunun için katlanılması gereken bedellerin ne olacağı 
üzerinde durulan konulardır. Sanayinin yeterince gelişememesi ve Os-
manlı toplum ve ekonomisinin kapitalist gelişmenin dışında kalmasının 
en önemli göstergelerinden biri olarak, yerli bir burjuva sınıfının olmayışı 
gösterilmiştir. Büyük özel servetlerin oluşumu devlet tarafından bilinçli 
olarak engellenmiş olup, ancak Tanzimat sonrası dönemde bu tarz bir 
sosyal sınıf mal güvenliği gerekçesiyle desteklenmiştir. Fakat yine de eski 
zihniyetin izleri tamamen silinmemiştir. Toplumun çıkarının bireysel çı-
karlardan üstün tutulması fikri, zayıflasa da etkinliğini sürdürmüştür.15

Bu noktada Tanzimat sonrası iktisadi bakış açısından bahsetmek ge-
rekmektedir. Vakıf temelinde toplumsal refahı düşünen uygulamaların 
yeni dönemdeki yetersizliğini ve Osmanlı Devleti’nin bunlara ilave olarak 

14 Freyer, a.g.e., s. 53-55.
15 Tabakoğlu, a.g.e., s. 147.
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yeni bir şeyler yapma ihtiyacını açıklayabilmek için, bu durum gerekli gö-
rülmüştür. Üretim süreçlerinin büyük ölçüde değiştiği bir dönemde, yeni 
girişimci tipinin oluşturacağı bir sınıfın ortaya çıkıp sermaye birikimini 
hızlandırması gerekmektedir. Fakat Türklerin bu konudaki bakış açısı, 
böyle bir orta sınıfın oluşumu konusunda çok yetersiz kalmaktadır. 1857-
1858 yıllarında Osmanlı Devleti’nde bulunan meşhur iktisatçılardan Seni-
or, İzmir’deki Türk nüfusunun ve iktisadi gelişimlerinin Türklerin üretici 
olmamaları sebebiyle büyük ölçüde gerilediğini gözlemlemiştir. Türklerin 
uğraştığı meslekler ya esnaflık ya da hizmetçiliktir. Para sahibi olanlar ise 
bunu gösteriş için harcamakta olup, ticari faaliyete katılmamaktadırlar. 
Türklere ait bir ticarethane veya imalathane görülmemektedir. Varlığı dik-
kat çeken tek girişim, tarımsal arazilerin iltizam sistemiyle işletilmesidir.16

Yabancı bir insanın, Osmanlı toplumu hakkındaki görüşleri yanıltıcı 
olabilir. Fakat toplumsal yapıdaki bu bakış açısı, dönemin aydınlarının 
da dikkatini çekmiştir. Namık Kemal Osmanlı iktisadi yapısının düzeltile-
bilmesi için, toplumda bir zihniyet değişikliğinin gerçekleşmesi gerektiğini 
düşünmektedir. Bunun içinde öncelikle gereken, devletin fakir öğrencile-
rin parasız okuyabileceği sanayi ve ticaret üzerine birkaç okul açmasıdır. 
Ayrıca devlet yoğun bir şekilde bürokrasiye girmeye çalışan gençlerin, ih-
tiyaçtan fazlasını istihdam etmemelidir. Bu konuda gereken son husus 
ise, toplumun ileri gelenlerinin çocuklarını devlet kapısı yerine bu okul-
lara yönlendirerek ülkeye örnek olmalarıdır. Böyle bir tutum sanayi ve 
ticaret okullarının ülke içindeki saygınlığını yükseltecektir. Bu okullara 
olan talebin yükselmesi de, ülkenin pek çok değişik yerinde konuyla ala-
kalı özel okulların açılmasını sağlayacaktır. Namık Kemal bu tarz bir uy-
gulamanın, hiç de uzun sayılamayacak bir süreçte sanayi ve ticaretimizi 
kalkındıracağını ummaktadır.17 Ticaret ve sanayiye karşı bu soğuk bakış 
açısı, dönemin siyasi yapısını inceleyen Yusuf Akçura’nın tahlilinde de 
kendisine yer bulmuştur. Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki üç önemli 
siyasi düşünce akımını inceleyen Akçura, toplumu oluşturan bütün bi-
reylerin din ve etnik köken farkı olmaksızın bir kabul edilmesiyle ilgili olan 
Osmanlıcılık görüşüyle ilgili olarak önemli çekinceler öne sürmüştür. Bu 
akıma karşı yönelttiği ilk eleştiri, Müslümanlar ve özellikle Osmanlı Türk-
lerinin bu düşünceyi hiçte hoş karşılamayacakları yönündedir. Çünkü 
600 yıllık hâkim statüyü kaybedip, reaya ile eşit pozisyona geleceklerdir. 
Üstelik bu akımın maddi bir yönü de bulunmaktadır. Türk ve Müslüman 
nüfusun büyük ölçüde tekelleri altına aldıkları memurluk ve askerliğe, 
reaya da girmeye başlayacaktır. Bunun neticesinde daha rahat ve daha 
şerefli sayılan bir çalışma yerine, alışık olmadıkları ve hakir gördükleri 

16 Nassau William Senior, A Journal Kept In Turkey And Greece In The Autumn Of 1857 And 
The Beginning Of 1858, Longman, Brown, Green, Longmans and Roberts, Londra, 1859, s. 
210-211.
17 Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri: Bütün Makaleleri 1, hz. İsmail Kara, 
Nergiz Yılmaz Aydoğdu, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2005, s. 281.
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sanayi ve ticarete girmeleri gerekecektir.18 İktisadi yapıdaki gerekli dönü-
şümün başarılabilmesi için öneride bulunan bir başka isim ise Faik Bey 
olup, Halka Doğru dergisinde kaleme aldığı yazısıyla; devletin iktisadi yapı 
için bir dönüşüm çabasının olmamasını eleştirmiştir. Tarihsel süreçteki 
bütün Osmanlı reformcuları, olayı sadece askeri açıdan ele almışlardır. 
Fakat esnafın ve iktisadi yapının gelişimi konusunda çalışmak hiç düşü-
nülmemiştir.19

Ülgener, Osmanlı iktisat düşüncesindeki bu zihniyet yapısını, Ortaçağ 
değerlerine dönüş olarak nitelendirmektedir. İktisadi yapıda mevcut olan 
parlak bir ticaret devri sona ermiştir. Teşebbüs formu olarak esnaflığın 
önem kazanması, değer anlayışında kapanma ve katılaşmayı da berabe-
rinde getirmiştir. Gelenekçilik adıyla en küçük bir yeniliğe göz açtırmayan 
bir meslek ve sanat taassubu oluşmaktadır. Ülgener, bu noktada ağalık 
ve efendilik şuuru olarak adlandırdığı ve asırlar boyu devam eden bir olu-
şumun, ekonomik ve sosyal yapıyı etkilemesinden bahsetmektedir. Bu 
şuur öncelikle bol tüketim ve şatafatı öne almaktadır. Ayrıca kendini gün-
delik iktisadi kaygıların üstünde göstermeye de alışıktır. Üstelik bir değer 
üretimini de başkalarının sırtına yüklenmiş olarak görmek istemektedir. 
Bu değerler Batı Avrupa’da 15. ve 16. yüzyıllarda tarihe gömülürken, Os-
manlı Devleti’nde çok uzun süreler devam etmiştir.20

Osmanlı Devleti’ndeki Türk unsurunun ilgisizliği ve devletin de konu-
yu yeterince takip etmemesinden veya edememesinden kaynaklanan eko-
nomik hayattaki bu boşluk, spekülasyona dayalı kazanç ve ticareti seçen 
azınlıklar ve yabancılar aracılığıyla giderildi.21 Dış ticaret çok büyük ölçü-
de yabancı tüccarın tekeline girmişti. İç ticarette ise gayrimüslim unsur-
lar, ellerindeki imkânları sonuna kadar kullanmışlardır. Avrupa’dan ithal 
edilen ve satışları önünde hiçbir engel olmayan mamul mallar, Osmanlı 
esnafını büyük ölçüde çökertmişti. XIX. yüzyıl boyunca esnaf giderek yok-
sullaşmıştı.22

Mevcut iktisadi durumun üzerine, Sanayi Devrimi sonrası sürekli ar-
tan rekabet; Osmanlı Devleti’nde çok sayıda insanın durumunu etkile-
mektedir. Bu durumu değiştirebilmek için bir şeyler yapmak gereğini his-
seden devlet, rekabet ortamının etkilerinin biraz olsun giderilebilmesi için 
bazı düzenlemeler yapmıştır. Sosyal refahı arttırmaya yönelik bu çabalar, 
küçük ölçekli üreticilerin desteklenmesi ve sosyal sorumlulukla ilgili dü-
zenlemeler başlıklarıyla bu çalışmanın iki temel araştırma sorusunu oluş-
turmaktadır.

18 Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014, s. 29.
19 Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat 1908-1918, Doğan Kitap, İstanbul, 2012, s. 154.
20 Sabri F. Ülgener, İktisadî Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası, Derin Yayınları, İstanbul, 
2006, s. 9.
21 Ahmed Güner Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, Ötüken Neşriyat, İs-
tanbul, 2013, s. 236.
22 Toprak, a.g.e., s. 154.
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Küçük Ölçekli Üreticilerin Desteklenmesi

Ülke içi rekabetin korunması ve küçük ölçekli üreticilerin desteklen-
mesi, Osmanlı Devleti’nin önem verdiği bir konu olmuştur. XIX. yüzyılın 
ikinci yarısındaki tarımın yapısı, Osmanlı ekonomisindeki küçük ölçekli 
üreticilerin önemiyle ilgili bazı ipuçları taşımaktadır. Osmanlı Arazi Kanu-
nu 1866 tarihinde, yabancıların arazi sahibi olmasına izin vermiştir. Pek 
çok Britanya vatandaşı İzmir ve civarında büyük araziler alarak, ihracata 
yönelik kapitalist çiftlikler kurmak istemişlerdir. Fakat bölgede göreceli 
olarak boş arazinin çok ve işgücünün de kıt olması sebebiyle, bu hedefle-
rine ulaşamamışlardır. Britanya’nın küçük üreticilerin arazilerinden ko-
partılması için yaptıkları baskılara, Osmanlı hükümeti karşı koymuştur. 
Osmanlı Devleti’nin bu tavrının önemli sebeplerinden biri, küçük üretici-
lerin devletin vergi tabanını oluşturmasıdır. Yine bu hedefe yönelik olarak, 
büyük toprak sahiplerinin köylülerin aleyhine olarak arazilerini genişlet-
mesi engellenmeye çalışılmıştır.23

Osmanlı Devleti’nin küçük ölçekli üreticilere yönelik bu tavrı sanayi 
alanında da devam etmiş olup, devlet esnafın durumunun yeni girişim-
ciler yüzünden bozulmasını engellemeye çalışmıştır. Bu konuyla ilgili 
olarak, aşağıda dört örnek sunulmuştur. İlk örnek 1884 yılında Mişon 
Levi adlı bir tüccarın; İstanbul Beykoz’da zücaciye fabrikası kurmak için 
aldığı imtiyazdır. Kurulacak fabrikada hâlihazırdaki esnaf atölyelerinde 
üretilmekte olan, yeşil camdan yapılan ince çeperli pul şişelerin üretimi 
yasaklanmıştır. Buna ilaveten esnafın kristal olmamak şartıyla, fabrikada 
üretilen ürünlerin taklidini yapmasına da fabrika yönetimi karşı çıkama-
yacaktır.

“Mezkûr fabrikada atik şişe hanelerde şimdiye kadar yapılmakda 
olan her nevi pul şişelerle vesair mamulat yapılmayacaktır ve fakat 
hâlihazırlarıyla şişe haneler bu fabrikada imal olunan şişeleri tak-
liden billur olmayarak yalnız pul şişe imal iderlerse mumaileyhimin 
itiraz ve mene ve bir gûne müdahale ve iddiaya hak ve salahiyeti ola-
mayacakdır.”24

Bu konuyla ilgili ikinci örnek, ipekli dokuma üreten esnafın durumuyla 
ilgilidir. 1886 yılında Şurayı Devlet üyelerinden Ahmet Refik Efendi, Ame-
de-i Divan-ı Hümayun Muavini Reşid Efendi ve Ticaret Umum Müdürü 
Refik Bey; ortaklaşa bir dokuma fabrikası kurmak için devlete müracaat 
etmişlerdir. Yünlü, pamuklu ve ipekli dokumalar üretmek istemektedir-
ler. Ülke içindeki sanayinin gelişimi önemli görüldüğünden, bu talep dev-
letçe uygun bulunmuştur. Fakat yünlü ve pamuklu dokuma hakkındaki 
talepleri kabul edilmesine rağmen, ipekli dokuma üretme istekleri redde-
dilir. Bunun gerekçesiyse İstanbul, Bursa, Şam ve Halep şehirlerinde, çok 

23 Şevket Pamuk, “Ottoman Agriculture 1840-1913”, The Ottoman Empire and The World 
Economy, ed. Huri İslamoğlu İnan, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, s. 197-198.  
24 BOA, A.DVNSMKLT.d.1, s. 51.
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sayıda ipekli kumaş dokuyan esnafın bulunmasıdır. Devlet bu esnafla 
rekabet edecek bir fabrikayı onaylamamaktadır. Diğer yandan yünlü ve 
pamuklu dokuma alanında devletin dikkatini çekecek miktarda üretici 
kalmadığından, devlet bu alanda çalışılmasını teşvik etmiştir.

“…istida olundığı vechle bir fabrika yapılmak üzere bir imtiyaz itası 
sanayi-i dâhiliyenin terakkiyatı üzerine muvafık olur ise de Dersaadet 
ve Brusa ve Şam-ı Şerif ve Haleb gibi başlıca şehirlerde ipek mensu-
catıyla meşgul destgahlar bulunub bunlarda hayli erbab-ı sanat ge-
çindiği cihetle anlara rekabet idecek böyle bir fabrikanın imtiyaz ve 
gümrükce muafiyet tahtında küşadı o makule destgahların menafiini 
ihlal eyleyeceğinden yapılacak fabrikanın maksadı yapağı ve pamuk 
mensucatı gibi bizce muntazaman mevcud olmayan mamulata hasrı 
münasib göründiği misüllü…”25

Küçük ölçekli üreticilerin desteklenmesi ile ilgili üçüncü örnek, 16 
Ocak 1894 tarihli olarak Adana’daki pamuk üreticilerinin durumuyla ala-
kalıdır. Pamuk Adana’nın en temel geçim kaynaklarından biridir. Fakat 
pamuk kozasından ayrılmadan çekirdeği ile Avrupa’ya pazarlanmaktadır. 
Bu durumda hem elde edilen gelir, hem de Adana pamuğuna olan rağbet 
azalmaktadır. Durumu değiştirebilmek için tüccarlar ve fabrikatörler ara-
sında bir anlaşma temin edilmiştir. Kozasından ayrılmış olarak satılacak 
pamukların kontrolü için, çırçır fabrikalarına bazı memurlar tayin edil-
miştir. Böylelikle ürünü ucuza kapatmak isteyen karaborsacıların önü 
alınacaktır.

“Atananın başluca mahsulatından olan pamuğın erbab-ı ihtikâr ta-
raflarından çekirdekli ve hasarlı çıkarılmaması ve hazine-i devlet ve 
ahali-i memleketin temin-i menfaati içün ittihazı muktezi tedabire...
pamukların fabrika mahallerinde memurlar marifetiyle muayene itdi-
rilmek suretiyle… çıkan pamuklar her tarafın rağbetini mucib olacak 
derecede bulundığını…”26

Mevcut esnaf ile yeni fabrikalar arasındaki ilişkiye sonuncu örnek; Ge-
diz kazası ahalisinden Pazarzade Hacı Ali ile Bağdadzade İbrahim Ağala-
rın, yün ve pamuk ipliği üretmek üzere bir fabrika inşasına başlamaları-
dır. 4 Temmuz 1897 tarihinde Hacı Hüseyin Efendi tarafından sadarete 
gönderilen telgrafta, ilgili şahısların devletten ruhsat almadan böyle bir 
girişimde bulundukları şikâyeti yer almaktadır. Hacı Hüseyin Efendi telg-
rafına ahalinin iktisadi durumu hakkında bilgi vererek başlamıştır. Kü-
tahya’nın Gediz kazasında yaşayan 30.000 civarında nüfus bulunmakta-
dır. Ahalinin ana geçim kaynağı, eğirip bükerek yün ipliği üretmektir. Bu 
arada sadaretin konuyu ciddiye alması için, araya dikkat çekici bir vurgu 
da sıkıştırılmıştır. Vergilerini düzenli ödeyen halkın, geçim durumunun 

25 BOA, A.DVNSMKLT.d.2, s. 48.
26 BOA, DH.MKT 180/29. 8 Receb 1311, 4 Kanunusani 1309, 16 Ocak 1894.
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düşünülmesi gerekmektedir. Hacı Hüseyin Efendi son olarak, ruhsat alın-
madan inşası başlayan fabrikanın olası zararlarını engellemek için; fabri-
ka inşasının geçici olarak durdurulmasını talep etmektedir. Üç gün sonra 
konunun araştırılması için Hüdavendigar vilayetine yazı gönderilmiştir.

“Kütahya sancağı dâhilinde Gedüz kazasının havi olduğı otuz bin nü-
fusı mütecaviz ahalinin ekseriyetle yün eğirüb bükmek ve taramak 
işleriyle meşgul ve bu yüzden devlete ve sair tarafa olan borclarını te-
diye itdikden sonra umur-ı idareleri temin idilmekde bulunmuşiken…
kendi servetlerine medar olmak üzere kasaba-i mezburın aynı hanede 
mutasarrıf bulunan su değirmen sahipleri Gedüzli Pazarzade Hacı Ali 
ve Bağdadzade İbrahim Ağalar mezkûr yün ve pamuk taramak eğirüb 
bükmek üzere bir fabrika inşasına mübaşeret itmiş oldukları hâlbuki 
bu gibi bir metin fabrika inşası irade-i seniyyeye muhtac olub bina-
enaleyh cümle ahalinin hukuklarının muhafazasıyla… muvakkaten 
inşaatın tehiri zımnında…”27

Sadaret 17 Ağustos 1897 tarihinde, fabrikaların işleyişinden sorum-
lu olan Ticaret ve Nafıa Nezareti’ni bilgilendirmiştir. Sadaretin bu nokta-
daki görüşü, hakkında şikâyetler olan fabrikanın durumunun araştırılıp 
netleştirilinceye kadar; inşaatın Kütahya mutasarrıflığı tarafından dur-
durulması yönündedir. Osmanlı Devleti iplik yapımı alanında faaliyette 
bulunan önemli sayıdaki üreticinin, durumunun detaylı bir şekilde araş-
tırılmasını istemektedir. “…mezkûr fabrika hakkında icab iden muamela-
tın icra ve ikmaline kadar men-i inşaatı Kütahya mutasarrıflığına cevaben 
bildirildiğine…”28

Sosyal Sorumlulukla İlgili Düzenlemeler

Osmanlı Devleti sanayi tesisi kuracaklara getirdiği bazı düzenlemeler-
le, fakir ve ihtiyaç sahibi insanlara ve kurumlara bazen indirimli ve ba-
zen de bedelsiz hizmet sunulmasını talep etmiştir. Özellikle buz üretimi 
için fabrika kuracak olanlardan, bu şart istenilmiştir. Buzun meşrubat 
için kullanımı yanında, hastalar için de kullanımının gerekebilmesi; bu 
düzenlemenin gerekçesidir. Bu konuyla ilgili olarak, 7 Ocak 1860 tarihli 
arşiv belgesi örnek gösterilebilir. Fransa sefareti tercümanlarından mösyö 
Nevser de Paul’un hanımı hastalanmıştır. Hasta kadın için biraz buz veya 
kar gerekmektedir. Konu buz ihtiyacının kendisinden karşılandığı, Karha-
ne İdaresi’ne iletilmiştir. Karhane İdaresi ise deposunda hiç malzeme kal-
madığı için, Maliye Nezareti’nden yardım istemiştir. İdare hastalar için ba-
zen buz veya kar gerektiğini, fakat İstanbul’da bulunamadığını belirtmiş-
tir. Hâlbuki buza İstanbul’da her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle 
hastanelerin buza şiddetle ihtiyacı vardır. Bunun için her arandığında 
buz ve kar bulunabilmesi için, gereken tedbirler bir an önce alınmalıdır.

27 BOA, BEO 975/73090. 22 Haziran 1313, 4 Temmuz 1897.
28 BOA, BEO 994/74516. 17 Rebiülevvel 1315, 5 Ağustos 1313, 17 Ağustos 1897.
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“Bazı hastalar içün ara sıra buz ve kar iktiza idüğinde Dersaadetde 
arandıkça bulunamamakda olub… Dersaadetde lüzum-ı daimesi mu-
karrer olmasına ve hususıyla iktizası halinde hastaneler eşedd lüzumı 
bulunmasına… badeezin Karhanede arandığı vakit buz ve kar bulu-
nabilmesi içün icab iden tedabirin serian ittihazı ve icrası…”29

Osmanlı Devleti’nde buz üretmek için fabrika imtiyazı alan üç girişimci 
mevcut olup, bunlar İstanbul ve Çanakkale Biga için imtiyaz alan Salim 
Ağa, İzmir’deki Abdullah ve Şükrü Beylerin ortaklığı ve Şam, Halep ve 
Kudüs şehirlerinde birer buz fabrikası kurmak üzere imtiyaz alan Numan 
Efendi’dir. XIX. yüzyılın son çeyreğinde imtiyaz alan üç girişimciye de, 
fiyat tavanı uygulanmıştır. Fiyat tavanı konusunda belirlenen ölçü 20 ku-
ruşluk gümüş mecidiye ile hesaplanmaktadır. Salim Ağa’nın fabrikaları ve 
İzmir’deki ortaklık için 40 para fiyat limiti belirlenmiştir. Bu limit Numan 
Efendi içinse 35 paradır. Her üç imtiyaz içinde sosyal sorumluluk bağla-
mında, bazı sınırlamalar getirilmiştir. Salim Ağa için askeriye, kadın ve 
fakirlere yönelik hastaneler için kendisinden buz istenildiğinden mutlaka 
satması şart koşulmuştur. Bu kurumlar için yapılan satışın, 20 paradan 
fazla olmaması da ilave bir şarttır. Abdullah ve Şükrü Beylerin imtiya-
zında da, hastanelere yapılacak satışlar için aynı rakam belirlenmiştir. 
Numan Bey’in imtiyazındaysa ilave bir beş paralık daha indirim yapılmış 
olup, kendisinin aynı kurumlara yapacağı satışlar için isteyebileceği ra-
kam 15 parayla sınırlandırılmıştır. Ayrıca Numan Bey’e, diğer iki imtiyaz-
da olmayan bir sorumluluk da yüklenmiştir. Belediyeler tarafından ücret-
siz olarak tedavi ettirilen hastalara gereken buzlar, Numan Bey tarafından 
doktor reçetesi olmak şartıyla bedelsiz olarak temin edilecektir.30

Fiyat tavanı uygulamasından sonra sosyal sorumlulukla ilgili ikinci 
düzenleme ise, sanayi tesisi kuracaklara Darülaceze’ye yardım mecbu-
riyeti getirilmesidir. Darülaceze kimsesiz çocukları, yaşlı ve muhtaçları 
barındırmak amacıyla, 1896’da İstanbul’da açılmış bir hayır kurumudur. 
Kuruluş nedenine gelince; 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra İs-
tanbul’a doğru, yoğun bir göç dalgası yaşanmıştı. Bunun sonucu olarak 
şehirde artan dilencilikle mücadele için, II. Abdülhamid 30 Mart 1890 ta-
rihli iradesiyle bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmanın neticesinde kuru-
lacak Darülaceze’yle; kimsesiz çocuklarla, sakat erkek ve kadınları, yar-
dım dilenmek zorunda kalmaktan kurtarmak hedeflenmiştir. Bu kurum-
da din ve milliyet farkı gözetilmeksizin, yardıma muhtaç herkesin eğitim 
ve bakımları sağlanacaktır. Ayrıca okumak istemeyen kimsesiz çocukla-
ra, sanatkâr olarak yetişebilmeleri için mesleki eğitim verilecektir. İnşaat 
için padişah ve halktan, 70.000 lira civarında bir yardım toplanmıştır. 10 
Kasım 1892 tarihinde başlayan Darülaceze’nin inşaatı üç seneden fazla 
sürmüş olup; 2 Şubat 1896 günü sadrazam Halil Rifat Paşa tarafından 
açılışı yapılmıştır.31

29 BOA, HR.MKT 321/42. 13 Cemaziyelahir 1276, 7 Ocak 1860.
30 BOA, A.DVNSMKLT.d.2, s. 9, 171-172, d. 8, s. 174.
31 Hidayet Y. Nuhoğlu, “Darülaceze”, DİA, C. VIII, İstanbul, 1993, s. 512-514.
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Darülaceze’ye yardım yapması mecbur tutulan sanayi tesisleriyle ilgili 
dört örnek aşağıda gösterilmiş olup, bunların ilki İstanbul’da porselen 
fabrikası kurmak için imtiyaz alan Mimar Yanko Bey’dir. 19 Nisan 1894 
tarihinde Mimar Yanko Bey imtiyazı ile ilgili olarak, Darülaceze’ye yap-
ması gereken yardım şartını yerine getirir. Kendisi Darülaceze’ye 100 lira 
yatırmış olup, imtiyazın kendisine ait olan nüshasını Ticaret ve Nafıa Ne-
zareti’nden teslim almıştır.

“Şehremanetine mülhak olub kordon dâhilinde vaki bir mahalde por-
selen ve fayans ve fağfuri imaline mahsus bir fabrika inşa itmek… ve 
Darülacezeye bir defaya mahsus olarak yüz lira virilmek üzere otuz 
sene müddet ve şerait-i saire-i mukarrere ile uhde-i güzara imtiyaz 
itası… zikrolunan yüz liranın Darülaceze komisyon-ı mahsusuna gön-
derilmek üzere nezaret veznesine itasıyla ferman-ı mezkûrun ahzı…”32

18 Ocak 1899 tarihli ikinci örnekse, Yusuf Bey’in Afyonkarahisar’da 
kurmak istediği şeker fabrikası ile alakalıdır. Kendisine fabrikanın kuru-
lup işletilmesi için 30 yıllığına bir imtiyaz tanınmıştır. Yalnız burada ilk 
örnekten farklı olarak bir seferlik değil, her yıl düzenli yardım mecburiyeti 
getirilmiştir. Fabrikanın imtiyaz süresi olan 30 yıl boyunca, imtiyaz sahibi 
her sene Darülaceze’ye 30 lira yardım yapmak mecburiyetindedir. “Karahi-
sar-ı Sahib Sancağı’nın münasib bir mahallinde bir şeker fabrikası tesisi ile 
işledilmesi içün müddet-i imtiyaziye zarfında sahib-i imtiyaz tarafından Da-
rülaceze’ye her sene otuzar Osmanlı altunı ita olunmak şartı ve şerait-i mu-
karrere-i saire ve otuz sene müddet ile Yusuf Bey uhdesine imtiyaz itası…”33

Üçüncü örnekteyse İstanbul’da cam ve ayna üretmek üzere imtiyaz 
alan Yusuf Ziyaeddin Bey’e, 5 Ekim 1903 tarihinde devletle imzaladığı im-
tiyaz mukavelenamesinde Darülaceze’ye yardım şartı getirilmiştir. Burada 
da ikinci örnekte olduğu gibi düzenli bir yardım mecburiyeti getirilmiştir. 
Fakat burada yardım mecburiyeti için önce fabrikanın üretime başlaması 
istenilmiştir. Mukavelenamenin sekizinci maddesine göre fabrikada üre-
tim başladıktan sonra; Yusuf Ziyaeddin Bey veya imtiyazı onun yerine 
devralmış olan şirket, her sene Darülaceze’ye 30 lira yardımda buluna-
caktır. “…fabrikanın mamulat çıkarmağa başladığı tarihden itibaren sa-
hib-i imtiyaz veya makamına kaim olacak şirket her sene Darülaceze’ye 30 
aded liray-ı Osmani ita idecekdir…”34

Bu konuyla ilgili son örnekse, İstanbul’daki Bomonti Buz Fabrikası’nın 
şikâyetidir. Bu fabrikaya diğer iki tesisten farklı olarak, nakit para yerine 
Darülaceze hastaneleri için fabrikadan bedelsiz buz verme mecburiyeti 
getirilmiştir. Fakat bu bahaneyle hastaların ihtiyacından fazla buz talep 
edilmektedir. 28 Temmuz 1906 tarihli Dâhiliye Nezareti’nin yazısıyla, Da-
rülaceze Müdürlüğü uyarılmakta olup; bedelsiz verilenler haricinde talep 

32 BOA, BEO 387/28990, 13 Şevval 1311, 7 Nisan 1310, 19 Nisan 1894.
33 BOA, BEO 1258/94333. 6 Ramazan 1316, 6 Kanunisani 1314, 18 Ocak 1899.
34 BOA, A.DVNSMKLT.d.13, s. 8.
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edilen buzlar için fabrika müdürlüğüne 12 paradan ücret ödenmesi ge-
rekmektedir. “…Darülaceze hastahaneleri içün Bomonti buz fabrikasından 
mübayaası meccanen virilen buzdan maada alınacak buzun mezkûr fabri-
ka direktörliğinin işarı vechiyle on ikişer paradan bedelinin tesviyesi tensib 
idilmesiyle ana göre icray-ı icabı…”35

Sonuç

Osmanlı Devleti siyasi hayatta kendisine Avrupa’dan farklı bir yol çiz-
miştir. Aristokrasi’nin oluşumu dolayısıyla, merkezi otoritenin sarsılması 
engellenmek istenmiştir. Siyasi hayattaki farklılık, kendisini iktisadi ha-
yatta da derinlemesine hissettirmiştir. XVI. yüzyıldan itibaren Avrupa’da 
gelişmeye başlayan merkantilist politikalar, önce mali ve sonra ise sınai 
kapitalizmin ilk izlerini taşımaktadır. Fakat her şeyin kârdan ibaret ol-
duğu bu iktisadi yaklaşımın aksine, Osmanlı Devleti toplumsal refahı ve 
güçlü bir orta sınıfın varlığını savunmuştur. Tabi ki bu yaklaşımda, siya-
si amaçlarda yok değildir. Bazı temel ihtiyaçları garanti altına alınan bir 
halkın, yönetime çıkaracağı sorunlar daha az olacaktır. Fakat devlet piya-
sanın oluşumu için yaptığı düzenlemelerde, toplumun refahını da ciddiye 
aldığını net bir şekilde ortaya koymuştur.

Sanayi Devrimi’nin başlaması toplumsal yapıyı büyük ölçüde değiştir-
miştir. Üretimin merkezileşmesi ve ölçeğinin büyümesi, köylü ve esnafın 
geçim kaynaklarında genel bir daralmaya sebep olmuştur. Avrupa kapi-
talist zenginlerin kontrolünde, derin bir sınıfsal ayrılığa doğru evrilmiştir. 
Bir yanda önemli bir sermaye birikimi oluşurken, diğer yandan gelir dağı-
lımındaki adaletsizlik ciddi boyutlara ulaşmıştır.

Sanayi Devrimi sonrasında da Osmanlı Devleti, farkını ortaya koymaya 
çalışmıştır. Çünkü Osmanlı iktisadi zihniyeti, Avrupa’ya göre tamamen 
farklı şekillenmiştir. İktisadi hayatta kapitalist bir sınıflaşmanın bilinçli 
olarak engellendiği bir ortamda, mevcut esnafın imkânlar çerçevesinde 
rekabet gücü korunmaya çalışılmıştır. Alınan iktisadi kararların devlet 
ve tüketicinin yanı sıra, üreticiyi de zor duruma sokmaması hedeflen-
mektedir. Sanayi Devrimi’nin gelişim sürecinde Avrupa’da sıkça görülen, 
üreticilerin birkaç zengine ucuz işgücü kaynağı olması; Osmanlı Devleti 
tarafından hoş karşılanmamaktadır. Toplumsal refahı önceleyen bu yak-
laşımın uygulamadaki bir başka işareti ise, fabrika kuran girişimcilere 
sosyal sorumlulukla ilgili bazı yükümlülüklerin getirilmesidir. Buz üre-
ticilerine fiyat tavanı dayatılması sayesinde; halkın hastalık gibi zaruri 
durumlarda ihtiyacını karşılarken, mağdur olmasının önüne geçilmek is-
tenmiştir. Toplumsal refahla ilgili diğer uygulama ise, 1877-78 Osmanlı 
Rus Savaşı’nın sebep olduğu büyük göçlerle ilgilidir. Savaşın toplumsal 
hayatta meydana getirdiği kargaşanın izlerini hafifletmek için; kimsesiz 
çocuklarla, sakat ve yaşlılara yönelik olarak kurulan Darülaceze’ye yar-
dım mecburiyeti getirilmiştir. Osmanlı Devleti sanayi alanında yaptığı bu 

35 BOA, DH.MKT 1103/80. 6 Cemaziyelahir 1324, 15 Temmuz 1322, 28 Temmuz 1906.
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düzenlemelerle, kapitalist mantık dışındaki tavrını net bir şekilde ortaya 
koymuştur.
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Öz

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da başlayan tarım ve sanayi alanında-
ki gelişmeleri takip edemeyerek geleneksel üretim anlayışını sürdürmesi 
Batı’dan geri kalmasına neden olmuştur. Özellikle kapitülasyonlarında 
etkisiyle ülke adeta açık pazar haline dönüşmüş ve ekonomi de büyük 
sıkıntılar yaşanmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilerek Mondros Mütarekesi’ni imza-
lamak zorunda kalan Osmanlı Devleti’nde işgallerinde başlamasıyla eko-
nomi daha da bozulmuştur.

Bütün bu olumsuz tablolara rağmen Milli Mücadele döneminde uygu-
lanan ekonomik politikalar halkında büyük desteği sonucu başarıya ulaş-
mış ve bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Atatürk, Milli Mücadele, Ekonomi, Sanayi, Tarım.

Abstract
Agriculture and Industry In Armistice Period In Turkey

By maintaining the traditional manufacturing approach could follow 
developments in Europe an agriculture and industry began in the Ottoman 
Empire it led to lag behind the West. Especially in open-market countries it 
has become almost capitulation and was faced with the impact of the big 
problems in the economy.

At the end of the First World War, the rest have to sign the armistice 
defeated the Ottoman State economy further deteriorated with the start of 
the occupation.

Despite all these negative statements it has been successful as a result 
of the great support of the people and the economic policies implemented 

during the national struggle confidently towards independence.
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Keywords: Ataturk, The National Struggles, Economy, Industry, Agri-
culture.

Giriş

Osmanlı Devleti’nin coğrafi konumu ve ekonomik zenginliği, Avrupalı 
devletlerin ve Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni parçalamaya yönelik politika-
lar gütmelerine sebep olmuştur. Osmanlı Devleti’ni ortak sömürge duru-
muna sokan araç kapitülâsyonlar olmuş ve ülke pazarları Avrupa malla-
rının istilasına uğramıştır.1

Fransız hükümeti, Osmanlı hükümeti ile başlatmış olduğu diplomatik 
girişimler sonucu Fransız tebaasının “imtiyazlarını” ve “ticaret hakkını” 
önemli ölçüde genişletmiş ve bu imtiyazların süresiz olarak kalıcı hale gel-
mesini sağlamıştır.2 Osmanlı ile Fransa arasında 1740 yılında imzalanan 
antlaşma uyarınca, Osmanlı Devleti ihracat, ithalat ve ülkeden transit 
olarak geçen tüm malların değerleri üzerinden ortalama %3,0 oranında 
gümrük vergisi almaya başlamıştır. Ancak 1838’de İngiltere ile imzalanan 
Ticaret Antlaşması ile birlikte, Osmanlı ekonomisini günden güne çöker-
ten yeni bir dönem başlamıştır.3 Hatta kapitülâsyonların kapsamı daha 
da genişletilerek, 1861’de Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya ve Danimarka 
ile Alman Gümrük Birliği, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, İzlanda, ABD 
ve Avusturya-Macaristan ile antlaşmalar imzalanmıştır.4

Bu dönemde imzalanmış olan uluslararası ekonomik ve siyasi antlaş-
maların birçoğu Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlanmıştır. Bir tarım ülkesi 
olan Osmanlı Devleti, kapitülasyonlarında etkisiyle İstanbul başta olmak 
üzere birçok bölgede halkını ithal buğday ile beslemek zorunda kalmış-
tır.5 Osmanlı Hükümeti kamuoyunda rahatsızlık yaratan bu duruma çö-
züm bulabilmek için “1858 Arazi Kanunnamesi” ile tarımda özel mülkiyeti 
getiren hukuk yapısına geçişi büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.6 Buna ek 
olarak 1860 yılından itibaren Osmanlı Hükümeti tarafından yerli sanayi 
kuruluşlarını geliştirmek ve korumak amacıyla, ithal gümrüğünün artı-
rılması, ıslah-ı sanayi komisyonunun kurulması, üreticinin sorunlarının 
tespit edilmesi gibi birtakım tedbirler alınmıştır.7 Alınan bütün tedbirlere 
rağmen önemli bir kısmı Tanzimat döneminde olmak üzere açılan birçok 
sanayi tesisi bilgi ve tecrübe eksikliği sebebiyle işletilemediğinden, isteni-
len başarı sağlanamamıştır.8

1 Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. Yüzyıldan Tanzimat’a 
Mali Tarih), İstanbul, 1986, s. 32; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt: V, Ankara, 1988, s. 162.
2 Tahir Sevinç, “Osmanlı-Fransız İlişkileri ve Mehmet Said Paşa’nın Paris Sefareti (1739-
1742)”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta, 2013, s. 118.
3 Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), İstanbul, 1994, s. 66.
4 A.D. Noviçev, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yarı Sömürgeleşmesi, Ankara, 1979, s. 71.
5 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, İstanbul, 1983, s. 35.
6 Yahya Sezai Tezel, a.g.e., s. 76.
7 Rifat Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayi ve Sanayileşme Politikası, Ankara, 1988, s. 126.
8 Rifat Önsoy, Osmanlı Borçları 1854-1914, Ankara, 1999, s. 27-28.
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Bu dönemde bütçe açıkları gittikçe büyüyen Osmanlı Devleti, Batılı 
devletlerden dış borç almak zorunda kalmış, borçları geri ödemede sıkıntı 
çektiği için “Duyun-u Umumiye” idaresi kurulmuştur.9 XX. yüzyıl başla-
rından itibaren devlet gelirlerinin üçte biri, gümrüklerin ise yüzde 95,4’ü 
Düyun-u Umumiye İdaresi’nin kontrolü altına girmiştir.10

Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki rekabet so-
nucu doğmuş olan I. Dünya Savaşı’na da sokulmuş ve bu savaştan mağ-
luplar safında yer alarak çıkmıştır. Mondros Mütarekesi’nin 30 Ekim 
1918 tarihinde imzalanmasıyla birlikte Türk Tarihi’nde yeni bir dönem 
başlamıştır.11 I. Dünya Savaşı esnasında yapılan gizli antlaşmalar Mond-
ros Mütarekesi ile birlikte uygulamaya konularak, işgaller başlamıştır.12 
Bu mütareke ile Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü bozulmuş ve eko-
nomisi daha da kötüye gitmiştir.

1. Milli Mücadele Başlangıcında Ekonomik Durum

1.1. Sanayi

1838 yılına kadar Osmanlı ekonomisinin önemli sayılabilecek tek sana-
yi kolu olan dokumacılık sektörü ilkel ve yetersiz koşullarda üretim yapma-
sına rağmen hem iç talebi karşılamış, hem de ihracat gerçekleştirmiştir.13

Osmanlı ekonomisini çöküntüye sürükleyen kapitülasyonların yıkıcı 
etkileri, 1838 yılında İngiltere ile imzalanan Ticaret Anlaşması ile başla-
mıştır. 1841 yılına kadar geçen üç yıl içinde Fransa, İsveç, Norveç, İspan-
ya, Hollanda, Danimarka, Belçika ve Rusya’ya da, İngiltere’ye tanınan ay-
rıcalıklar tanınmış ve böylece Osmanlı ekonomisinin temelleri sarsılmağa 
başlamıştır.14

Bu antlaşmanın yürürlüğe girmesi ile Batılı devletler, ticaret yasakları, 
yüksek ihracat gümrükleri, tezkere usulü, yed-i vahit (tekel) usulü ve iç 
gümrük uygulamalarından tamamen muaf tutulmuşlardır.15 Osmanlı yer-

9 Fahrettin Tızlak, “Milli Mücadelenin Sosyal, Ekonomik ve Askerî Kaynakları Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 96, İstanbul, Aralık 1994, s. 50.
10 Dünyamalı Veliyev, “Kemalcıların Ekonomik Bağımsızlık Savaşının Mâlî Yönleri (1920-
1930 Yılları)”, Uluslararası İkinci Atatürk Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Cilt: II, 
Ankara, 1996, s. 862.
11 Yaşar Ertürk, “19 Mayıs 1919’un Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 174, Mayıs-Haziran 2008, s. 62.
12 Mesut Aydın, Milli Mücadele Döneminde TBMM Hükümeti Tarafından İstanbul’da Kurulan 
Gizli Gruplar ve Faaliyetleri, İstanbul, 1992, s. 13.
13 TİH, Batı Cephesi, C. 2, Ks. 3, Ankara, 1994, s. 26.
14 Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, Ankara, 1974, s. 65.
15 Ticaret yasakları; Osmanlı Devleti, pamuk, ipek ve bakır gibi ham maddelerle hububa-
tın, iç piyasada yokluğu görülünce dışarıya satılmasını yasaklayabiliyordu. Oysa Avrupa 
ülkeleri, bu sırada hızla artan üretimlerini besleyecek ham madde bulmak zorundaydılar. 
Osmanlı Devleti tarafından zaman zaman bu maddelere konulan ihracat yasakları, işlerine 
gelmiyordu. Yüksek ihracat gümrükleri; İthalât gümrüklerinin kapitülâsyon antlaşmalarıyla 
dondurulmuş olmasına rağmen, Osmanlı Devleti, dışarıya sattığı mallara yüksek gümrükler 
koyabiliyordu. Örneğin yapağıdan ve Bursa ipeğinden %5’ten %21’e kadar, diğer mallardan 
da ortalama %10’dan %15’e kadar ihracat vergisi alınıyordu. Hububat ve zeytinyağından ise, 
bunların satışına izin verildiği zaman alınan ihraç gümrüğü %33’e kadar yükseliyordu. Tezke-
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li sanayi dışa karşı rekabet imkânını yitirmiş, Avrupa ülkeleri Bursa’dan 
ipekli ve kadife kumaş yerine ipek ipliği, Ankara’dan sof kumaşlar yerine 
sof ipliği almaya başlamışlardır. Osmanlı topraklarında üretilen pamuğun 
büyük bir kısmı yurt dışına ihraç edilmek zorunda kalınmıştır.

İhraç edilen pamuk ve yün, yurt dışında işlendikten sonra 10-15 misli 
değer kazanarak yeniden yurda ithal edilmiştir.16 Avrupa sanayi ürünle-
rinin Osmanlı pazarlarına serbestçe girmesi, küçük işletmelerin rekabet 
edemeyerek pazardan çekilmesine sebep olmuştur.17 Osmanlı Devleti’nde 
geniş yatırım imkânları olduğunu gören Avrupalı sermayedarlar kendi ara-
larında kurdukları şirketlerle ulaştırma, bankacılık, sanayi, madencilik, 
kamu hizmetleri ve tarım alanlarında yatırımlar yapmağa başlamışlardır.18

XIX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Osmanlı mamul madde ihtiyacını kar-
şılayan Fransa, Avusturya ve İsveç bu avantajlarını İngiltere’ye kaptırmış-
lardır. Osmanlı İngiltere için kapitülasyonlarında sağladığı kolaylıklarla 
ideal bir ülke durumuna gelmiştir.19

XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya’da ekonomisi güçlü bir devlet 
olarak ortaya çıkmıştır. Alman İmparatoru II. Wilhelm’in, II. Abdülhamit’i 
ziyaret etmesi, 1888’de Anadolu Demiryolları, 1903’te Bağdat Demiryolu 
imtiyazının Almanlara verilmesi Osmanlı-Alman ilişkilerinin gelişmesine 
katkı sağlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte 1880’lere kadar Osmanlı’da gö-
rülen İngiliz-Fransız etkisi yerini Almanlara bırakmaya başlamıştır.20

Osmanlı sanayi sektörü genel olarak coğrafi konumu nedeniyle Ege ve 
Marmara bölgelerinde yoğunlaşmış ve bu bölgelerdeki sanayi faaliyetlerini 
yürütenlerin çoğunluğunu Osmanlı vatandaşı azınlıkları oluşturmuştur.21 

Osmanlı topraklarında yatırım yapmak isteyen yabancı sermaye kuru-
luşları genellikle, devlet güvencesi bulunan, alt yapı yatırımlarını tercih 
etmişlerdir. I. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’ye giren 57.110.000 Os-
manlı lirası tutarındaki yabancı sermayenin ancak %11.3’ü sanayi ala-

re usulü; Yabancı tüccarların Osmanlı Devleti’nde yerli ürün alıp satabilmeleri için devletten 
bir ruhsat almaları gerekiyordu. Avrupalılar bu ruhsatı alırken ödedikleri paradan ve çektik-
leri güçlükten kurtulmak istiyorlardı. Yed-i Vahit (tekel) usulü; Osmanlı Devleti bazı malların 
gerek alımını, gerekse satımını tekel altında tutuyordu; böylece bunlarda fiyat düşmeleri ya 
da fiyat artışları olmasını önlüyordu. 1838’de bu uygulama kaldırılmıştır. İç gümrükler; Os-
manlı Devleti’ndeki iç gümrükler, Avrupa mallarına da uygulanıyordu. Avrupalılar bunlardan 
bağışıklık kazanmak, malların Osmanlı pazarının her yanında aynı fiyatla satılmasını sağla-
mak istiyorlardı. Osmanlı Devleti’nin dış piyasada para eden ham maddelerini ve tarım ürün-
lerini yok pahasına dışarıya çıkarmak istiyorlardı. 1838 sözleşmesi, Osmanlı vergileri ve yasa-
ları karşısında yabancılara, Osmanlı vatandaşlarına göre sayısız ayrıcalıklar tanıyan ikili bir 
yapıyı kurmuş oluyordu. Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, s. 66-67.
16 A. Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, s. 65.
17 Tevfik Çavdar, Sayılarla Vaziyet ve Manzara-i Umumiye, İstanbul, 1971, s. 44-45.
18 A. Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, s. 59.
19 Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Ankara, 1982, s. 25.
20 Şevket Pamuk, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Sermaye: Sektörlere ve Sermayeyi İh-
raç Eden Ülkelere Göre Dağılımı (1854-1914)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gelişme Dergisi, 
Özel Sayı, Ankara, 1978, s. 143-144.
21 Ahmet Emin Yaman, Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu Ekonomisi 1919-1922, Ankara, 1998, 
s. 59.
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nına yatırılmıştır. En fazla yatırım %59 ile demiryollarına yapılmış, bunu 
%9.8 bankacılık, %5.7 madencilik, %5.4 kamu hizmetleri (elektrik, su, 
tramvay), %5 liman işletmeleri ve %3.8 ile diğer alanlar takip etmiştir.22

I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı sanayinde sermaye ve emeğin da-
ğılımı şu şekilde idi:23

Etnik Grup Sermaye % Emek %
Türk 15 15
Rum 50 60

Ermeni 20 15
Yahudi 5 10
Yabancı 10 --
Toplam 100 100

Bu tabloya göre; Osmanlı sanayi sektörünün ağırlıklı olarak azınlık-
ların kontrolünde bulunduğu görülmektedir. Özellikle Müslüman halkın 
yeterli düzeyde sermaye birikimine sahip olmaması dengeleri yabancı ya-
tırımcı ve azınlıklar lehine değiştirmiştir.24

Ulusal sanayiyi geliştirmek amacıyla Osmanlı Hükümeti tarafından 
1913 yılında Sanayiyi Teşvik Yasası çıkarılmasına rağmen ülke içinde ve 
dışında oluşan olumsuz şartlar dolayısıyla istenilen başarı elde edileme-
miştir.25 Osmanlı Devleti’nin sanayi sektöründeki bölgesel dağılımına ba-
kıldığında; 1919 yılında Anadolu’da 10 kişiden fazla personel çalıştıran 300 
civarındaki tesisin, 170’e yakını İstanbul ve çevresinde, 60 kadarı İzmir ve 
çevresinde, geri kalanı ise Bursa ve çevresinde faaliyet göstermiştir.26

Milli Mücadele süresince bu bölgelerde toplanmış olan sanayi sek-
töründen işgaller dolayısıyla yeteri derecede istifade etme imkânı olma-
mıştır.27 Özellikle işgal altında olmayan bölgelerde üretim faaliyetlerinin 
devam etmesi hususuna büyük önem verilerek üretimi teşvik etmek ama-
cıyla askerlikten tecil ve mükellefiyet kanunları çıkarılmıştır.28 Ayrıca 10 
Ağustos 1920’de, İktisat Vekâleti kurularak başına Mahmut Celâl (Bayar) 
getirilmiştir.

İktisat Vekâleti’nin girişimleriyle Türkiye İktisat Kongresi, 17 Şubat - 4 
Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de toplanmıştır. Kongrenin açış ko-
nuşmasını yapan Mustafa Kemal Paşa, memleketi layık olduğu mertebeye 
yükseltmek için, iktisadî işlere birinci derecede ehemmiyet verilmesi lüzu-

22 Doğu Ergil, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, Ankara, 1981, s. 58.
23 Ergil, a.g.e., s. 60.
24 Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), İstanbul, 1994, s. 74.
25 Tevfik Çavdar, Sayılarla Vaziyet…, s. 48-49, 66.
26 A. Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, s. 61.
27 Fahrettin Tızlak, “Milli Mücadelenin Sosyal, Ekonomik ve Askerî Kaynakları...”, Türk Dün-
yası Tarih Kültür Dergisi, s. 51.
28 TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt: 21, Ankara, 1959, s. 446-470 (20 Temmuz 1338 tarih ve 246 
Nolu Kanun).
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munu belirtmiştir.29 Ayrıca kongredeki temsilciler tarafından sanayide ön-
celikle hammaddesi kendi topraklarımızda bulunan imâlat çeşitlerinden 
başlanılmasının gerekli olduğu üzerinde durulmuştur.30

İktisat Vekâleti tarafından hazırlanan kalkınma planında; sanayide 
kalkınmanın ancak yerli tüccarların bir araya gelerek kuracakları büyük 
şirketler aracılığı ile mümkün olabileceği üzerinde durulmuştur.31 Bu 
plandan da anlaşılacağı üzere Anadolu’da sanayileşme ile ilgili olarak he-
nüz tam anlamıyla sermaye ve tecrübe birikimi oluşmamıştır. Öte yandan 
tam bağımsızlığın önemli bir halkasını oluşturan ekonomik bağımsızlığın 
gerçekleştirilebilmesi için, ulusal sermayeye ve ulusal üretim merkezleri-
ne ihtiyaç duyulmuştur.

Dönemin Maliye Vekili 9 Mart 1921 tarihli Hâkimiyet-i Milliye Gaze-
tesi’ne vermiş olduğu demeçte bu durumu açıkça belirtmiştir.32 Maliye 
Vekili ayrıca ekonomik açıdan Avrupa karşısında gelinen noktanın tam 
bir sömürü düzeni olduğunu, bunu düzeltmenin yolunun kalkınmadan 
geçtiğini TBMM Hükümeti’nin, tüm halkın katılımı ile bu sömürü me-
kanizmasını ortadan kaldırmanın mücadelesini verdiğini vurgulamıştır.33 

1.2. Tarım

Tarıma son derece elverişli olan Osmanlı topraklarında tarım ilkel yön-
temlerle yapıldığından üretim düşük seviyelerde kalmıştır. Özellikle ka-
pitülasyonlarında olumsuz etkisiyle İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde 
çoğu zaman yurt dışından tahıl ithal edilmiştir.

Tanzimat dönemiyle birlikte diğer alanlarda olduğu gibi tarım ve sa-
nayi alanında da birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Ülke tarımını geliştir-
mek ve üretimde modern araç kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yurt 
dışından getirilecek araç ve gereçlerin gümrüksüz ithal edilmesi sağlan-
mıştır.34 Ayrıca Osmanlı Devleti tarafından 1858 yılında çıkarılan “Arazi 
Kanunnamesi” ile toprak üzerindeki mülkiyet ve denetim hakkı yeniden 
düzenlemiş, kişisel mülkiyet ve tapu düzeni getirilerek toprağın daha ve-
rimli işletilmesi esas alınmıştır.35

29 M. Akif Tural, Atatürk Devrinde İktisâdi Yapılaşma ve Celâl Bayar (1920-1938), Ankara, 
1987, s. 68-69.
30 Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi, Ankara, 
1994, s. 158.
31 Leonid Friedrich, Ankara 1922, İstanbul, 1999, s. 51-53.
32 Maliye Vekili Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi muhabirine, “Londra Konferansı’nı, Yunan mese-
lesini okuduk. Yazmayı unuttuğunuz bir mesele fabrika meselesi dedikten sonra, evet bize ilk 
lazım olan şey bu. Yazınız, herkese anlatınız ki bize fabrika lazım. Türkiye’nin ekonomik ba-
ğımsızlığı ancak bununla sağlanacaktır. Bu olmazsa kazanacağımız siyasal bağımsızlık neye 
yarar? Ülkemizde herkes çalışıyor. Elde edilen ürün yok pahasına ve bin rica minnet dışarıya 
satılıyor. Sonra biraz şeklini değiştiren yabancılar, bunu bize tekrar satıyorlar. 40 kuruşa yün 
veriyoruz, aynı yünü 1200 kuruşa 1 metre kumaş olarak alıyoruz. Bu dünyanın neresinde 
görülmüştür.” şeklinde açıklama yapmıştır. Hâkimiyet-i Milliye, 9 Mart 1337 / 1921, No: 127.         
33 İhsan Güneş, Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı, Ankara, 1997, s. 324.
34 İsmail Yıldırım, “Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme 
(1839-1918)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: II, Sayı: 2, Elazığ, 2001, s. 314.
35 A. Emin Yaman, Kurtuluş Savaşında Anadolu Ekonomisi, s. 3.
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Osmanlı’da tarımla ilgili ilk ayrıntılı bilgiler, Fransız Uzman Vital Cui-
net tarafından, 1890 yılında dört cilt olarak yayımlanan “La Turquie d’A-
sie” adlı eserde verilmiştir.36 Bölgelere göre tarımsal üretim, en fazla Orta 
Anadolu’da yapılmakla beraber, ülkenin en zengin tarımsal alanlarını; 
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri oluşturmuştur.37

Taşıma güçlüğü ve pahalılığı dolayısıyla buğday fiyatları bölgelere göre 
4.2 kuruş ile 13.48 kuruş arasında değişiklik göstermiş, taşınan buğ-
dayın kilosu üzerinden gümrük vergisi alındığından, bu durum maliyeti 
büyük oranda artırmıştır.38 Yalnızca pazara açılabilme imkânı bulabilmiş 
işletmeler, modern tarım yöntemleri uygulayabilmişlerdir. Bu işletmeler 
daha çok sanayiye hammadde olabilecek ürünlere yönelmişlerdir.39

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz bölge-
lerinin önemli bir kısmı düşman işgali altına girdiğinden Milli Mücadele bo-
yunca bu bölgelerde üretilen ürünlerden yeterince istifade edilememiştir.40

Anadolu ekonomisi, tümüyle tarıma dayandığından devlet gelirlerinin 
büyük bölümünü köylüden alının “aşar, ağnam ve arazi vergisi” oluştur-
muştur. Aşar, onda bir anlamına gelen, başlangıçta tarımsal ürünlerin 
onda biri oranında alınan bir vergi olmakla beraber, 1919 yılında %12 
oranında uygulanmıştır.41 Bütçe gelirlerinin %30’unu oluşturan aşarı 
devlet kendisi toplamayarak, pazarlıkla belirlenen miktar üzerinden “Mül-
tezim” adındaki aracılara vermiş ve pazarlık fazlası vergi, mültezimlerin 
kazancını oluşturmuştur.42 Bununla birlikte aşar gelirlerinin büyük kıs-
mı devlet borçları karşılığı “Düyun-u Umumiye İdaresi”ne bırakılmıştır.43 

36 Osmanlı Devleti’nin tarım üretimine ilişkin ilk ayrıntılı bilgiler, Fransız Uzman Vital Cuinet 
tarafından, 1890 yılında dört cilt olarak yayımlanan “La Turquie d’Asie” adlı eserde verilmiş-
tir. Adı geçen eser, Vital Cuinet ve arkadaşlarının Anadolu’da on iki yıl gibi uzun bir süre 
yaptıkları araştırma sonuçlarını yansıtmaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından Vital Cuinet’nin 
1890 yılında yayımlanan eserinden yararlanmak suretiyle, 1890 ve 1967 yıllarında Anado-
lu’daki buğday üretimini ele alan karşılaştırmalı bir araştırma yayımlanmıştır. Buna göre; 
1890 ve 1967 yıllarında aynı yüzölçümü gösteren illerin merkez ilçelerine ait eldeki bilgilere 
göre düzenlenen tablo; 1967 yılında 1890 yılına oranla buğday üretiminin %205 oranında, 
buna karşılık nüfusun 1965 yılında, 1890 yılına oranla %210 oranında artmış olduğunu gös-
termektedir. Bu karşılaştırma, söz konusu illerin merkez ilçelerinde kişi başına düşen buğday 
üretiminin 77 yıl sonra değişmemiş olduğunu göstermektedir. Ancak, 77 yıl içinde süregelen 
şehirleşmenin il merkezlerindeki nüfusu artırdığı, buna karşılık tarımla uğraşanların aynı 
oranla artmadığı da göz önünde tutulması gereken önemli bir faktördür. A. Müderrisoğlu, 
Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, s. 68-69.
37 TİH, Batı Cephesi, C. 2, Ks. 3, Ankara, 1994, s. 25.
38 Feridun Ergin, Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi, İstanbul, 1977, s. 24.
39 A. Emin Yaman, Kurtuluş Savaşında Anadolu Ekonomisi, s. 39.
40 A. Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, s. 74; A. Emin Yaman, Kurtuluş Sa-
vaşında Anadolu Ekonomisi, s. 38.
41 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 3, Ankara, 1941, s. 130-143, 178-186, 190-199, 308-322 (2 Ağus-
tos 1336 (1920) tarih ve 12 No’lu Aşarın teslise raptı hakkında kanun); TBMM Zabıt Ceridesi, 
C. 19, s. 46-48, 62-63 (8 Nisan 1338 tarih ve 212 No’lu Harbi Umumî esnasında kura ahali-
sine zimmet kayıt olunan aşarın sureti cibayeti hakkında kanun).
42 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 3, s. 517-523, 540-541, C. 4, s. 465-476 (29 Eylül 1336 (1920) 
tarih ve 30 No’lu Aşar mültezimlerinden edayı deyn edenlerin emlâki merhune ve mütefevvi-
zelerinin iadesine dair kanun).
43 Uluğ İğdemir, Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Ankara, 1989, s. 114.
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Arazi vergisi, toprak ve arsaların mülkiyet ve kullanma haklarına sahip 
kişilerden, toprak ve arsaların değerleri üzerinden alınmıştır.44

Ülkedeki hayvan sahiplerinden toplanmakta olan “Ağnam Vergisi” ise; 
Milli Mücadele döneminde bütçe gelirlerinin yaklaşık %13’ünü oluşturmuş-
tur.45 Devlet gelirleri ile ilgili olarak Maliye Vekili Hasan Saka 4 Nisan 1922’de 
TBMM’de yapmış olduğu konuşmada, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu ve 
bütün ekonomik düzenin çiftçinin mesaisi üzerine kurulduğunu belirtmiştir.46

Milli Mücadele döneminde üretici nüfusun büyük bir bölümünün silâh 
altına alınmasıyla ülke ekonomisinin temeli olan tarım, durma noktasına 
gelmiştir.47 Bu dönemde hayvan sayısı 1913 yılına oranla yaklaşık %46, 
tarımsal ürün rekoltesi ise %50 azalmış ve sadece ordu gereksinimleri için 
çalışan işletmeler üretim yapabilmişlerdir.48

TBMM Hükümeti ülkedeki üretimi artırabilmek amacıyla, savaş duru-
muna bakılmaksızın mümkün mertebe cephe gerisinde üretime katkısı 
olanların askerliklerini tecil etmiştir.49 Daha önce çıkarılmış olan “Mükel-
lefiyet-i Ziraiye” yasasına işlerlik kazandırmak için yeni bir “nizamname” 
yayımlanmıştır. Buna göre, her mahalde en büyük mülki memurun baş-
kanlığında askerlik şubesi başkanı, ziraat fen memuru, jandarma ku-
mandanı ile heyetçe seçilen iki üyenin de katılmasıyla birer “mükellefiyeti 
ziraiye heyeti” oluşturulması ve bu heyetin haftada bir kez toplanıp, ta-
rımsal sorunları kendi aralarında görüşmesi karara bağlanmıştır.50

Milli Mücadele sebebiyle ziraat ve hayvancılığın olumsuz etkilenmesi 
konusu meclise taşınmış, Konya Milletvekili Vehbi Bey 5 Temmuz 1920 

44 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 5, Ankara, 1981, s. 322-336 (16 Eylül 1336 tarih ve 48 No’lu Emlâk 
ve Arazi ve Temettü Vergisi Tezkere Esmanının Tezyidi Hakkında Kanun); TBMM Zabıt Ceridesi, 
C. 4, Ankara, 1942, s. 309, 529-538, C. 5, s. 13-15 (23 Ağustos 1336 tarih ve 16 No’lu Memaliki 
Müstahlâsa Ahalisinden Temettü ve Akarat Vergilerinin ve Tehcirden Avdet Edenlerden Temet-
tü ve Akar ve Emlâk ve Arazi Vergileri İle Küsuratı Munzammenin İstifası Hakkındaki Kanun).
45 TBMM Zabıt Ceridesi, C. I, Ankara, 1956, s. 43-46 (24 Nisan 1336 tarih ve 1 No’lu Ağnam 
Resmi Kanunu); TBMM Zabıt Ceridesi, C. 17, Ankara, 1958, s. 103-108 (21 Şubat 1338 tarih 
ve 192 No’lu Emlâk ve Temettü Vergileri İle Ağnam Resminin ve Harp Kazançları Vergilerinin 
Sureti Tahsiline Dair Kanun); TBMM Zabıt Ceridesi, C. 4, s. 27-31 (1338 Senesi Emlâk ve 
Temettü Vergileri İle Ağnam Resminin ve Harp Kazançları Vergilerinin Sureti Tahsiline Dair 
Kanunun Birinci Maddesinin Tefsiri).
46 Maliye Vekili Hasan Saka 4 Nisan 1922’de TBMM’de yapmış olduğu konuşmada; “Mem-
leketimiz, ziraat memleketi, bütün hayatı ziraiyesi, hayatı iktisadiyesi, ticariyesi, sınaiyesi, 
maliyesi hep zürraın zahiresinin para etmeye başladığı devirden (Ağustos’tan) başlar. Bütün 
hayatımız çiftçinin mesaisi üzerine kurulmuştur.” demiştir. TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. III, 
Ankara, 1999, s. 201.
47 A. Emin Yaman, Kurtuluş Savaşında Anadolu Ekonomisi, s. 41.
48 TBMM Gizli Celse Zabıtları, C. I, Ankara, 1985, s. 87; A. Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın 
Mali Kaynakları, s. 73.
49 TBMM Zabıt Ceridesi, C. 11, Ankara, 1958, s. 288-290, 300-309, 317, 336-336 ( 21 Tem-
muz 1337 tarih ve 139 No’lu Muafiyeti Askeriye Vergisi Hakkındaki Kanun); TBMM Zabıt 
Ceridesi, C. 18, Ankara, 1959, s. 221-315; TBMM Zabıt Ceridesi, C. 19, Ankara, 1959, s. 284-
313 (18 Nisan 1338 tarih ve 223 No’lu Mükellefiyeti Nakliye-i Askeriye Kanunu); TBMM Zabıt 
Ceridesi, C. 8, Ankara, 1945, s. 1193-1195 (22 Nisan 1340 tarih ve 503 No’lu Mükellefiyeti 
Nakliye-i Askeriye Kanununa Müzeyyel Kanun); TBMM Zabıt Ceridesi, C. 19, s. 465-517 (2 
Mayıs 1338 tarih ve 228 No’lu Müecceliyeti Askeriye Vergisi Hakkındaki Kanun).
50 A. Emin Yaman, Kurtuluş Savaşında Anadolu Ekonomisi, s. 42.
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tarihinde TBMM’de yapmış olduğu konuşmada, bütün fedakârlığın üre-
tici konumunda olan köylüden beklenmemesi, diğer kesimlerin de daha 
fazla katkı yapması yönünde açıklamalarda bulunmuştur. Gerçekten de 
giderlerinin çokluğu nedeniyle, köylü her yıl zarar ederek, borçlanmış ve 
sonuçta toprağını işleyemez duruma gelmiştir.51

Halkın bu güç durumundan yararlanmak isteyen Millî Mücadele kar-
şıtları; “Askerlik yoktur, silâhınızı terk ediniz, artık ölmeyiniz” şeklinde 
propaganda yapmışlardır.52 Buna ilaveten TBMM’nin “Ağnam Vergisi”ni 
artıracağını, iddia ederek, kargaşa yaratmaya çalışmışlardır. Bu propa-
gandanın etkisi ile uzunca bir süre seferberlik ilan edilememiş, çıkarılan 
bir kanunla “Ağnam Vergisi”ni eskisi gibi alınacağı duyurulmuştur. Yani 
TBMM isyanları bastırmadan, mevcut vergilerin oranlarını artırmaktan, 
yeni tarımsal vergiler koymaktan kaçınmıştır.53

Sonuç

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılın başlarından itibaren her alanda olduğu 
gibi tarım ve sanayi alanında da Batılı devletlerin gerisinde kalmıştır. Ba-
tılı devletlerin dinamik ve sürekli değişebilen ticari, ekonomik ve tekno-
lojik hamleleri karşısında Osmanlı ticaret ve ekonomik anlayışı durağan 
kalmış, o zamana kadar iyi işleyen ve yeterli olan Osmanlı ticari ve ekono-
mik düzeni bozulmaya başlamıştır.

XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren ekonomik üstünlük Batılı devlet-
lere geçmiştir. Bu üstünlük XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren sanayi 
inkılâbıyla daha belirgin bir hale gelmiştir. Kapitülasyonların genişletil-
mesiyle birlikte Osmanlı toprakları hammadde ve pazar açısından Avrupa 
malları için cazip sömürge alanları olmaya başlamıştır.

XIX. yüzyılda bütçesi büyük açıklar vermeye başlayan Osmanlı Devleti, 
Batılı devletlerden borç almak zorunda kalmıştır. Borçların geri ödenme-
sinde yaşanılan sıkıntılar Osmanlı’yı zor durumda bırakmış ve alacaklı 
devletler tarafından 1881 yılında “Düyunu Umumiye İdaresi” kurulmuştur.

Osmanlı hükümetleri zaman zaman tarım ve sanayi alanında birtakım 
reformlar yapmak istemişlerse de dönemin şartları buna imkân vermemiştir.

Milli Mücadele döneminde genç nüfusun silâh altına alınması sanayi ve 
tarımsal üretimde büyük düşüşlere neden olmuş ve bu durum vergi gelir-
lerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış 
olduğu Milli Mücadele boyunca yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, 
Türk Milleti büyük bir dayanışma örneği göstermiş, maddi-manevi bütün 
varlığını ortaya koyarak zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır.

Kaynaklar
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Öz

Türk halk anlatmaları içersinde en çok sevilen ve anlatılan metinler 
masal metinleridir. Masal için hayal mahsulü denilmesine rağmen masalı 
dinleyenler mutlaka kendinden bir şeyler bulacaktır.

“Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiat üstü varlıklar olan, 
olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu hâlde din-
leyicileri inandırabilen bir sözlü anlatım türü.” olarak tanımlanan masallar 
üzerine Türkiye’de bugüne kadar pek çok çalışmalar yapılmıştır. Masal 
tarihimiz açısından bu çalışmalar oldukça önemlidir. Derlemelerle elde 
edilen metinler o kadar çoktur ki bir Türk masal külliyatı oluşturulacak 
kadardır.

Masallar bünyesinde pek çok özellik barındırır. Bu özellikler masalla-
rın hem muhteva hem de şekliyle ilgilidir.

Dünya masalları üzerinde tip ve motif çalışmaları Antti Aarne’la baş-
lar, Stith Thompson’la devam eder. Türkiye’de ise Türk masallarının tip ve 
motif yapısı ile ilgili ilk çalışma Wolfram Eberhard ile Pertev Naili Boratav 
tarafından yapılmıştır. Daha sonra Saim Sakoğlu ile tip ve motif çalışma-
ları devam etmiş, günümüze kadar bu konu ile ilgili pek çok akademik 
çalışma yapılmıştır. 

Dünyada halk bilimi malzemelerinin tespitinde ve incelenmesinde pek 
çok kuram kullanılmıştır. Türk halk anlatmaları üzerinde kullanılan ilk ku-
ram Tarihi-Coğrafi Kuram’dır. Daha sonra yapılan çalışmalarda Yapısalcı 
Kuram, Psikoanalitik Kuram, İşlevsel Kuram, Sözlü Kompozisyon Kuramı 
ve Performans (İcra) Kuramı kullanılmıştır. 

Bu makalede Türk masalları üzerine genel bir değerlendirme yapılmış-
tır.

Anahtar kelimeler: Masal, Tip, Motif, Kuram.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 218               Ekim 2015
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Abstract
On Turkish Tales

The most loved and recounted works in Turkish folk narration are ta-
les. Although it is always said that tales are imaginary, everybody who 
listens to them finds something for themselves.

There have been many works on tales which are defined as “a kind of 
narration whose characters are mostly animals and sometimes superna-
tural creatures and which takes place in a tale country and is believed alt-
hough they are imaginary.” The works, which have been obtained through 
compilation, are so great that they all can form a corpus. These works are 
of great importance for our tale history.

Tales have lots of properties in themselves. These properties are rela-
ted to both contents and forms.

The studies on type and motives for world’s tales begin with Antti Aar-
ne and continue with Stith Thompson. Wolfram Eberhard and Pertev Naili 
Boratav did the first study on type and motives for Turkish tales. Then, the 
works on motives and types continued with Saim Sakaoğlu and to date, 
many academic works in Turkey have been completed.

A number of theories have been used to determine and analyze folk arts 
and works. The first one is Historical and Geographical Theory. The first 
theory used to study Turkish narration was Historical and Geographical 
Theory. Then, Structural, Psychoanalytical, Functional, Verbal Composition 
and Performance Theories have been employed in the following works.

In this study, a general evaluation on Turkish folk tales has been car-
ried out.

Keywords: Folktale, Type, Motive, Theory.

Giriş
Halk anlatmaları içersinde en sevilen türlerden biri hiç şüphesiz ma-

sallardır. Masallar her ne kadar çocuklar için olduğu düşünülürse de her 
yaştan insana hitap eder. Hayal mahsulü olmasına rağmen gerçek hayat-
tan izler taşır. Masalları dinleyen veya okuyan kendi hayatından mutlaka 
bir şeyler bulabilir.

Masalın Tanımı

Masal kelimesinin aslı Arapça mesel olup zaman içinde kavram masala 
dönüşmüştür.

Türk Dünyası’nda masal karşılığı olarak daha çok dört kavram kulla-
nılır. Bunlar, Türkiye ve Balkanlarda, mesel, masal, hekât, hikâye; Kuzey 
ve Güney Azerbaycan ile Kafkasların büyük bir kısmında nağıl; Hazar 
Denizi’nin doğusundaki Türk ülkelerinde (Türkmenistan, Özbekistan, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Uygur Özerk Cumhuriyeti) ise ertek, ertegidir.

Türkiye’de birçok masal araştırıcısı masalın tanımını yapmıştır. Bun-
lar içerisinde en iyi tarif Saim Sakaoğlu’na aittir. Saim Sakaoğlu masalı 
“Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayla-
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rı masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu hâlde dinleyicileri 
inandırabilen bir sözlü anlatım türüdür.”1 şeklinde tarif etmektedir.

Masalların Özellikleri

Masallar kendi içerisinde çeşitli özelliklere sahiptir. Bu özellikler şekil 
ve muhteva olmak üzere iki grupta değerlendirilir.

Masallara şekil olarak baktığımızda nesir halinde söylenirler. Ancak az 
da olsa nesir-nazım şeklinde olanlar da vardır. Bazı nazım kısımları masa-
lın aslında var olduğu gibi anlatıcıya bağlı olarak sonradan masala giren 
tekerleme, mani, ninni, koşma gibi manzum parçalar da yer almaktadır. 
Hatta Şinasi, Ziya Gökalp, Orhan Seyfi Orhon, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Beh-
çet Necatigil, Halil Aytekin, Hasan Latif Sarıyüce ve Muhtar Avezov gibi şair 
ve yazarlar da masalları yeniden düzenleyip nazma çekmişlerdir.2

Ayrıca masallar içerisinde halk edebiyatının diğer türleri olan dua, bed-
dua, efsane, fıkra, ağıt, atasözü, bilmece gibi örneklere de rastlanılır. Bu 
örnekler yukarıda değinildiği gibi anlatıcıya bağlı olarak masallarda yer 
alırlar.

Masallar uzun metinlerdir. Özellikle halk masalları bu cinstendir. Uzun 
metinlerin yanında birkaç dakika içerisinde bitecek masallar da vardır ki 
bu masallar hayvan masallarıdır.

Masalların diline bakıldığında anlatıldığı bölgenin ve anlatıcının dil 
özellikleri hâkimdir. Çünkü masalların anlatıcısı da, dinleyicisi de halk-
tan kişiler olduğu için, anlatım dili olarak da halkın dili benimsenmiştir.

Masal araştırmalarında her masal metni bir tip olarak kabul edilmiş-
tir. Dünya masal araştırmalarına bakıldığında Antti Aarne dünya masal 
tipleri tasnifinde öncü olarak kabul edilir. 1910 yılında Antti Aarne dünya 
masalları tip tasnifini yapmıştır. Aarne, masalları üç kısma ayırmıştır:

1. Hayvan Masalları: 1-299
2. Asıl Masallar: 300-1199
3. Fıkralar: 1200-1999.3

Aarne’ın öğrencisi Stith Thompson, hocasının tasnifini genişleterek ya-
yımlar. Thompson, The Types of the Folktale (Helsinki 1928) adlı eserinde, 
bugün de kabul edilip uygulanan tasnifi beş ana başlık altında toplamıştır:

1. Hayvan Masalları (Animal Tales): 1-299
2. Asıl Halk Masalları (Ordinary Folk-Tales): 300-1199
3. Fıkralar (Jokes and Anecdotes): 1200-1999
4. Zincirlemeli Masallar (Formula Tales): 2000-2399
5. Sınıflamaya Girmeyen Masallar (Unclassified Tales): 2400-2499.4 

1 Saim Sakaoğlu, Masal Araştırmaları, Ankara, 1999, s. 2.
2 Nedim Bakırcı, Türk Dünyası Coğrafyasında Tespit Edilmiş Hayvan Masalları Üzerinde Bir 
İnceleme, Elazığ, 2010, s. 75-78.
3 Antti Aarne, Verzeichnis der Märchentypen mit Hülfe von Fachgenossen Ausgearbeitet, Hel-
sinki, 1910, s. 1-63.
4 Stith Thompson, The Types of the Folktale, Helsinki, 1964, s. 19-20; Nedim Bakırcı, Niğde 
Masalları, Niğde, 2006, s. 39.
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Eserin daha sonraki baskılarında Eberhard-Boratav kataloguna da yer 
verilmiştir. Böylece Türk masalları da dünya masalları tip kataloguna içe-
risinde yer almıştır.

Türk masallarının tip kataloguyla ilgili çalışmayı ise Wolfram Eberhard 
ile Pertev Naili Boratav yapmıştır. Typen Türkischer Volksmärchen (Türk 
Masal Tipleri) (Wiesbaden, 1953) adıyla hazırlanan çalışma Türk masal 
tipleriyle ilgili hazırlanan ilk çalışma özelliği taşımaktadır. Bu çalışmada 
378 masal tipine yer verilmiştir. Yine aynı araştırıcılar tarafından 1947 
yılında hazırlanan “Sechig türkische Tiermärchen” (Altmış Türk Hayvan 
Masalı) (Ankara Üniversitesi Yıllığı, Ankara, 1947, s. 246-30) adlı makale 
de Türk masal tipleri kataloguna ön çalışma mahiyetindedir.

Eserde yer alan masallar 23 başlık altında toplanmıştır. Araştırıcıların 
kısaca TTV diye adlandırdıkları eserde yer alan tasnif şöyledir:

A. Hayvan Masalları (22 tip); B. Hayvan ve insan (11 tip); C. Hayvan 
veya bir ruh bir insana yardım eder (49 tip); D. Tabiatüstü bir ruh veya 
hayvanla evlenme (27 tip); E. İyi ruhla ve evliyalarla yaşama (13 tip); F. 
Kaderin hâkimiyeti (20 tip); G. Rüya (3 tip); H. Kötü ruhlarla yaşama (23 
tip); I. Sihirbazlar (16 tip); J. Bir kız sevgili bulur (12 tip); K. Bir erkek 
sevgili bulur (25 tip); L. Fakir kız zenginle evlenir (16 tip); M. Kıskançlık ve 
iftira (17 tip); N. Hor görülen koca kahramandır (3 tip); O. Zina ve baştan 
çıkarma (22 tip); P. Acaip icraat ve olaylar (8 tip); Q. Acaip davalar (13 tip); 
R. Realist masallar (9 tip); S. Acaip tesadüfler (6 tip); T. Komik hikâyeler 
(6 tip); U. Aptal ve tembel erkekler ve kadınlar (16 tip); V. Hırsız ve dedektif 
(11 tip); W. Akıllı, hilekâr veya cimri erkek ve kadınlar (29 tip).5

Saim Sakaoğlu, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi adlı eserin ikinci cildinde 
Türk masalları ile ilgili yeni bir tasnif denemesi ortaya koyar. Bu tasnifte 
asıl halk masalları iki farklı madde olarak düşünülmüş, zincirlemeli ma-
sallar ise işlendiği konulara göre diğer dallardan herhangi birine alına-
bileceğinden tasnif dışı bırakılmıştır. Sakaoğlu’nun tasnifi şu şekildedir:

1. Hayvanlarla İlgili Masallar,
2. Yaşanabilen Olaylarla İlgili Masallar,
3. Olağanüstülüklerle İlgili Masallar,
4. Güldüren Masallar.6

Masalların başında, ortasında ve sonunda belirli görevleri olan ve “for-
mel” veya “kalıp söz” ve “tekerleme” adı verilen ifadeler vardır. Masalın 
en önemli özelliklerinden olan formeller masalın ayrılmaz parçalarından 
biridir. Formel olmadan anlatılan masal, özelliğinden ve güzelliğinden çok 
şey kaybeder. Formellerin kullanılması, masal anlatıcısının ustalıklarını 
da ortaya çıkarır. İyi bir anlatıcı, uygun yerlerde belirli formelleri rahatlık-
la kullanırken, bazı masallarda başlangıç ve bitişin dışında -bazılarında 

5 Wolfram Eberhard - Pertev Naili Boratav, Typen Türkischer Volksmärchen, Wiesbaden, 1953, 
s. V-X.
6 Saim Sakaoğlu, “Masallar”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı / Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, 
Cilt: II, Ankara, 2002, s. 179.
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bunlar da görülmez- formellere rastlanmaz. Eğer masal anlatıcısı formel 
unsurları yerli yerinde ve ustalıkla kullanabiliyorsa bu iyi bir masal anla-
tıcısıdır. Bu kalıp sözleri yerli yerinde kullanamıyorsa bu durum anlatıcı-
nın masal anlatmadaki başarısızlığını ortaya koyar.

Masalların formel unsurlarla başlamasının ana sebebi anlatıcının din-
leyiciyi masala hazırlaması ve uyarması olarak değerlendirilebilir. “Bir 
varmış bir yokmuş…” veya “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde...” 
diye başlanmasının en önemli nedeni dinleyiciyi uyarmaktır. Yani anlatı-
lanların gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığı ve hayal mahsulü olduğu ifade 
edilerek hem anlatıcı hem de dinleyici masala hazır hale getirilir.

Masalların iç özelliklerine bakıldığında en temel özelliğin olağan üs-
tülükler olduğu görülecektir. Bu olağan dışılık beraberinde belirsizliği ve 
bilinmezliği de getirmektedir. Masallarda genel olarak zaman ve mekân 
kavramı yoktur. Ancak bazı masallarda Hindistan, Yemen, Çin, Maçin, İs-
tanbul vb. yer adları geçmektedir. Bu yer adlarının masalda bulunması 
mekânın belirli olduğunu göstermez. Mekândaki belirsizlik gibi zamanda 
belirsizdir. “Evvel zaman içinde…” şeklinde bir başlangıcın olması masalın 
zamanın belirsiz olduğunu gösterir. Masallarda kahramanlar ve olaylar 
genellikle zıtlıklar üzerine kuruludur. Masallarda iyiliğin-kötülüğün, gü-
zellik ile çirkinliğin, zenginlik ile yoksulluğun bir başka deyişle olumlu ile 
olumsuzun mücadelesi anlatılır. İyi olan başlangıçta başarısız gibi görün-
se de sonuçta zafere ulaşır. İyiler mükâfatlandırılır, kötüler ise muhakkak 
cezalandırılır. Masallarda çile çekmeden, sabır sınanmadan mutluluğa 
ulaşılamaz. Mutluluk belli bir emek karşılığı, belli bir mücadele sonucu 
kazanılır. Masallarda olaylar hayal ürünü olmasına rağmen yaşadığımız 
hayatın içindedir ve gerçek hayattan izler taşır. Anlatıcı belli bir topluluk 
karşısında metni anlatıyorsa o metin toplumsal bir anlam kazanır. Masal 
anlatıcısı da o topluluğun bir üyesi olması sebebiyle dinleyenlerin his ve 
düşünce dünyalarına tercüman olur ve toplumun ahlaki değerlerine göre 
masalı şekillendirir. Masala bu açıdan bakıldığında kişinin sosyal yönden 
motive edilmesi ve sosyal motivasyonun kişiyi harekete geçirmesi işlevini 
yerine getirdiği görülür.

Ayrıca masal kahramanlarından bazıları sembolik tiplerdir ve karakte-
ristik özellikler gösterirler. Bunların bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Keloğ-
lan: Şansı, aklı, zekâyı, Köse: Hainliği, kötülüğü, En küçük kardeş: Zekâyı, 
aklı, şansı, başarıyı, iyiliği, Büyük kardeşler: Kıskançlığı ve kötülüğü, Üvey 
anne: Kötülüğü ve zulmü, Üvey kız kardeş: Kıskançlığı, Yaşlı adam: İyiliği, 
yardımı, Teyze: Kötülüğü ve kıskançlığı sembolize eder.

Masalların kaynağı nedir sorusu masal araştırıcılarını meşgul etmiş ve 
pek çok araştırıcı bu konuyu araştırıp değişik görüşler ortaya koymuşlar-
dır. Bu görüşler arasında mitolojik görüş (tarih öncesi görüş), tarihî görüş 
(hindoloji okulu) ve etnografik görüş (antropoloji okulu) sayılabilir.

Mitolojik görüşe göre masalların kaynağı mitolojidir. Mitolojik görüşü 
ortaya atanlardan G. Huet’tir. Bu görüşün temelini atanlar arasında G. 

218_Nedim_Bakirci.indd   5 05.11.2015   10:12:13

147



6 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Grimm, Dasent, Max Müller, George Cox vb. sayılabilir. Saim Sakaoğlu’nun 
bu görüşe katıldığını da belirtmek isteriz. Saim Sakaoğlu’na göre, masalın 
tamamı hiçbir zaman mitolojiyle ilgili olamaz. Nitekim ünlü Zümrüdüanka 
masalından kuyuya giren delikanlının bir süre sonra ak koç yerine kara 
koça binmesi üzerine bir yedi kat daha yerin altına gitmesi, orada subaşı-
nı tutan ejderhayı öldürmesi, anka kuşunun sırtında yeryüzüne çıkması 
mitoloji ile açıklanabilir. Ayrıca Avcı Ahmet masalındaki peri kızının yılan 
şeklinde görülmesi ve Avcı Ahmet’in oğlunun bunları yaralaması, yılan 
padişahının oğlunun delikanlıyı babasının huzuruna götürmesi ve ağzına 
tükürülmesi üzerine hayvan dillerinin öğrenilmesi de mitolojiktir.

Yarısı insan yarısı hayvan olan yaratıkların (Şahmaran, denizkızı vb.) 
da mitolojiyle ilgisi vardır.7

Tarihî görüşe göre masalların çıkış yeri Hindistan’dır. Bir başka ifa-
deyle ünlü Hint masal kitapları (Pançatantra, Kathâsaritsâgara (Masal 
Nehirleri Okyanusu), Vetalapancavincati, Çakasaptati, Hitopadeça) masal-
ların kaynağını oluşturmaktadır. Görüşün temsilcileri, masalların Hindis-
tan’da doğduğunu ve daha sonra Avrupa’ya yayıldığını düşünmektedirler. 
Masalların Hindistan’dan Avrupa’ya gidişi ise üç şekilde olmuştur:

1. X. yüzyıldan önce sözlü gelenek aracılığıyla Avrupa’ya geçmiştir.
2. X. yüzyıldan sonra İslami etkiyle Bizans, İtalya ve İspanya yoluyla 

Avrupa’ya geçmiştir.
3. Budist ürünler ise daha çok Moğollar aracılığıyla Çin ve Tibet yoluy-

la Avrupa’ya geçmiştir.8

Tarihî görüşün temsilcileri arasında Sylvestre de Sacy, Theodor Ben-
fey, Henry Gaidoz, Josep Bediler vb. sayılabilir.

Etnografik görüşe göre ise masalların mitoloji ve Hint masalları ile iliş-
kileri yoktur. Masallar doğrudan doğruya gerçek hayatın artıklarıdır. Bu 
tür masallar büyük ölçüde geçmişe ve dönemine ait kültürün izlerini ta-
şır. Bu da büyük ölçüde halk bilimi ve etnografya unsurlarıyla kendisini 
gösterir. Nitekim her masal okunduğunda motif ve tip yönünden benzerlik 
göstermesine karşılık içindeki kültürel unsurlarında farklılıklar görülür. 
Demek ki masalların tek kaynağı yoktur. Aynı kültür seviyesindeki top-
lumlarda ortak inanç ve âdetlere sahip olduklarından hareketle masallar 
farklı yerlerde birbirlerine benzerler. Bu görüşün temsilcileri arasında A. 
Lang, Edward Tylor, M. Lennan gibi etnograflar sayılabilir.

Masallar içersinde “hikâye etmenin en küçük unsuru” veya “eskiden 
beri yaşama kabiliyetine sahip olan masalın en küçük unsuru” olarak 
tanımlanan motifler vardır. Masallarda bulunan motifler üzerine dünya 
masalları tip katalogunu hazırlayan Stith Thompson, Halk Edebiyatı Motif 
İndeksi (The Motif Index of Folk Literature) adıyla bir çalışma yapmıştır. Bu 
çalışma sadece masallar için hazırlanan bir çalışma değildir. Bütün halk 
anlatmalarında kullanılabilecek bir çalışma özelliğine sahiptir. Thompson, 

7 Saim Sakaoğlu, “Masal”, Halk Masalları, Eskişehir, 2013, s. 2-51.
8 Saim Sakaoğlu, a.g.e., 1999, s. 8.
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masalda bir unsurun motif olabilmesi için o unsurun gelenekte sürekli 
varoluş gücüne, görülmemiş ve çarpıcı bir özelliğe sahip olması gerektiğini 
söyler. Bu ifadesini de şu örnekle açıklar: 

“Masalda bir anne olmak motif değildir. Hain üvey anne ise bir motif 
olabilir, çünkü o en azından görülmemiş bir şey olarak düşünülmüştür. 
Hayatın gelişigüzel olayları motif değildir.” “John giyindi ve kasabaya 
doğru yürüdü.” demek hatırlamaya değer bir tek motif bile ihtiva et-
mez, fakat “kahraman kendisini görünmez yapan şapkasını giydi, bü-
yülü, uçan halısına oturdu ve güneşin doğusundaki, ayın batısındaki 
ülkeye gitti” demek en azından dört motifi, yani şapkayı, halıyı, şaha-
ne ülkeyi ve büyülü hava yolculuğundan oluşan motifleri ihtiva eder.”9

Thompson’un dediği gibi masalda yer alan her unsur motif olamaz. 
Mutlaka olağanüstü bir özelliğe sahip olması gerekir.

Motif Index’in ilk beş cildi, anlatmaya dayalı türlerde yer alan motiflere, 
altıncı cilt ise dizin kısmına ayrılmıştır. Motifler, konularına göre A’dan 
Z’ye kadar alfabetik sırayla verilmiştir. Her motif grubu bir harfle gösteril-
miş, daha sonra her motif kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır. Bu motif-
leri şöyle sıralayabiliriz:

A. Mitolojik Motifler; B. Hayvanlar; C. Yasak; D. Sihir; E. Ölüm; F. 
Olağanüstülükler; G. Devler; H. İmtihanlar; J. Akıllılar ve Aptallar; K. Al-
datmalar; L. Kaderin Ters Dönmesi; M. Geleceğin Tayini; N. Şans ve Talih; 
P. Cemiyet; Q. Mükâfatlar ve Cezalar; R. Esirler ve Kaçaklar; S. Anormal 
Zulümler; T. Evlilik; U. Hayatın Tabiatı; V. Din; W. Karakter Özellikleri; X. 
Mizah; Z. Çeşitli Motif Grupları.10

Masallar Üzerine Yapılan Çalışmalar

Türkiye’de özellikle masallar üzerine bugüne kadar pek çok çalışma 
yapıldığını görmekteyiz. Türk masalları ile ilgili bilenen ilk çalışma Di-
geon’a aittir.11 Digeon’un bu çalışmasında beş masal yer almaktadır. Bu 
masallardan Hail, Derviş ve Şirvanlı Tüccar adlı masallar Türk masalıdır. 
Türkiye’de masalla ilgili ilk çalışma Türk Masalları adıyla K.D. rumuzunu 
kullanan bir masal meraklısına aittir.12 İzzet Ulvi, Ahmedoğlu Kum, Ziya 
Gökalp, Hamit Zübeyr Koşay, Bahtevar Hanım, Ali Rıza Yalgın, Yusuf Ziya 
Demircioğlu, Suat Salih Arsal, Naki Tezel, Mehmet Tuğrul, Pertev Naili 
Boratav, Eflatun Cem Güney ve Tahir Alangu gibi pek çok masal meraklısı 
ve araştırıcısı masallar üzerine kitaplar yayımlamışlardır.

1971 yılından sonra masallar ilmi ve akademik bir mecraya girer. Saim 
Sakaoğlu, (Gümüşhane Masalları Metin Toplama ve Tahlil), Bilge Seyidoğ-

9 Metin Ekici, “Araştırma Yöntemleri”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, (Editör: M. Öcal Oğuz), 
Ankara, 2008, s. 74-75.
10 Stith Thompson, Motif Index of Folk-Literarure, Cilt: 1, Indiana University, USA, 1955, s. 
29-35; Nedim Bakırcı, Kırım Tatar Masalları, Konya, 2010, s. 61-62.
11 Saim Sakaoğlu, a.g.e., s. 25.
12 Ali Berat Alptekin, Taşeli Masalları, Ankara, 2002, s. 6.
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lu (Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar), Umay Günay (Elazığ 
Masalları / İnceleme-Metin) ile başlayan masallara akademik pencereden 
bakış günümüze kadar devam etmiştir. Türk dünyası ile ilgili masal çalış-
malarını da dikkate aldığımızda Türk masalları ile ilgili yüzlerce çalışma-
nın kütüphanelerde yerini aldığını söyleyebiliriz.

İnceleme Metotları veya Kuramlar

Halk edebiyatı ürünleri, derlenmesinden incelenmesine kadar pek çok 
aşamadan geçer. Derlemeci derleme metotlarını, kaynak şahıslardan na-
sıl malzeme derlenmesi gerektiğini iyi bilmelidir. Kaynak şahıslardan elde 
edilen metinlerin yazıya aktarılması ve tasnif edilmesi de önemli bir aşa-
madır. Malzemeler tasnif edildikten sonra malzemelerin ilmi metotlarla 
incelenmesi aşamasına geçilir.

İnceleme metotları metin merkezli ve bağlam merkezli olmak üzere iki 
kısımda değerlendirilir. Metin merkezli kuramlar; Gelişme Kuramı, Yayıl-
ma Kuramı, Tarihi-Coğrafî Fin Kuramı, Psikoanalitik Kuram ve Yapısalcı 
Kuram’dır. Bağlam merkezli kuramlar ise İşlevsel Halk Bilimi Kuramı, Söz-
lü Kompozisyon Kuramı ve Performans (İcra) Yöntemi’dir. Bu kuramların 
anlatıldığı iki çalışma önemlidir. Bu çalışmalardan ilki Özkul Çobanoğ-
lu’na (Ankara, 2005), ikincisi ise Metin Ekici’ye (Ankara, 2010) aittir.

Şimdi de yukarıda sıraladığımız kuramlardan kısa kısa bahsetmek is-
tiyoruz:

Gelişme Kuramı: Kültür ve medeniyetlerin nasıl oluştuğu ve geliştiği, 
dünya üzerindeki kültür ve medeniyetlerin benzer ve farklı oluşlarının 
nedenleri, bazı kültür ve medeniyetlerin daha ileri olmasına rağmen bazı-
larının neden az gelişmiş veya hiç gelişmemiş oldukları gibi düşüncelerle 
ortaya çıkan bir kuramdır. Bu kuramın temsilcisi Edward B. Tylor’dur. 
Bu kuramın en önemli iddiası “insan ruhu her yerde bir ve aynıdır ve bu 
özelliği dolayısıyla zaman içinde, birbirinden habersiz olarak gereksinim 
duyduğu anda benzer ürünler yaratacaktır.”13 şeklindedir. Dede Korkut 
Kitabı içerisinde yer alan Tepegöz ve Bamsı Beyrek, Batılı araştırıcılara 
göre Yunanlıların Odyssey ve İlyada destanlarından kopya edildiği düşü-
nülmüştür. Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda Türk boyları ara-
sında bu ve buna benzer metinlerin anlatılmakta olduğu görülmüştür. 
Dolayısıyla bu iddiada yer bulan metinlerin Yunanlılarla hiçbir ilgisinin 
olmadığını bu kuram çerçevesinde söyleyebiliriz.

Yayılma Kuramı: 19. yüzyılda arkeoloji ve antropoloji araştırmalarının 
etkisiyle farklı toplumlarda benzer kültür unsurlarının varlığının tespiti 
üzerine, benzer yaratmaların farklı toplumlarda varoluşunun sebeplerini 
açıklamak ve dünyada bir ilk kültür merkezinin olup olmadığını belirle-
mek üzere ortaya çıkan bir kuramdır. Bu kuramın temsilcilerine göre ilk 
kültür merkezi Mısır’dır. Nil Nehri’nin belli düzen içersinde taşması ve 
suların çekilmesi esasına göre kültür hayatı ortaya çıkmıştır. Daha sonra 
bu merkezden ilk kültürel olgular çeşitli nedenlerle yayılmıştır.

13 Metin Ekici, Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Ankara, 2010, s. 101-102.

218_Nedim_Bakirci.indd   8 05.11.2015   10:12:13

150



9NEDİM BAKIRCI / TÜRK MASALLARI ÜZERİNE

Tarihî-Coğrafî Fin Kuramı: Bu kuram İskandinav ülkelerinde (İsveç, 
Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda) halk bilimi ve siyasal hareketle-
rin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu kuram Fin Folklor Kuramı veya 
Karşılaştırmalı Folklor Kuramı olarak da adlandırılır. Bu kurama göre halk 
bilgisi, özellikle halk edebiyatı metinlerini karşılaştırarak belli sonuçlara 
ulaşılması amaçlanır. Bu kuramın kurucusu Julius Krohn’dur. Onun ölü-
mü üzerine çalışmanın kalan kısmını oğlu Kaarle Krohn tamamlamıştır.

Bu metot temeli itibarıyla sözlü halk anlatmalarının özellikle de masal-
ların veya masalın nerede, ne zaman oluştuğunu ve onun muhtemel ilk 
şeklinin ne olduğunu belirlemeyi amaçlar. Yönteme göre her anlatma belli 
bir zamanda, belli bir yerde yaratılmıştır. İlk şekle “ur-form” adı verilmiş-
tir. Ur-form, ticaret ve göç gibi sebeplerle yayılmaya başlar. Sözlü yayıl-
manın yanı sıra yazılı ve basılı metinler de bu yayılmanın genişlemesine 
yardımcı olur.

Türkiye’de bu metodu ilk uygulayan araştırıcılar Saim Sakaoğlu ve 
Bilge Seyidoğlu’dur. Saim Sakaoğlu, Gümüşhane’den derlenen 70 masal 
metnine bu metodu uygulanmıştır. Saim Sakaoğlu, her masal metninin 
motif sırasını vermiş, sonra masalın yayılma alanını belirlemiş, daha son-
ra da esas aldığı metinde yer alan motif sırasıyla eş metinlerin motiflerini 
karşılaştırmıştır. 1982 yılından sonra pek çok araştırıcı (Ali Berat Alpte-
kin, Esma Şimşek, Mehmet Özçelik, Seyit Emiroğlu, Behiye Köksel, Halil 
Altay Göde) bu metodu kullanarak çalışma yapmışlardır. Bu satırların 
yazarı da bu metodu kullanarak Niğde Masalları, Türk Dünyası Hayvan 
Masalları ve Kırım Tatar Masalları üzerine çalışma yapmıştır.

Psikoanalitik Kuram: Bu kuramın temeli Sigmund Freud tarafından 
oluşturulmuştur. Onun izinden gidenler tarafından geliştirilmiştir. Bu 
kuram üç temel kavram üzerine kuruludur: Rüya, çatışma ve sembol.

Freud’a göre rüyalarda ortaya çıkan çeşitli semboller ve olgular, olaylar 
ve yaşanılması imkânsız pek çok şey aslında çocukluk döneminde arzu 
edilip gerçekleştirilemeyen bastırılmış ve bilinç altına itilmiş arzu ve kor-
kuların rüyalarda bazı semboller ve imgeler halinde ortaya çıkmasıdır. Bu 
yöntemi Türkiye’de uygulayan öncül kişi hiç şüphesiz Seyfi Karabaş’tır. 
Dede Korkut Kitabı’nda yer alan metinler üzerine yaptığı çalışmada psiko-
analitik yöntemin yaklaşımlarından önemli ölçüde yararlanmıştır.

Ayrıca son dönemlerde Psikoanalitik yöntem çerçevesinde Esma Şim-
şek, Ebru Şenocak ve Gülda Çetindağ Süme birçok makale kaleme almış-
lardır.

Yapısalcı Kuram: Yapısal kuram içerisinde en önemli kişi Vlademir 
Propp’tur. Masalların yapısal çözümlemesini yapmıştır. Propp, Rus peri 
masalları üzerine yaptığı çalışmada iki temel unsur üzerinde durmuştur. 
Bunlar fonksiyon ve roldür. Fonksiyonlar masalın temel parçalarıdır. Her 
fonksiyon masaldaki bir karakterin bir aksiyonu, yani belli bir neden bağ-
lı olarak ortaya çıkan ve belli sonuçları olan bir harekettir. Propp, tespit 
ettiği her fonksiyonu bir harf veya işaretle tanımlamıştır. Masallardaki 
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fonksiyon sayısı otuz birdir. Bu fonksiyonlar her masalda sabittir. Masal 
kahramanları değişse bile fonksiyonlar değişmez.

Propp, masallardaki kahramanlar yedi rolü üstlendiklerini ifade eder. 
Bu roller hain, bağışlayıcı, yardımcı, prenses, ayırıcı, kahraman ve sahte 
kahramandır. Bu rollerden her biri uygun fonksiyonlardan oluşan belli 
hareketleri yerine getirirler.

Propp Metodu’nu Türkiye’de Elazığ masallarına uygulayan kişi Umay 
Günay’dır.

İşlevsel Halk Bilimi Kuramı: Bu kuram ünlü antropologlar tarafından 
kurulduğu için Antropolojik Yöntem olarak da bilinir. Bu yöntemin kuru-
cuları arasında Bronislaw K. Malinowski, Franz Boas, Ruth Benedct gibi 
ünlü antropologlar yer alır. İşlevsel kuramın hareket noktası halk ede-
biyatı yaratmalarının metinleri değil, bu metinlerin oluştuğu, anlatıldığı 
bağlamdır. Bu bağlam içerisinde anlatıcı veya icracının metni yaratması, 
aktarması, kullanması, dinleyicilerin o anlatmayı dinlemeleri, anlamaları 
ve kullanmaları yer almaktadır. Özellikle halk bilgisi yaratmalarının iş-
levleri konusunda araştırmalardan yararlanarak bir model oluşturan Wil-
liam Bascom, halk bilgisi yaratmalarının işlevlerini dört başlık altından 
ortaya koyar:

1. Eğlenme, eğlendirme, hoşça vakit geçirme işlevi,
2. Toplumsal kurumlara, törenlere destek verme işlevi,
3. Eğitim ve kültürün genç kuşaklara aktarılması işlevi,
4. Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulma işlevi.14

Sözlü Kompozisyon Kuramı: Bu kuram uzun zamandan beri Batı 
dünyasını meşgul eden Homer’in İlyada ve Odyssey adlı eserlerini nasıl 
oluşturduğu düşüncesinden hareketle ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu kuram, 
Homer Sorunu olarak da adlandırılan bu düşünceyi aydınlatmak aynı za-
manda kanıtlamak üzere Milman Parry ve öğrencisi Albert Bates Lord’un 
kurduğu bir kuramdır. Milman Parry, Homer’in eserlerini sözlü olarak 
yaşayıp yaşamadığını ortaya koymak için 1930’lu yıllarda Türkistan’a 
gitmek ister, ancak siyasi şartlar sebebiyle bu düşüncesinden vazgeçer. 
Daha sonra Albert Lord’la beraber Yogoslavya’ya gidip özellikle orada ya-
şayan Boşnak destan anlatıcıları üzerinde çalışır. Milman Parry’nin ölümü 
üzerine Albert Lord çalışmayı sonuca başlar.

Özellikle destan anlatıcıları destanlarda bulunan formülleri ve for-
mül benzeri yapıları öğrenip ezberlerler ve çıraklık döneminden ustalık 
dönemine kadar destanlardaki bu formüllerle temleri oluşturup dinleyici 
önünde anlatırlar. Müzik aletleri de destancıların anlatacaklarını bir an-
lamda hatırlatmayı sağlamaktadır.

Albert Lord çalışması sonucunda ortaya koyduğu sonuçlarda en önem-
lisi Homer, eserlerini oluştururken sözlü kaynaklardan destan parçalarını 
öğrendiği ve şairlik gücünü de kullanarak öğrendiklerini yazıya geçirdiğidir.

14 William Bascom, “Folklorun Dört İşlevi”, Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar II, (çev. 
Ferya Çalış), Ankara, 2005, s. 71-86; Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma 
Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara, 2005, s. 235-236.
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Performans (İcra) Yöntemi: Malinowski’nin “Şüphesiz metin çok 
önemlidir, fakat bağlamsız metin ölüdür.”15 şeklinde ifade ettiği bağlam fik-
ri performans teorinin en önemli kavramsal başlangıç noktasıdır. Diğer 
bir kavramsal nokta ise Moskova ve Prag dilbilim okulların etkisidir.

Bu teorinin oluşmasında ve gelişmesinde başta Richard M. Dorson ol-
mak üzere Alan Dundes, Roger Abrahams, Dan-Ben Amos, Ricard Bau-
man, Dell Hymas, Kenet Goldstein ve Hanry Glassie gibi bilim adamlarının 
önemli katkıları olmuştur.

Halkbilimci Alan Dundes yayımladığı “Metin, Sözeldoku ve Bağlam”16 
adlı makalesinde halkbilimi ve türlerini tanımladıktan sonra o güne kadar 
ortaya konulan ölçütleri yeterli bulmadığını ifade eder. Ardından metinle-
rin incelenmesinde üç aşamalı bir tahlil modeli önerir. Buna göre bir halk 
bilgisi unsurunu sözeldokusu (texture), metini (text) ve bağlamı (context) 
itibariyle tahlil edilebilir. Sözeldoku kavramıyla bir metnin dil özellikleri, 
metim kavramıyla halkbilgisi yaratmasının kendisi, bağlam kavramıyla 
ise metnin oluştuğu sosyal çevre ve şartlar kastedilmektedir. Çünkü bir 
metin sosyal çevre ve ortama göre değişiklik göstermektedir.

Performans Teori ile birlikte folkloru bir olay olarak canlı bir icra veya 
yalpan ve gerçekleştirilen bir süreç olarak düşünen ve ele alan yeni bir 
yaklaşıma dönüşmüştür. Bu anlayış içerisinde anlatım sosyal bir olay-
dır. Bu sosyal olay üç temel unsurdan anlatan, dinleyen ve anlatılandan 
oluşmaktadır. Dan-Ben Amos bir halk bilgisi metni incelenirken şu üç un-
surun göz ardı edilmemesi gerektiğini ve birlikte incelemesini teklif eder:

1. Kişisel Boyut (anlatısı/oynatıcı)
2. Sosyal Boyut (dinleyici/izleyici)
3. Söz Boyutu (anlatılan)17

Yukarıda kısaca özelliklerini verdiğimiz Performas Teori’yi ancak derle-
me ortamında uygulanabileceğini belirtmekte fayda vardır. Yazıya geçiril-
miş metinler üzerinde bu yöntemi uygulamak imkânsızdır.

İsmail Görkem, Performans Teori’yi kullanarak 2000 yılında Çukurovalı 
Âşık Mustafa Köse ve Hikâye Repertuvarı adlı çalışmayı hazırlamıştır.

Sonuç

Masallar hayal mahsulü olsa da birer edebi metin olarak değerlendi-
rilmelidir. Çünkü masallar, halkın edebi zevkini ortaya koyan anlatma-
lardır. Masalı anlatan da, dinleyen de metnin oluştuğu kültürün içinden 
kimselerdir. Dolayısıyla anlatılan metinlerde sosyo-kültürel açıdan pek 
çok unsur yer almaktadır. Araştırıcılar metinleri incelerken de bu özelliği 
dikkate alarak incelerler.

Yapılan çalışmalar bakıldığında genel çalışmalar olduğu gibi özel an-
lamda yapılan çalışmalar da vardır. Bugün Türk masalları üzerine yapılan 

15 Özkul Çobanoğlu, a.g.e., s. 235.
16 Metin Ekici, “Doku, Metin ve Konteks”, Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I, (hzl. Gülin 
Öğüt Eker, Metin Ekici, M. Öcal Oğuz, Nebi Özdemir), Ankara, 2003, s. 67-90.
17 Özkul Çobanoğlu, a.g.e., s. 307.
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çalışmaların sayısının, Türk Dünyası ile ilgili çalışmaların tamamını dik-
kate alındığında ne kadar çok olduğu görülecektir.

İnceleme metotları metin merkezli ve bağlam merkezli olmak üzere iki 
kısımda değerlendirilir. Metin merkezli kuramlar; Gelişme Kuramı, Yayıl-
ma Kuramı, Tarihi-Coğrafî Fin Kuramı, Psikoanalitik Kuram ve Yapısalcı 
Kuram’dır. Bağlam merkezli kuramlar ise İşlevsel Halk Bilimi Kuramı, Söz-
lü Kompozisyon Kuramı ve Performans (İcra) Yöntemi’dir. Türk Dünyası’n-
dan tespit edilen derleme ve kitaplarda yer alan metinler üzerinde yukarı-
da sıralanan inceleme metotları kullanılarak pek çok çalışma yapılmıştır.

Sonuç olarak masal metinleri salt hayal mahsulü olarak düşünüp de-
ğerlendirmek yanlış olur. Çünkü bu metinler bir anlamda halkın edebi 
zevkini ortaya koyan edebi metinlerdir. Masal metinleri incelenirken de bu 
gözle değerlendirmek doğru olacaktır.
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Öz

Yûnus Emre ve Eşrefoğlu Rûmî’nin şiirlerinde, genellikle insanlar tara-
fından çok sevilen ve rağbet edilen bal ve şeker gibi tatlı gıdaların azımsa-
namayacak ölçüde zikredildiği görülür. Kültür hayatındaki şeker ve tatlı 
konusundaki birikimin, klasik kültür ve şiir dünyamıza nasıl yansıdığını 
adı geçen şairlerin divanlarından hareketle daha net ve açık bir şekilde 
görme imkânına sahip olmaktayız. Makalemizde, kültür ve edebiyatımız-
daki şeker kavramının kullanılışına, adı geçen bu iki güzel örnekten hare-
ket edilerek işaret edilecektir. Verilen örneklerde, Yûnus Emre’nin, güzel 
sözü genellikle şekere benzettiği görülür. Eşrefoğlu Rûmî’ye göre gerçek 
sevgiliye (Allah) kavuşmadan, geçici bir lezzet veren şeker bir anlam ta-
şımaz.

Anahtar kelimeler: Yûnus Emre, Eşrefoğlu Rûmi, Şiir, Şeker.

Abstract
Theme Of Sugar In The Poems Of Yûnus Emre And Eşrefoğlu Rûmî
Yûnus Emre and Eşrefoğlu Rûmî usually use food of loved and very 

purchased by people in your poems. These are like sugar and honey. We 
can see clearly the experience of sugar and dessert in our culture how to 
reflected classical culture and the world of poem. Thanks to aforementioned 
writers. In our essay will explain to you how to use the concept of sugar 
in our culture and our literature. Help of these two examples. In the 
examples nice words usually like sugar in Yûnus Emre’s works. According 
to Eşrefoğlu Rûmî, before reaching to the true lover (Allah) temporary 
seasoning candy doesn’t carry any meaning.
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Gerek kültür ve gerekse günlük hayatımızda, geçmişten günümüze ge-
linceye kadar şeker ve onunla ilgili olarak aklımıza gelebilecek çeşitli gıdalar 
önemli bir yer tutar. Anadolu’da analar, çok sevdikleri ve gerekirse uğrunda 
canlarını bile verebilecekleri sevgili yavrularını şekerparem, tatlım ve şeke-
rim diye severek bağırlarına basarlar. En önemli iki dinî bayramdan birisi 
olan Ramazan Bayramı’nın halk dilindeki diğer bir adı da Şeker Bayramı’dır. 
Ayrıca, meşhur nöbet şekerinin de bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılır.

Erken kalktım işime şeker kattım aşıma, Ağız tadı, Bal satmak, Ağzın-
dan bal damlamak, Ağzından bal akmak, Tatlı söz (dil) yılanı deliğinden 
çıkarır. Afiyet bal şeker olsun, Tatlı söz demir kapıyı açar, Tatlı yiyelim tatlı 
konuşalım ve Katranı kaynattım olmadı şeker… gibi çok sayıda atasözü ve 
deyimde de yer alan şeker ve balın, Türk halkı tarafından çok rağbet gör-
düğü anlaşılır. İnsanı çok mutlu ettiğine inanılan şeker ve bal gibi temel 
gıdaların, her seviye Türk kültür ve edebiyatında önemli bir yere sahip 
olduğu söylenebilir.1 Bir Azeri ninnisinde şekerin, şöyle yer aldığı görülür:

Atem dutam ben seni
Şekere gatem ben seni
Ahşam baban gelende
Önüne atem ben seni

Aşağıda verilen bazı örneklerde de görüldüğü gibi türkülerin Türk halk 
edebiyatında da geniş bir kullanım alanına sahip olduğu anlaşılır:

Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay.

Daracık daracık sokaklar
Misget şeker topaklar
Pul pul olsun dökülsün 
Seni öpen dudaklar.

Pencereden bakıyor da a beyim
Şeker olmuş akıyor
Bu sevda nasıl sevda a beyim
Beni candan yakıyor. 

Seni seven oğlan neylesin canı
Yumdukça gözünden döker mercanı 
Burnu fındık ağzı kahve fincanı
Şeker mi şerbet mi bal Acem gızı.

Kul olayım kalem tutan ellere
Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle.
Şekerler ezeyim şirin dillere
Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle
Güzelim ey güzelim ey güzelim ey ey. 

1 Metin Yurtbaşı, Sınıflandırılmış Türk Atasözleri, Mem Ofset, Ankara, 1996, s. 159-163.

218_Mustafa_Gunes.indd   2 05.11.2015   12:12:14

156



3MUSTAFA GÜNEŞ / YÛNUS EMRE VE EŞREFOĞLU RÛMÎ’NİN ŞİİRLERİNDE ŞEKER

Şeker kaymak tatlı dili
Gınalamış nazik eli
Goynundaki gonca gülü
Derem dedim deremedim

Aman desinler desinler şeker yesinler
Şu gız şu oğlana yanmış desinler

Şeker kaymak tatlı dili
Gınalamış nazik eli
Koynundaki gonca gülü
Derem dedim deremedim

Şekerli misin vay vay
Gaymaklı mısın vay vay
Sen de benim gibi
Sevdalı mısın vay vay2

Halkalı şeker,
Hasiretlik ceker.
Çok sallanma güzel yarim
Cahilim aklım gider.3

Yûnus Emre, şiirlerini şeker ve bal gibi tatlı (somut) unsurlara benzete-
rek duygu ve düşüncelerini bu şekilde daha canlı bir hâle getirir. Aşağıda 
verilen örnek beyitlerde şairin, şeker ve bal gibi lezzetli besin değerlerinin 
yanında inci ve altın gibi maddi değeri yüksek olan benzetme ögelerini de 
söz bağlamında müşebbehün bih (kendisine benzetilen) olarak tekraren 
kullandığı görülür.4 (4/3).5

Yûnus Emre, bir beytinde değerini anlayıp kıymetini takdir edenler için 
sözünün şekeristan (şeker ülkesi, tatlı diyar) değerinde olduğunu belirtir. 
Burada şairin duygu ve düşüncelerini, ifade etme aracı olarak kullandığı 
söz ile şeker arasında somut bir ilişki kurduğu görülür (4/6).

Yûnus Emre, halkın söylediği acı söz (kötü söz)ün bile kendi üzerinde 
şeker etkisi yapacağını söyler. Bu düşüncelerin hâkim olduğu bazı beyit-
lere, varlık âlemine duyulan derin sevgi ve yaratılanı yaratandan ötürü 
sevme düşüncesinin hayat verdiği görülür. İnsanoğlu, sevdiği kişinin ağ-
zından çıkan her sözü hoş görür. Yûnus Emre, halkın söylediği acı tatlı 
her sözün, kendisi için ayrı bir tat ve değer ifade ettiğini belirtir (11/7).

2 http://forum.donanimhaber.com, 01.06.2014.
3 http://www.turkuler.com, 01.06.2014.
4 Genellikle eski dönemlerden günümüze gelinceye kadar anlatımı somut hâle getirmek ve 
iletilmek istenen düşünce ve duyguyu etkili bir şekilde sunmak için şairler tarafından daha 
çok teşbih sanatına başvurulduğu söylenebilir (Numan Külekçi, Açıklamalar ve Örneklerle 
Edebî Sanatlar, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s. 22; M.A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bil-
gisi Belâgat, F Yayınları, İstanbul, 2007, s. 129).
5 Yûnus Emre Dîvânı’nda yer alan şeker temalı beyitlerden sonra verilen rakamların ilki, 
Mustafa Tatcı tarafından yayımlanan Yûnus Emre Dîvânı’ndaki şiir numarasını, ikincisi de 
aynı yayındaki beyit numarasını ifade etmektedir (Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990).
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Yûnus Emre çeşitli beyitlerinde, gariplerin dostu gönül ehli yol arka-
daşlarına söylediği değerli sözlerini, somut unsur şeker ve bala benzet-
meye devam eder. Şair, sözlerinin şeker ve baldan daha tatlı olduğunu 
belirtir. Ayrıca mürşidin sözleri de Yûnus Emre tarafından şekerden daha 
tatlı kabul edilir (62/3), (69/10), (166/6).

Kültürümüzde yağ ve bal yan yana veya beraber kullanılır. Yağ satarım 
bal satarım oyunu, yağ bal olsun deyişi ve düğünlerde yapılan yağ bal ritü-
elleri yağ ve balın kültürümüzde önemli bir yere sahip olduğunu gösterir 
(170/6).6

Yûnus’un, gönül dilinin ürünü olan güzel sözlerini genellikle şekere, 
bedenini de şeker kamışına benzettiği (325/7), (366/2), (400/3) görülür.

Yûnus Emre Dîvânı’nda şeker ve bal gibi tatlı gıdalara, belirttiğimiz 
bağlamlarda şu şekillerde yer verilir:

Ol dost yüzin gördi gözüm erenlere toprak yüzüm
Söz bilene iş bu sözüm gerek şekeristân ola (4/3)

Kördür münâfıkun gözi yarın kara koyar yüzi
Halkun bana acı sözi gerek şekeristân ola (4/6)

Ol kişi kim yol eridür garîb gönüller yâridür
Bir söz diyem tutarısa yigdür şeker baldan ana (11/7)

Bana agu sunan kişi şehd ü şeker olsun aşı
Gelsün kolay cümle işi eli irer olsun ana (13/2)

O vahdet ilinde diken yok gülinde
Şeker çok dilinde yüzinde hayâlar (62/3)

Bu şârun evvel dadı şehd ü şekerden şîrîn
Âhir acısını gör şu zehr-i mâra benzer (69/3)

Bî-çâre Yûnus’ı gör derdile hayrân olmış
Anun her bir nefesi şehd ü şekere benzer (69/10)

Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı
Söz ola agulu aşı balıla yag ide bir söz (102/2)

Şol bal agızdan keleci yüz bin şekerden tatludur
Söyler olursa bu dilün deprenür olsa ol tudak (132/2)

Ger şehd ü şeker yirisem sensüz agudur cânuma
Çün cânumun sensin dadı kanda bulam senden yigrek (144/6)

Bu kelâmun ma’nîsi evliyânun hânıdur
Yidürmegil câhile sükkerümüz aşı degül (164/2)

Yûnus bu sözleri çatar sanki balı yaga katar
Halka metâ’ların satar yüki güherdüz tuz degül (166/6)

6 Ayşe Nur Kırgız Sağın, “Yunus Emre’nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan”, Acta Turcıca Çeviri-
miçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl: III, S. 1 /1, Ocak 2011; “Kültürümüzde Arıcılık”, Editörler: 
Emine Gürsoy Naskali - Hilal Oytun Altun, s. 65-67.

218_Mustafa_Gunes.indd   4 05.11.2015   12:12:14

158



5MUSTAFA GÜNEŞ / YÛNUS EMRE VE EŞREFOĞLU RÛMÎ’NİN ŞİİRLERİNDE ŞEKER

Ol dost bana ümmî dimiş hem adumı Yûnus komış
Dilüm şeker gevdem kamış bu söyleyen nemdür benüm (170/6)

Âşık oldum şol ay yüze nisâr oldum bal agıza
Nazar kıldum kara göze siyâh olup kaşa geldüm (224/5)

Bugün sohbet bizüm oldı bize bizüm diyen gelsün
İçürdi ‘ışk bize şehdin nûş eyleyüp yudan gelsün (230/1)

Ol ilün zavadası cefâ duta gidesi
Şeker ayruga sunup sen agu tada mısın (252/3)

Vatan oldı diken gurbet gülistân
Agu içmek yig oldı ney-şekerden (263/4)

Aguya bal diyü barmak uzatdum
Aşuma zehr-i kâtil katmışam ben (258/8)

Yûnus ne hoş dimişsin bal u şeker yimişsin
Ballar balını buldum kovanum yagmâ olsun (271/8)

Agudur bal degül dünyâ murâdı
Niçe bir aguya parmak banasın (179/4)

Cânum ‘ışkun külhânıdur tartınmadın ur odını
Kamış suyı şeker olur od bıragıcak külhâna (294/2)

Aguyı kıldı şeker ol Resûlu’llah meger
Vir salâvât zenbûr-vâr derdile yaş üstine (321/6)

Tûbâ talından uçanlar yüce makâmlar geçenler
Şarâben tahûr içenler banmaz dünyâ ballarına (345/7)

Seydî Balum ilinden
Şeker tamar dilinden
Dost bâgçesi yolından
Eve dervîşler geldi (373/5)

Gevherdür senün özün güneşden arı yüzün
Şekerden datlu sözün her kim gördi utandı (400/3)

Verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi Yûnus Emre, kıymetini bilen-
ler için sözlerinin altın ve diğer mücevherden daha değerli ve şekerden 
daha tatlı olduğunu ifade eder.

Yûnus Emre’nin şiirlerinde önemli bir yere sahip olan soyut bir kavram 
olan sözün (iyi söz), birçok beyitte şekeristan, şeker ve bal (şeker ve balın 
karıştırılması suretiyle elde edilen hoş kahvaltılık yiyecek) gibi somut, tatlı 
ve insanın tat alma duygusunu fazlasıyla tatmin eden yiyeceklere benze-
tildiği görülür.

Yûnus Emre Dîvânı’nda yer alan bazı mısralarda, sözün şeker ve bal 
gibi tatlı ve enerji yüklü besinlere benzetildiği görülür. Beyitlerde açık ola-
rak belirtilmeyen benzetme yönünün, daha çok beş duyudan biri olan tat 
alma duygusuna yönelik olduğu söylenebilir.
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Eşrefoğlu, sevgili (Allah)den uzak geçen her hâl ve durumda yediği şe-
kerin kendisi için zehir olduğunu belirtir. Şair, sevgili ile birlikte yediği 
öldürücü zehrin tatlılığına şöyle işaret eder:

Şeker yirsem bana sensüz acı od
Senünle zehr-i kâtil key şîrîndür (5/4).7

Eşrefoğlu, baki dost (Allah)’a kavuşma şerbetini içenlerin içinde bulun-
duğu hiç bitmeyecek olan hoş anlarını şöyle tasvir eder:

Dost visâl-i şerbetinün cür’asına kasd iden
Fânî lezzetden geçer ol şehd ü sükkârı nider (7/3)

Eşrefoğlu, (Allah) aşkı yolunda zehir içmek gerektiğini ve bu yolda 
içilen zehrin bile şeker olarak kabul edilmesi gerektiğine şöyle işaret 
eder:

Didüm gönül bu yolda bak gerekdür agular yutmak
Didi ışkıla zehr içmek bana sükker ü helvâdur (23/7)

Şair, aşk erinin sabırla bela zehrini şekere dönüştürebileceğini belirtir: 

Eyyûb gibi sabr eyle belâdan inleme zinhâr
Işk eri belâ zehrini sabrıla şeker kılur (27/7)

Sabr idenler bulur ecri bî-hisâb
Sabr idenler agu sükker cülâb (Pend-Name, 6/4)

Şair, aşksızlarla yola çıkılmaması gerektiğine ve kargaya benzeyen bu 
aşksız kimselerin, şeker gibi tatlı ve güzel nimetten mahrum kalması ge-
rektiği hususunu şu şekilde dile getirir:

Kankı başda kim anun sevdâsı yoktur ko anı
Zagdur ol murdâre gitsün kim şeker şân istemez (40/5)

Eşrefoğlu, dost (Allah) aşkı yolunda yürüyenlerin, elindeki şekeri mu-
hataplara sunup kendilerinin zehir içmeleri (yutmaları) gerektiğini kabul 
eder ve çok önem verdiği bu hususa şöyle işaret eder:

Elinde sükkeri ayruga sunup
Aguyı kendü yutmakdur adı ışk (51/2)

Eşrefoğlu Rûmî yârı sevenlerün budur kârı
Ol dost içün aguları sükker gibi yutmak gerek (56/8)

Eşrefoğlu Rûmî kendisini, şeyhi Abdülkâdir Geylânî’nin arılarından bi-
rinin (Hüseyin-i Hamavî) balı olarak kabul eder:

Arısınun balıyam bahçesinün güliyem
Bagınun bülbüliyem şeyhüm Abdü’l-kâdirün (64/3)

7 Eşrefoğlu Rumi’nin şiirlerinden sonra verdiğimiz rakamların ilki şiir, ikincisi de beyit numa-
rasını ifade etmektedir. Mustafa Güneş, İznikli Eşrefoğlu Rumi’nin Hayatı-Eserleri ve Dîvânı, 
Sahhaflar Kitap Sarayı Yayınları, İstanbul, 2006.
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Eşrefoğlu, dost (Allah) aşkı yolunda yürüyenler için geçici dünya sevgi-
sinin yanında çeşitli lezzet ve hilelerinin de zehirli bala benzediğini ve bu 
hâli bilen ârif insanın, parmağını asla adı geçen zehirli bala8 uzatmaması 
(tenezzül etmemesi) gerektiğine işarette bulunur:

Bu dünyânun mahabbeti şol agulu bal gibidür
Agusın bilen ol bala barmagın baturur degül (67/2)

Ârif olan bakdı gördi bunun mekr ü hîlelerin
Bir barmagın da banmadı bunun agulu balına (102/9)

Şair, kargaya benzeyen aşksızların şeker gibi güzel nimetten mahrum 
kalmalarını, şekerin (bilge kişinin sözleri) tadına bakabilmek için Didar ve 
Kevser şarabı gibi baki güzelliklere talip olan papağan (gerçek âşık) olması 
gerektiğini ve böylece şeyhinin övgüsü bağlamında bülbül gibi şiirler yaz-
maya mazhar olabileceğini şu şekilde aktarır:

Şeker yimek dilersen tûtî olgıl
Ki karganun nasîbi yok şekerden (84/6)

Zihî tûti vü kumrılar ki vasl-ı sükkerin yirler
Dîdâra karşu tururlar içüp kevser şarâbını (137/3)

Bir tûtî-i sükker yirem şeyhün medhini söylerem
Şeyh bâgçesinde yaylaram bülbül itdi de gönderdi (145/2)

Bir tûtî-i sükker yirem şeyhün medhini söylerem
Şeyh bâğçesinde yaylaram bülbül itdi de gönderdi (145/2)

Hakkı sev Hak sevenlerden tulundurmaz cemâlini
Velî sevmeyene hirgiz taturmaz vasl-ı balını (132/1)

Sonuç

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere sükker, şeker, şîrîn, bal 
ve kevser şarâbı kelimeleri, Eşrefoğlu Rûmî Dîvânı’nda on dört ayrı yerde 
geçer. Beyitlerde geçen somut dört kelime (şeker, şîrîn, bal ve Kevser) ile 
şair, genellikle geçici dünya nimet ve lezzetlerini ifade etmeye çalışır.

Şaire göre geçici ve son bulan her şey değersiz olmasına rağmen ma-
hiyeti bilinip iyi yolda kullanılabilirse baki meyveler verebilir. Gerçek tat 
ve mutluluğu, Hakk’ı sevmek ve O’na gerçek anlamda kulluk yapmak ve 
kavuşmak şeklinde tarif eden şair, tatlı anlamına gelen bu sözlerin zıddı 
olarak da tezat sanatına zemin hazırlamak için agu od ve zehir kelimeleri-
ni genellikle aynı beytin içinde kullanır.

Eşrefoğlu Rûmî’nin de, sükker, şeker, şîrîn ve bal kelimelerinin zıddı 
olarak zikrettiği agu od ve zehir kelimeleri ile anlatımı daha canlı ve etkile-
yici hâle getirdiği ve soyut kavramları daha etkili anlatabilmek için Yûnus 
gibi teşbih sanatına başvurduğu görülür.

8 Beyitte, Bal tutan parmağını yalar atasözü kullanılarak irsal-i mesel sanatı yapıldığı görü-
lür.

218_Mustafa_Gunes.indd   7 05.11.2015   12:12:15

161
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Eşrefoğlu Rûmî’nin, yukarıda verilen beyitlerden anlaşıldığı kadarıyla, 
gerçek sevgiliye kavuşmak, sabretmek ve gerekirse sevgili yolunda zehir 
içme eylemlerinin, şeker ve bal gibi insanın tat alma duygusunu yeterince 
tatmin eden tatlı gıdalardan daha tatlı olduğunu vurgulamaya çalıştığı 
görülür.

XV. yüzyıl mutasavvıf şairi ve şiir sahasında Yûnus Emre Okulu’nun 
Anadolu’daki önemli bir takipçisi olan Eşrefoğlu, daima mısralarında ger-
çek sevgili olan Allah’a kavuşma hususunu dile getirir. Şairin, dünyada 
tarifi mümkün olmayan ve şekerden çok daha tatlı vuslat lezzetini tada-
bilmek için mutlaka nefis engelinin bertaraf edilmesi gerektiği hususuna 
ısrarla vurgu yaptığı görülür.

Kaynaklar

ADIGÜZEL, Hüseyin: Deyim Hazinemiz, Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Yayınları, İstanbul, 1990.

GÜNEŞ, Mustafa: İznikli Eşrefoğlu Rumi’nin Hayatı-Eserleri ve Dîvânı, 
Sahhaflar Kitap Sarayı Yayınları, İstanbul, 2006.

__________: “Yûnus Emre Dîvânı’nda Söz Bağlamında Teşbîh Sanatı”, 
Ahmet Atillâ Şentürk Armağanı (Kitabı), Hazırlayanlar: Ahmet Kartal-Meh-
met Mahur Tulum, Akademik Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2013.

KIRGIZ SAĞIN, Ayşe Nur: “Yunus Emre’nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Ko-
van”, Acta Turcıca Çevirimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl: III, S. 1 / 1, 
Ocak, 2011; “Kültürümüzde Arıcılık”, Editörler: Emine Gürsoy Naskali- 
Hilal Oytun Altun.

KÜLEKÇİ, Numan: Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Akçağ 
Yayınları, Ankara, 2005.

SARAÇ, M.A. Yekta: Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, 3 F Yayınları, İs-
tanbul, 2007.

TATCI, Mustafa: Yûnus Emre Dîvânı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Anka-
ra, 1990.

VİDİNLİ, Hafsa Fidan: “Tefekkür Dili Klasiklerle Kurulur”, Diyanet Ay-
lık Dergi, Sayı: 241, Ocak, 2011.

YURTBAŞI, Metin, Sınıflandırılmış Türk Atasözleri, Mem Ofset, Ankara, 
1996.

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/, (Dîvân-ı Yûnus Emre).
http://forum.donanimhaber.com, 01.06.2014.
http://www.turkuler.com, 01.06.2014.

218_Mustafa_Gunes.indd   8 05.11.2015   12:12:15

162



1ŞEFAATTİN DENİZ / ARABACILAR KIŞLASI VE NUSRETİYE CAMİLERİ

SULTAN II. MAHMUD’A AİT İKİ VAKIF ESER:
ARABACILAR KIŞLASI VE NUSRETİYE CAMİLERİ

Dr. Şefaattin DENİZ*

Öz

XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılda İstanbul Boğazı’nın her 
iki yakasına Beylerbeyi, Emirgan, Ortaköy camileri gibi birçok vakıf eser 
inşa edilmiştir. Bunlardan birisi de Tophane’de Sultan III. Selim’in inşa 
ettirdiği Arabacılar Kışlası Camisi’dir. Camilerle ilgili yapılan çalışmalarda 
önce III. Selim ve ardından da 1826 yılında II. Mahmud tarafından yeniden 
yaptırıldığı anlatılmaktadır. Ancak Arabacılar Kışlası ve Nusretiye Camile-
ri ile ilgili verilen bilgiler genelde Ayvansarâyî’nin verdiği bilgilerle sınırlı 
kalmıştır. Bu eserdeki eksik ve yanlış bilgiler daha sonra yapılan çalışma-
larda tekrar edilmiştir. Bu çalışmayla Arabacılar Kışlası ve Nusretiye Ca-
misi ile ilgili yanlış bilgiler düzeltildiği gibi, vakfiye ve arşiv belgelerinden 
istifade edilmek suretiyle birçok yeni bilgi de gün yüzeyine çıkarılmıştır.

Anahtar kelimeler: II, Mahmud, Vakıf, Arabacılar Kışlası Camisi, 
Nusretiye Camisi, Cuma Selamlığı.

Abstract
Two Charitable Foundations Owned By Sultan Mahmud The 2nd:

The Mosques Of Arabacilar Kislasi and Nusretiye
A lot of endowments were constructed on both sides of the Bosphorus 

in the second half of the 18th century and in the 19th century, such as Bey-
lerbeyi, Emirgan, Ortaköy Mosques. One of these endowments is Arabaci-
lar Kislasi Mosque, ordered to be built in Tophane by the Sultan Selim the 
3rd. In the studies about the mosques, it was expressed that this mosque 
was ordered to be rebuilt at first by the Sultan Selim the 3rd, then by the 
Sultan Mahmud The 2nd. However, the information on Arabacilar Kislasi 
Mosque and Nusretiye Mosque is generally restricted to the information 
provided by Ayvansarâyî. The missing or inaccurate information in his 
study was repeated in the following studies. In this study, however, not 
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only is the inaccurate information on Arabacilar Kislasi Mosque and Nus-
retiye Mosque corrected, but also new information about them is brought to 
light, by making use of endowment and archive documents.

Keywords: Sultan Mahmud The 2nd, Endowment, Arabacilar Kislasi 
Mosque, Nusretiye Mosque, Friday Salutation.

1. Tophane Arabacılar Kışlası Camisi

Sultan II. Mahmud tahta çıkışının hemen akabinde Galata’ya bağlı 
Tophane’de Arabacılar Kışlası içinde bulunan arsa üzerine cuma ve bay-
ram namazlarının da kılınabileceği bir cami yaptırmıştır. Ancak ne Ayvan-
sarâyî’nin Hadîkatü’l-Cevâmi’inde ne de diğer kaynaklarda II. Mahmud’un 
saltanatının başında bu camiyi yaptırdığına dair herhangi bir malumat 
bulunmamakta, tüm kaynaklar Sultan III. Selim’in Arabacılar Kışlası’nda 
yaptırdığı caminin yanmasından sonra 7 Nisan 1826 tarihinde yapımı ta-
mamlanan Nusretiye Camisi üzerine odaklanmaktadır.

Ne var ki bu cami aşağıda bahsedileceği üzere Nusretiye Camisi’nin 
olduğu yere ondan on yedi sene evvel yapılmış, ancak vakfiyesi şimdiye 
kadar tespit edilip incelenmediğinden mevzubahis kaynaklara gireme-
miştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA) 634 numaralı defterde bulu-
nan 8 Haziran 1809 tarihli vakfiyeye göre, kışla civarında bulunan arsa-
lar ile sahilhane arsası ve bitişiğindeki sekiz adet dükkan1, icâre-i vâhide 
usulüyle taliplilerine kiralanıp gelirlerinin Arabacılar Kışlası içindeki bu 
camiye harcanması şartıyla vakfedilmiştir.2

Vakfiyedeki tafsilata göre burada sureti latif, tavrı güzel, âlim, âbid, 
takva ve zühd sahibi bir kişi hatip olacak, cuma ve bayram günlerin-
de hatiplik görevini icra edecek ve kendisine günlük 15 akçe tahakkuk 
ettirilecektir. İmamlık görevini yerine getirecek kişi ise, kıraatı düzgün, 
liyakatli ve bilgili bir kişi olup, işlerinde devamlılık ve ihtimam gösterecek, 
hizmeti mukabilinde günlük 20 akçeye mutasarrıf olacaktır. Devirhanlık3 
görevini yerine getirecek kişi, cuma günlerinde namazdan önce Kur’an-ı 
Kerim okuyup günlük 10 akçe alacaktır. Güzel sesli bir kişi Bilal-i Habeşi 
makamıyla Ramazan ve diğer günlerde müezzinlik görevini yerine getirip 
mukabilinde 10 akçeye tasarruf edecektir.4 Yukarıdaki verilerden hare-
ketle, caminin dini hizmetlerini hatip, imam, devirhan ve müezzin olmak 
üzere dört kişilik bir ekibin yürüttüğü ve bunlara günlük 55 akçelik bir 
ödeme yapıldığı söylenebilir.

1 VGMA, Sultan Mahmud-ı Sânî Bezm-i Âlem ve Pertevniyal Vâlide Sultân Vakfiyeleri, Defter 
No: 634, s. 12.
2 Adı geçen vakfiye (a.g.v), s. 13.
3 Her cuma namazından önce, Kur’an-ı Kerim’in bir cüzünü okumakla görevli olan ve bir ay 
sonunda yeniden başlamak üzere Kur’an-ı hatmeden du’â okuyucu. Bahaeddin Yediyıldız, 
“Vakıf Istılahları Lügatçesi”, V.D., c. 17, Ankara, 1983, s. 57.
4 A.g.v., s. 13.
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Camiye dini vazifelilerin dışında temizlik ve bakım işleri ile ilgili görev-
liler de tayin edilecektir. Bu çerçevede kayyımlık5 görevini icra edecek kişi 
10 akçe, kandillerin yakılmasından sorumlu olacak kişi yine 10 akçe, bev-
vaplık6 ve ferraşlık7 vazifesiyle yükümlü olacak kişi ise 6 akçe alacaktır. 
Esasında ferraşlık vazifesi halıların serilip kaldırılması ile ilgili olmasına 
rağmen, halıların serilmesinden sorumlu olması için buraya ayrıca 4 akçe 
yevmiye ile bir başka kişi görevlendirilmiştir. Mihrabın aydınlatılması için 
dört vakiyyelik8 iki adet balmumu, 12 vakiyyelik mumyağı satın alınacak, 
yine cami içi ve minarenin aydınlatılmasında 20 vakiyyelik zeytinyağı kul-
lanılacaktır. Bu durumda caminin temizlik, bakım ve aydınlatmasından 
sorumlulara ödenecek miktarın günlük 30 akçe olduğu söylenebilir.9

Sultan Mahmud bu cami vakfını yönetecek kaimmakam-ı mütevelli-
nin10 10 akçe yevmiye almasını ve kendilerinde şu vasıfların bulunmasını 
istemiştir: doğru karar verebilme, emaneti gözetme, dindarlık, vakıf işle-
rini bilme, tedbirli, dürüst, insaf ve ismet sahibi, sadakat ile hizmette bu-
lunma, din-diyanet ve istikamet üzere bulunma, akıllı ve anlayışlı olma. 
Kaimmakam-ı mütevellinin en önemli yardımcısı olan kâtibin, anlayış ve 
sezgisi güçlü, liyakatli, zeki-uyanık, hesap verebilir, yazı ve rakam konu-
sunda âlim ve arif olması, vazifesi karşılığında kendisine 5 akçe yevmiye 
verilmesi; câbinin11 ise, emanete hıyanet etmeyen, çalışkan, vakıf işlerin-
de yenilikçi, işlerine ehemmiyet gösteren bir kişi olması, vakıf gelirlerini 
tahsil ettikten sonra kaimmakam-ı mütevelliye teslim etmesi ve hizmeti 
mukabilinde 5 akçe yevmiye alması istenmiştir. Kaimmakam-ı mütevel-
liden kandil, şamandıra ve fitil gibi cami aydınlatmasında kullanılacak 
malzemelerin satın alınabilmesi için yanında günlük 5 akçe bulundurma-
sı talep edilmiştir. Burada cami vakfının yönetim mekanizmasındaki kişi-
lere ödenen ücretin günlük 20 akçe olduğu görülmektedir. Kaimmakam-ı 
mütevelli ayrıca mukataa-i zemin12 giderlerini ilgili vakıflara ödemekle yü-
kümlüdür. Sultan II. Mahmud vakfiyesinde, bütün görev ve sorumluluk-
ları sıraladıktan sonra bu cami vakfının babası Sultan I. Abdülhamid’in 
Bahçekapısı’nda bulunan vakıflarına ilhak edilip, vakıf işlerinin aynı ka-

5 Vakıf kuruluşlarını korumak, temizlemek, ışıklarını yakmak ve onlarla ilgili diğer işleri yü-
rütmekle görevlendirilmiş kişilere verilen umumi isim. Yediyıldız, “a.g.m.”, s. 57.
6 Kapıcılık vazifesini yürüten kimselere denilir.
7 Vakıf kuruluşlarının halılarını yaymak, katlamak ve temizlemekle vazifeli kişi. Yediyıldız, 
“a.g.m.”, s. 57.
8 Okka adlı eski ağırlık ölçüsünün diğer ismi olup 400 dirhemden ibaretti. Bu ukiyye ve vu-
kiyye de denir. Yedi miskal vezninde ve kırk dirhem olan vezne de kıyye denir. Mehmed Ali 
Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 404.
9 A.g.v., s. 13.
10 Mütevellisi padişah veya sadrazam olan bazı vakıfların idari işlerini fiilen yürütmekle gö-
revli mütevellî yardımcısı. Yediyıldız, “a.g.m.”, s. 57.
11 Vakıf gelirlerini tahsil etmekle görevli kişilere denir.
12 Üzerine bina yapılarak veya başka bir sebep dolayısıyla ziraati tatil edilmiş mîrî arazinin 
öşrüne karşılık tasarruf edenden alınan vergi. Buna bedel-i öşür veya icâre-i zemîn de denirdi. 
Ünal, a.g.e., s. 490.
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immakamı mütevelli tarafından yürütülmesini istemiştir. Vakfın deneti-
mi ise hasbi olarak, yani herhangi bir ücret ödenmeksizin, Darüssaade 
Ağaları tarafından yapılacaktır.13 Bütün bu verilerden hareketle caminin 
personel giderleri günlük 105 akçedir. Ancak caminin aydınlatılması vb. 
giderler buna dahil değildir.

2. Arabacılar Kışlası Camisi’nin Yanması ve Nusretiye Camisi’nin 
Yapılışı

1 Mart 1823 Cumartesi günü gündüz saat üç itibarıyla bir kadının 
evinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak yaklaşık on yedi 
saat kadar sürmüş, topçu ve arabacı kışlaları, Salı Pazarı, Fındıklı Ha-
mamı, Gümüşsuyu, Dökümhane ve Bozahane’ye kadar birçok ev, menzil 
ve dükkan ile birlikte yaklaşık 48 mescit ve caminin de yok olmasına 
neden olmuştur. Şimdiye kadar III. Selim’in yaptırdığı varsayılan, ama 
gerçekte Sultan II. Mahmud’un saltanatının başında yaptırdığı, yukarıda 
ayrıntıları verilen mevzubahis cami de bu yangın sırasında yok olmuş-
tur.14

II. Mahmud yangından dört gün sonra (5 Mart 1823) topçular kışla-
sı, kârhâne ile dökümhanenin tamir ve inşa eminliğine Lağımcıbaşı, eski 
Bostancıbaşı Ali Bey’i, Arabacılar Kışlası bina eminliğine de eski Kasap-
başı Ali Bey’i getirmiştir.15 Padişahın kısa sürede harekete geçmesi askeri 
mekanların ehemmiyetiyle ilgilidir.

Sultan Mahmud, Tophane’deki askeri kışlalarla birlikte bir bütün 
oluşturan cami için de adım atmakta gecikmemiştir. Askeri kışlaların 
başlamasından on gün sonra, yani 14 Mart 1823 (1 Recep 1238) tarihinde 

13 A.g.v., s. 13.
14 “Şehr-i mezkûrun on yedinci sebt günü sâ’at üçde Tophane’de Fîrûz Ağa Camii kurbunda bir 
fakîre hatunun hânesinden zuhûr eden âteş-i zebâne-keş bi-hikmetillâhi Te’âlâ şiddet-i rüzgâr 
ile gice sâ’at sekize kadar mümtedd olup, on yedi sâ’at müddetde leb-i deryâda topcıyân ve 
arabacıyân kışlalarından Salı Pazarı’na ve andan sâhilhânelere isâbet etmeyerek zokağın beri 
yüzünden tâ Fındıklı Hammâmı’na dek ve andan Dere içi nâm mahalden Kazgancı ve Ayas 
Paşa Sarayı kenârından tâ Gümüş Suyu fevkında olan kabristâna ve bir tarafdan Döküm-hâ-
ne’nin ba’zı mahallerini sûzân ederek Karabaş Zokağı’ndan bostân başına ve bir kolu dahi 
Sorma-gir ve Alcak-tam’dan tâ Beyoğlu’na karîb Ermeni Kenîsası arsası ve Bozahane’ye dek 
müntehî olup, iş bu hudûd miyânında Cihângîr ve Fîrûz Ağa ve Kadirîler Tekyesi ve neşîb ü 
firâzda kâin mecmû’ büyût ü menâzil ve mesâcid ü cevâmi’ külliyen sûzân ve nümûne-nümây-ı 
hevl-i nîrân olup, me’mûrîn bir cânibi itfâya sa’y ü gayret etmekde iken birkac mahalle aşu-
ru yerden ser-nümâ olan diğer âteş, mûcib-i telâş ü hayret olmağla, uzakdan temâşâ ve isâ-
le-i eşk-i duâ eylediler; el-hükmü lillâhi’l-vâhidi’l-kahhâr.” Mehmed Es’ad Efendi, Vak’a-Nüvis 
Es’ad Efendi Tarihi, OSAV, İstanbul, 2000, s. 189; Ayvansarayi Hüseyin Efendi bu yangının 
24 Şubat’ta başladığını yazmakta ve Esad Efendi tarihi kadar geniş malumat vermemektedir. 
Ayvansarâyî Hüseyin Efendi-Ali Sâtı’ Efendi-Süleymân Besîm Efendi, Hadîkatü’l-Cevâmi’, Ha-
zırlayan: Ahmed Nezih Galitekin, İşaret Yayınları, İstanbul, 2001, s. 461; diğer kaynaklar da 
Hadîkatü’l-Cevâmi’ adlı eseri kendilerine referans alarak yangının 24 Şubat’ta başladığını ileri 
sürmektedirler. R. Walsh, “Nusretiye Camii”, Hayat Tarih Mecmuası, Çeviren: Özcan Erekti-
ren, Cilt: 6, Sayı: 12, İstanbul, 1971, s. 71; Reşad Ekrem Koçu, “Nusretiye ve Dolmabahçe 
Camileri”, Hayat Tarih Mecmuası, Cilt: 2, Sayı: 7, İstanbul, 1966, s. 44; Pars Tuğlacı, Osmanlı 
Mimarlığı’nda Batılılaşma Dönemi ve Balyan Ailesi, İnkılap ve Aka Yayınları, İstanbul, 1981, s. 
29; Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2004, s. 510; Semavi 
Eyice, “Nusretiye Camii”, DİA, Cilt: 33, İstanbul, 2007, s. 274.
15 Mehmed Es’ad Efendi, a.g.e., s. 190.
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inşaata başlanmış,16 “Nusretiye” adı verilecek olan cami yeni bir tasarımla 
inşa edilmiştir. Kubbe dairesine kadar dört tarafının inşaatı tamamlanın-
ca âdet üzere Padişah, Enderun ricali, Sadrazam, Şeyhülislam, Bahr-i 
Sefid Boğazı Muhafızları, çeşitli devlet adamları ve saltanat hademelerinin 
katıldığı bir tören düzenlenmiş, cami alanı padişahın gelişine hazırlık ola-
rak çeşitli şal ve kumaşlarla bir gelin gibi süslenmiştir.17

Nusretiye Camisi Kirkor Kalfa18 tarafından Darbhane Nâzırı ve Evkâf-ı 
Hümâyûn kaymakamı nezaretinde yapılmıştır. İnşaatın güzel bir şekilde 
tamamlanmasından ve cami personelinin Evkâf-ı Hümâyûn’da tayinleri-
nin yapılmasından sonra 7 Nisan 1826 Cuma günü padişahın da katılımı 
ile açılması kararlaştırılmıştır. Sultan Mahmud zikredilen günde saraya 
mahsus sandalla Nusretiye Camisi’ne gelerek cuma namazını burada kıl-
mıştır.19

Nusretiye Camisi’nin yüksekçe bir kubbesi ile iki minaresi bulunmak-
tadır. Cami kesme taştan yapılmıştır. Ayrıca cami içinde ve dışında yoğun 
bir şekilde mermer döşeme ve kaplamalardan istifade edilmiştir. Minber 
tarafında bulunan mahfil-i hümâyûn da tamamen mermerle kaplanmış, 
ayrıca oyma olan yerleri altın yaldızla süslenmiştir. Büyük şamdanları 
bir çeşit yeşil taştan yapılmıştır. Avlusu da mermer döşemelidir. İki ka-
pılı olan caminin bir kapısı avludan ibadet mekanına, diğeri ise Mahfil’e 
açılmaktadır. Minareleri ikişer şerefeli ve gayet ince olup kaide üzerindeki 
dipleri lale soğanı şeklindedir, dış yüzleri şişhaneli, yivli-olukludur. Cami 
Ramazan ayında ibadete açılıp minareleri arasına mahyalar takılınca ye-
terince yüksek olmadığı, özellikle kubbenin mahyaların görülmesine mani 
olduğu fark edilmiş, bir ay sonra minareler alt şerefelerine kadar yıktırılıp, 
mahyaların denizden daha iyi görünmesi için daha yukarıya inşa ettiril-
miştir.20

Cami içindeki “Amme Suresi” celî hattıyla Sultan II. Mahmud’un hat 
hocası olan Mustafa Rakım Efendi21 tarafından yazılmaya başlandığı, 

16 Hadîkatü’l-Cevâmi’de 1238 yılı Şevval ayının ortaları caminin müjdelenmesi verilmiş olsa 
da bu tarih doğru değildir. Ayvansarâyî, a.g.e., s. 462.
17 Mehmed Es’ad Efendi, a.g.e., s. 460-461.
18 Balyan ailesinin en meşhurlarından birisidir. 1764’te doğmuş ve 15 Kasım 1831’de Üs-
küdar’da vefat etmiştir. Hassa mimarı Meremmetçi Bali Kalfa’nın oğludur. Kirkor Kalfa en 
mühim faaliyetlerini Sultan II. Mahmud devrinde gerçekleştirmiştir. Sultanın itimadını kaza-
narak sarayda büyük bir nüfuza kavuşmuştur. Kirkor Kalfa İstanbul’da birçok sarayın inşa-
sında rol oynamış, Selimiye, Davudpaşa kışlaları ile Darphane, Aynalıkavak Köşkü, Sultan 
Mahmud bentleri gibi birçok eserin yapılmasına katkı sağlamıştır. Kevork Pamukciyan, “Bal-
yan, Kirkor Amira”, İstanbul Ansiklopedisi, Haz. Reşad Ekrem Koçu, Cilt: 4, İstanbul, 1960, 
s. 2090-2092.
19 Mehmed Es’ad Efendi, a.g.e., s. 535-536.
20 Ressam Hüsni, Bedâyi’-i Âsâr-ı Osmâniyye, Matbaa-i Harbiyye 1335, s. 94; Ayvansarâyî, 
a.g.e., s. 462; Walsh, “a.g.m.”, s. 71; Koçu, “a.g.m.”, s. 44.
21 Hafız Mustafa Rakım Efendi Ünye’lidir ve burada dünyaya gelmiştir. Küçük yaşında abisi 
İsmail Zühdi Efendi gibi İstanbul’a gelmiştir. İlim tahsili ve hüsn-i hat ve resim çalışmaları 
yaptı. Sülüs ve nesih başta olmak üzere bütün yazı çeşitlerinde maharet kazandı. Ebubekir 
Ratip Efendi’ye intisap etti. III. Selim’in takdirini kazandı. Onun zamanında sikke ressamlı-
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onun vefatı üzerine kalan yazıların da talebesi Şakir Efendi22 tarafından 
tamamlandığı iddia edilmektedir.23 Ancak caminin açılış töreni akabinde 
yapılan hediye verme merasiminde hediye verilenler arasında Şakir Efen-
di’nin ismi olmadığı gibi, Celi hattı yazan kişi olarak Haşim Efendi’nin24 
ismi geçmektedir.25

3. Nusretiye Camisi İçin Düşürülen Tarihler ve Verilen Hediyeler

Ebced alfabesinde her harfin bir sayıya karşılık gelmesinden dolayı 
Türk İslâm kültüründe, söz-harf ve sayı bütünlüğüne bağlı olarak bir 
sanat meydana gelmiştir. Bu sanata “tarih düşürme sanatı” veya kısaca 
“tarihleme” denilmektedir. Tarih düşürme sanatı edebi sanatlardan biri 
olarak kabul edilmiştir, ancak ne zaman ortaya çıktığına dair kesin veri-
ler bulunmamaktadır. Osmanlılar açısından bu sanatın kullanılması İs-
tanbul’un fethiyle hızlanmış ve “divan edebiyatı”nın sıkça kullandığı bir 
sanat olagelmiş ve böylece divanlardan, mezar taşlarına ve sanat abidele-
rindeki kitabelere kadar çok geniş bir alanı içine alarak kullanılmıştır.26

Bir gelenek olması hasebiyle Nusretiye Camisi için de devrin önde ge-
len şairleri Keçecizade İzzet Molla, Müderris Miralemzade İbrahim Rıfat 
Bey, Tophane Ruznâmecisi Lebib Efendi ve Sahaflar Şeyhizade Seyyid 
Mehmed Esad Efendi birer tarih düşürmüşlerdir. İzzet Molla sadece cami 
için değil, aynı zamanda mahfel-i hümâyûn, sebil ve muvakkithane için 
de birer tarih düşürmüştür. Bunlar;

“Câmi’-i nev-esâs-ı Hân Mahmûd”; diğeri, “Câmi’-i Mahmûd Hân oldu 
metâf-ı Mü’minîn”; diğeri, “Kıldı tenvîr-i cihân Câmi’-i Sultân Mahmûd”; di-
ğeri, “Câmi’-i pâk-eser-i Şeh Mahmûd”; diğeri, “Oldu zîbende eser ma’bed 
Hân Mahmûd’un”; Mahfil-i hümayun için, “Hümâ-yı devlete şâyeste bâb-ı 
lâne-i zerrîn”; diğeri, “Yapıldı mahfil-i zerrîn-evc-i Hân Mahmûd”; sebil için, 
“Yapdı civâr-ı câmi’e Mahmûd Hân bâlâ sebîl”; muvakkithane için, “dâ-

ğı ve tuğraların tanziminde görev aldı. Sultan Mahmud’un şehzadeliğinde hocalığını yaptı. 
1825 yılında vefat edince Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. 19. yüzyılın en büyük hattat-
larındandır. İbnü’l Emin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 
1970, s. 273-292.
22 Burada kasdedilen Şakir Efendi’nin İbnülemin’de geçen hangi Şakir Efendi olduğu tespit 
edilememiştir. Şakir Efendiler hakkında daha geniş bilgi için bkz. İbnülemin, a.g.e., s. 381-
385.
23 Ressam Hüsni, a.g.e., s. 94, buna dayanarak Koçu ve Walsh da aynı iddiayı sürdürmüştür. 
Koçu, “a.g.m.”, s. 44; Walsh, “a.g.m.”, s. 44.
24 Hediye verilenler arasında ismi geçen Haşim Efendi’nin tam adı Mehmed Haşim olup, Çer-
kez asıllıdır. Kendisi Mustafa Rakım Efendi’nin kölesi, manevi oğlu ve değerli bir şakirdidir. 
Koska’da bir aileye iç güveyisi olarak verilmiş, geceleri Mustafa Rakım Efendi’nin Üniversite 
merkez binası civarındaki ilk mektep arsasında bulunan konağına gelerek sohbetinden is-
tifade etmiştir. Haşim Efendi sikke-i hümâyûn ressamlığına tayin edilip hâcegânlık rütbesi 
tevcih edilmiştir. Daha sonra Darbhane’nin baş sikkezeni olmuştur. Daha sonra Medine’deki 
Ravza-i mutahharanın kisvesini götüren ekipte yer almıştır. II. Mahmud türbesindeki yazılar 
ona aittir. 1845 yılında vefat edince üstadı Mustafa Rakım’ın Zincirlikuyu’daki türbesine def-
nedilmiştir. İbnülemin, a.g.e., s. 129.
25 Mehmed Es’ad Efendi, a.g.e., s. 536.
26 İsmail Yakıt, Türk-İslam Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, Ötüken, İstanbul, 
1992, s. 122.
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ver-i devrân yapdırdı Muvakkithâne’yi, Mülkü ihyâ etmenin buldurdu şimdi 
sâ’atin”27 şeklindedir.

Bu parçalardan başka İzzet Molla’nın söylediği ve Yesârizâde Mustafa 
İzzet Efendi’nin hattıyla Nusretiye Camisi’nin kapısı üzerine yazılmış olan 
tarih ise şu şekildedir.

Topdan Tophane’yi âbâ kıldı pâdişâh
Mısrâ’ıyla eylemişdim vasf-ı âsâr-ı behîn

Cami’i kalmışdı ancak anı da tekmîl idüb
Secde-i şükr itdi Mevlâ’ya cünûd-ı Müslimîn

Görmedik mislin bi-Rabbi’l-Ka’be bu nev câmi’in
İşte dünya işte âsâr-ı selâtîn-i güzîn

Varsa çarhın beyt-i ma’mûrı bu da sânîsidir
Ba’de ez în eflâke fahr itse nola rû-yı zemîn

Eyledi mihrâbına çâk-i girîbân âsumân
Oldı mânend-i şefîk ol matla’-ı nûr-ı mübîn

Minber oldı arş-ı Rahmân’a muallâ nerdübân
Gelse şâyândır hitâbet itmeğe Rûhu’l-emîn

Oldı her bir necm-i zerkârı birer mihr-i felek
Ziynet kürsîsidir reşk-i sipihr-i çarümîn

İki serv-i bağ dîn oldı minâreyn-i bülend
Ser-nigîn reşkidir tûbâ-yı firdevs-i berîn

Câmi-i nusret ola nâmı bu vâlâ ma’bedin
Eyleye bânîsini mansûr Rabbi’l-âlemîn

Haşre dek dergâhını zâtıyla Mevlâ eylesün
Kıble-i ikmâl-i âlem muktedâ-yı ehl-i dîn

Vaktini hayr ve gazâya sarfdan dûr olmadı
Kışlada bu ma’bedinden fark ider ehl-i yakîn

İzzet ol beyt-i Hudâ’nın söyledim tarihini
Câmi’-i Mahmûd Hân oldı mutâf-ı Mü’minîn (1241)28

Müderrislerden Mîralemzâde İbrahim Rıfat Bey, “Bu bâlâ ma’bedi pek 
mevkiinde yapdı Hân Mahmûd”, Tophane Rûznâmecisi Lebîb Efendi ise, 
“Bârekallâh oldu vâlâ Câmi’-i Mahmûd Hân” tarihini düşürdüler.29

Sahaflar Şeyhizade Seyyid Mehmed Esad Efendi de Nusretiye Camisi 
için şu şekilde tarih düşürmüştür:

Salât-âsâ du’âsı hazret-i Sultân Mahmûd’un
İbâd-ı Mülimîn’e farz-ı ayn oldu salâ ile

Yapup Tophane’de bir Câmi’u’n-nûr ol Şeh-i dindâr,
Safây-ı bâl erersin anda he vaktin edâ ile!

Sufûf-i bî-girân asker-i şâhîye bu ma’bed,
Yapıldı mevki’inde bî-riyâ ey dil senâ ile!

27 Mehmed Es’ad Efendi, a.g.e., s. 537.
28 Ressam Hüsni, a.g.e., s. 95; Ayvansarâyî, a.g.e., s. 463.
29 Mehmed Es’ad, a.g.e., s. 538.
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Sabâh-ı haşre dek mişkât-ı iclâl-i Şeh-i asrı,
Hudâvend-i emsâl-i bedr-tâbân rûşenâ ile!

Bu mısrâ’ sezâ Es’ad yazarsa bâb-ı târîhe,
Nemâzı Câmi’-i Mahmûd Hân’da kıl du’â ile!30

Bu mısraları yazan şairlere bol miktarda akçe ve bohça hediye edilmiş-
tir. Ayrıca Sultan Mahmud caminin yapımında emeği geçenlere de cuma 
namazından sonra bol miktarda hediye ve bahşiş dağıtmıştır. Öncelikle en 
büyük hediye olan 5.000 kuruş kıymetindeki samur kürkü Bina Emini ile 
Darphane Nazırı Esad Efendi almıştır. Ulûm-ı nâfia müderrisi, cuma vaizi, 
hatip, birinci ve ikinci imam için uygun görülen hediye sincap kürkler ol-
muştur. Pazartesi ve perşembe vaizleri, sekiz adet devirhan, birinci ve ikin-
ci müezzin ile birinci ve ikinci kayyıma çuka feracelerle değişik hediyeler 
verilmiştir. Kalan sekiz müezzin, üç kayyım, mahyacı, minareler kandilci-
si, muvakkit ve tarifhan da çeşitli hediyeler almıştır. Hediyelerden bir kıs-
mı nakit paraydı. Bu çerçevede selamlıkta bulunan kişilere 5.000 kuruş, 
orta neferlerine dağıtılmak üzere 20.000 kuruş, topçu askerlerine 20.000 
kuruş, arabacı askerlerine 15.000 kuruş, dört adet solak ortalarına 2.000 
kuruş, rikâb solaklarına 2.000 kuruş, rikâb peyklerine 2.000 kuruş veril-
miştir. Yine hassa hademelerinden olan kozbekçiler, hasekiler, kapıcılar, 
has ahır, sandal, filika takımlarıyla diğer sandal ve piyadeci takımlarına 
10.200 kuruş, bina hesaplarında görevli olan başkâtip Hasib Efendi’ye hi-
latle 2.500 kuruş, tarihleri yazan Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’ye 1.000 
kuruş, celî hattı yazan Haşim Efendi’ye hilatle 2.000 kuruş; amele kâtibi 
Mustafa Efendi ile baş mutemet Şükrü Efendi’ye hilatlerle 750’şer kuruş, 
camiyi inşa eden Kirkor Kalfa’ya dar kollu sincap kürkü ile 600 kuruş ve-
rilmiştir. Caminin inşasında hizmet etmiş her bir ameleye varıncaya kadar 
biniş ve kaput giydirilmesinden başka 107.940 kuruşa ulaşan hediyeler 
verilmiştir. Yeniçeri Ağası Celaleddin Ağa’ya bir mücevher hançer, Topha-
ne Nazırı Sadık Efendi’ye bir mükemmel bohça, bina eminine zikredilen 
samurdan başka kıymetli taşlarla donatılmış bir bıçak, Topçubaşı Numan 
Ağa, Arabacıbaşı Hasan Ağa, Bostancıbaşı İbrahim Ağa, Birinci Mirahur 
Ali Bey, İkinci Mirahur ve Kapıcılar Kethüdası Musa Ağa’ya da aynı şekilde 
bohça ihsan edilmiştir. Hediyelerin dağıtılması töreninden sonra Sultan II. 
Mahmud yine deniz yoluyla saraya geri dönmüştür.31

Açılışından bir hafta sonra, cuma günü bu defa camiye Bâb-ı âlî ri-
caliyle birlikte kayıklarla Sadrazam Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa 
gelmiştir. Cuma namazını müezzin mahfili civarında kılan sadrazam, 
namazdan sonra mütevelli odasında müderris, meşayih, devirhanlar, mü-
ezzinler, kayyımlar ve diğer hademelerle camiyi inşa eden Kirkor Kalfa’ya 
hilatlar giydirip, hediyeler verdikten sonra iskeleden kayığına binip Bâb-ı 
âlî’ye geri dönmüştür.32

30 Mehmed Es’ad, a.g.e., s. 538.
31 Mehmed Es’ad, a.g.e., s. 535-536.
32 Mehmed Es’ad, a.g.e., s. 539.
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4. Cuma Selamlığı ve Kadir Gecesi Törenleri

Cuma selamlığı törenleri, sadece dini bir ritüel olarak değil, aynı za-
manda hukuki-sosyal ve kültürel açıdan da önemli bir merasim olarak 
düşünülmelidir. Bu törenler askeri ve mülki erkânın da katıldığı saltanat 
için birer gösteriş ve alayiş olarak değerlendirilebileceği gibi padişah ile 
halk arasında bir buluşma ve tebaanın dert ve sıkıntılarını birinci elden 
padişaha ulaştırma yöntemi olarak da değerlendirilmelidir. Cuma Selam-
lığı bizzat padişahın katıldığı bir tören olması münasebetiyle önceden ha-
zırlıkların yapıldığı ve devlet erkânının resmi kıyafetleriyle katıldığı tören-
lerdir.33

Sultan II. Mahmud’un her hafta olmasa bile zaman zaman cuma se-
lamlığı törenleri için bizzat kendi inşa ettirdiği Nusretiye Camisi’ne geldiği 
tahmin edilebilir.

Ne var ki, onun açılış dışında buradaki cuma selamlığı törenlerine 
geldiğine dair herhangi bir bilgiye rastlanamamıştır. Ancak oğlu Sultan 
Abdülmecid kendi yaptırdığı Ortaköy, Çırağan Mecidiye34 ve Teşvikiye ca-
mileriyle birlikte cuma selamlığı törenleri için ara sıra Nusretiye Camisi’ne 
gelmekteydi.

Sultan Abdülmecid’in cuma selamlığı için Nusretiye Camisi’ne yirmi iki 
yıllık saltanatında beş kez geldiği tespit edilmiştir, ancak bunlar belgele-
riyle tespit edilenlerdir, sadece bu belgelerden yola çıkılarak bu konuda 
kesin bir yargıda bulunulamaz. Onun cuma selamlığı törenlerine katılımı 
ve görevlilere hediye ve bağış kabilinden tahsisat dağıtılması aşağıdaki 
beş tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 24 Z 1270/17 Eylül 1854 tarihli cuma selamlığı tahsisatı35

S.N Hediye alanlar Ödeme (kr)
1. Hademe-i Mabeyn-i hümâyûn 250
2. Hademe-i hayvâncıyan 150
3. Hademe-i yol 150
4. Müezzinân-ı hazret-i şehriyârî 100
5. Hademe-i Cami-i Şerif 100
6. Buhurdânî 120
7. Arzuhâlî 50
8. Selamlık arzını götüren hademe 60
9. Ağavât-ı Cânib-i Nezâret-i Müşîr 140

Toplam 1120

33 Mehmet İpşirli, “Cuma Selamlığı”, DİA, Cilt: 8, İstanbul, 1993, s. 90-92.
34 Sultan Abdülmecid’in Çırağan Mecidiye Camisi’nde katıldığı «Cuma Selamlığı» töreni için 
bkz. Şefaattin Deniz, “Sultan Abdülmecid Vakıflarından Çırağan Mecidiye Camii”, VD, Sayı: 
43, Ankara, 2015, s. 112-113.
35 BOA., EV.MH, 00475.00100.
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Tablo 2: 15 M 1271/8 Ekim 1854 tarihli cuma selamlığı tahsisatı36

S.N Hediye alanlar Ödeme (kr)
1. Hademe-i Mabeyn-i hümâyûn 250
2. Hademe-i hayvâncıyan 150
3. Hademe-i yol 150
4. Müezzinân-ı hazret-i şehriyârî 100
5. Hademe-i Cami-i Şerif 100
6. Buhurdânî 140
7. Arzuhâlî 50
8. Muhbir-i Selamlık 60
9. Ağavât-ı Cânib-i Nezâret-i Müşîr 140

Toplam 1140

Tablo 3: 13 Za 1271/28 Temmuz 1855 tarihli cuma selamlığı tahsisatı37

S.N Hediye alanlar Ödeme (kr)
1. Hademe-i Mabeyn-i hümâyûn 250
2. Hademe-i hayvâncıyan 150
3. Hademe-i yol 150
4. Müezzinân-ı hazret-i şehriyârî 100
5. Hademe-i Cami-i Şerif 100
6. Buhurdânî 140
7. Arzuhâlî 50
8. Muhbir-i Selamlık-ı Cami-i şerif 60
9. Ağavât-ı Cânib-i Nezâret-i Müşîr 140
10. Muhbir-i Selamlık-i Cami-i Şerif-i Ortaköy 60
11. Muhbir-i Selamlık-i Cami-i Şerif-i Mecidiye 60

Toplam 1260

Tablo 4: 7 R 1271/17 Aralık 1855 tarihli cuma selamlığı tahsisatı38

S.N Hediye alanlar Ödeme (kr)
1. Hademe-i Mabeyn-i hümâyûn 250
2. Hademe-i hayvâncıyan 150
3. Hademe-i yol 150
4. Müezzinân-ı hazret-i şehriyârî 100
5. Hademe-i Cami-i Şerif 100
6. Buhurdânî 140
7. Arzuhâlî 50
8. Muhbir-i Selamlık 60
9. Ağavât-ı Cânib-i Nezâret-i Müşîr 140

Toplam 1140

36 BOA., EV.MH, 00478.00189.
37 BOA., EV.MH, 00514.00190.
38 BOA., EV.MH, 00566.00164.
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Tablo 5: 17 C 1273/12 Şubat 1857 tarihli cuma selamlığı tahsisatı39

S.N Hediye alanlar Ödeme (kr)
1. Hademe-i Mabeyn-i hümâyûn 250
2. Hademe-i hayvâncıyan 150
3. Hademe-i yol 150
4. Müezzinân-ı hazret-i şehriyârî 200
5. Hademe-i Cami-i Şerif 100
6. Buhurdânî 140
7. Arzuhâlî 50
8. Muhbir-i Selamlık 60
9. Muhbir-i Selamlık-ı Teşvikiye 60
10. Avaid-i Cânib-i Nezâret-i Müşîr 140

Toplam 1300

Tablolardan da görüleceği üzere, Cuma selamlığı törenlerinde mabeyn, 
yol, hayvan, camii şerif ve arz hizmetlileri ile buhurdânî ve Evkâf-ı Hümâ-
yun ağaları görev yapmaktaydılar. Anlaşılan o ki, Sultan Abdülmecid, 
Dolmabahçe Sarayı’ndan Nusretiye Camisi’ne gelirken saltanat kayık-
larından ziyade saltanat arabalarını kullanmayı tercih ediyordu. Ayrıca 
törenlere saltanat müezzinleri grubu da iştirak etmekteydi. Tablo 3 ve 
5’ten anlaşıldığına göre padişah, Nusretiye Camisi’ndeki cuma selamlığı 
törenlerine iştirak ederken, muhtemelen tebaanın bir kısmı, padişahın 
Ortaköy, Mecidiye veya Teşvikiye Camilerinden herhangi birine geleceği 
zannıyla bu camilere gitmişler, selamlık muhbirleri de buradaki tebaanın 
arzuhallerini toplayarak padişaha ulaştırmışlardır. Bunun sebebi padi-
şahın cuma selamlığı için hangi camiye gideceğinin saltanat görevlileri 
tarafından önceden duyurulmuş olmamasına veya güvenlik kaygısına 
bağlanabilir. Selamlık muhbirleri ise, padişahın mezkur camilerden birine 
gideceğini düşünen ve arzuhalini takdim etmek isteyen tebaanın padişahı 
burada göremeyince hayal kırıklığı yaşamasın diye arzuhallerini toplayıp, 
ilgililere ulaştırmakla yükümlüydüler.

Tablolarda cuma selamlığı için verilen tahsisat farklılık arz etmekle 
birlikte esasen bu meblağ haftalık ortalama 1.140 kuruştur. Tablolarda-
ki farklılık büyük oranda farklı camilerden arzuhalleri getiren görevlilere 
ayrılan tahsisattan kaynaklanmaktadır. Ödemeler Evkaf-ı Hümâyûn Ne-
zareti tarafından yapılmakta ve en fazla tahsisatı Mabeyn-i Hümâyûn ha-
demeleri almaktadır. Sadece Tablo 5’te saltanat müezzinlerinin tahsisatı 
100 kuruştan 200 kuruşa çıkarılarak büyük bir artış gerçekleşmiştir. Bu 
bir zam artışı olabileceği gibi katılan müezzin sayısı ile de alakalı olabilir. 

Osmanlı Padişahları cuma selamlığı törenlerinden başka dini olarak 
mukaddes kabul edilen kandil gecelerindeki programlara da iştirak et-
mekteydiler. Sultan Abdülmecid’in 1861 yılında vefatı üzerine yerine 

39 BOA., EV.MH, 00594.00082.
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geçen kardeşi Abdülaziz, kendi adına yaptırdığı bir cami olmadığından, 
Abdülmecid’in inşa ettirdiği Mecidiyelere gitmek yerine, kutsal gecelerde 
babası II. Mahmud’un inşa ettirdiği Nusretiye’ye gitmeği yeğlemiştir. Ab-
dülaziz 1864 ve 1865 yıllarındaki kadir gecelerini Nusretiye Camisi’nde 
geçirmiştir. Padişahın teşrifi nedeniyle kadir gecesi öncesi Nusretiye’de 
iftar tertip edilmiş, ancak padişahın bizzat kendisinin iftara iştirak edip 
etmediği tespit edilememiştir.

Tablo 6: 27 Ramazan 1280/6 Mart 1864 Kadir Gecesi’nde 
Nusretiye Camisi’ne ait masraf pusulası40

S.N Masraf (kr)
1. 1 Hindi 40
2. 4 tavuk 40
3. Süt ve kaymak 28 
4. Sebze ve et 93
5. Yumurta 17
6. Limon 4
7. İki varil su 20
8. Dakik (un) 8
9. Nişasta 12
10. Simit 10
11. İşkembe çorbası 8
12. .... 20
13. Nân-ı aziz (ekmek) 25
14. Fındık, üzüm ve ... 19,5
15. Hamam kömürü 60
16. Desti 11
17. Şamdan na’lesi 13
18. Kayık ücreti, hamal ve sair 58
19. Nühas (bakır) kirası 30
20. ..... 100

Toplam 616,5

Tablo 7: 27 Ramazan 1281/23 Şubat 1865 Kadir Gecesi’nde 
Nusretiye Camisi’ne ait masraf pusulası41

S.N Masraf (kr)
1. Karnabahar 7
2. Bakla 11
3. Bamya ve yaprak 7
4. Enginar 18
5. Peynir, şehriye vs. 14,5

40 BOA., EV.MH, 01029.
41 BOA., EV.MH, 001118.
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6. Yumurta 17,5
7. Koyun eti 50
8. Simit 20
9. Nân-ı aziz (ekmek) 25
10. Kayık ücreti vs. 55
11. Toz, tarçın, pirinç unu vs. 19
12. Fünus ? kirası 120
13. Su ... 20
14. Nühas (bakır) ve tabla kapağı kirası 110
15. Tavuk (3) 25
16. Hindi (2) 60
17. Ekmek kadayıfı 8
18. Dakik (un) 15
19. Nişasta 9
20. Kaymak, sebze vs. 55
21. ...... 17,5
22. Aşçı ücreti 100
23. Kömür bahası 54
24. ...... 12
25. Toplam 849,5

İftar yemekleri Hamidiye ambar müdürü Hüseyin Ağa nezaretinde pi-
şirilmiş olup, program tebaadan ziyade devlet memurları, hademe vs. için 
tertip edilmiştir. Hüseyin Ağa sorumluluklarını yerine getirdikten sonra 
ortaya çıkan masrafların evkaf hazinesi tarafından ödenmesini bir pusula 
ile evkaf muhasebesine göndermiştir. 1864 yılı iftar programına katılanla-
ra önce işkembe çorbası, ardından da hem kırmızı et, hem de beyaz et ola-
rak hindi ve tavuk ikram edilmiştir. 1865 iftarı bir önceki yıl iftarına göre 
et ve sebze yemekleri açısından oldukça zengindir. Misafirlere bu iftarda 
karnabahar, bakla, bamya, sarma, enginar gibi sebze yemekleri yanında, 
koyun, hindi ve tavuk da ikram edilmiştir. Menüde tatlı olarak ise ekmek 
kadayıfı bulunmaktadır. Haliyle 1865 yılı iftarı çeşitliliğine bağlı olarak 
daha maliyetli olmuştur. Masraflara aşçı ücretleri de dahildir.

Sonuç

Sultan II. Mahmud’un Tophane’de Arabacılar Kışlası içinde yaptırdığı 
cami önce Arabacılar Kışlası Camisi olarak anılmış, 1823’teki yangından 
sonra yeniden yapılması Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması ile aynı zamana 
denk geldiğinden buradaki başarıya atfen Nusretiye Camisi olarak anılma-
ya başlamış ve bu şekilde günümüze kadar devam etmiştir. Bu çalışmayla 
caminin II. Mahmud tarafından ilki 1809, ikincisi 1826 olmak üzere iki 
kez yaptırıldığı ortaya çıkarılmıştır. II. Mahmud, 1809’da caminin yapıl-
masından sonra tanzim ettirdiği vakfiye ile buranın giderleri için hasrettiği 
gelir kaynaklarını, bu kaynakların nasıl işletileceğini, camide görev yapa-
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cak kişilerde bulunması gereken vasıfları ve alacakları ücretleri ayrıntılı 
şekilde açıklamıştır. 1826 yılında caminin ikinci kez yapılmasından sonra 
hem personel sayısı artmış, hem de tam bir selâtin camisi hüviyetine bü-
rünmüştür. Caminin inşasından sonra açılışına atfen devrin ünlü şairleri 
tarafından birçok tarih düşürülmüştür. Sultan Mahmud’un ölümünden 
sonra oğlu Abdülmecid kendi yaptırdığı selatin camileri olmasına rağmen 
Nusretiye Camisi’ne gelerek burada cuma namazları kılmış, bu vesileyle 
Cuma Selamlığı törenlerinin yapılmasına vesile olmuştur. Yine diğer oğlu 
Abdülaziz de 1864 ve 1865 kadir gecesi kandillerini burada kutlamıştır. 
Bu çalışma ile Arabacılar Kışlası ve Nusretiye Camilerinin tarihi bir nebze 
olsun açıklığa kavuşturulmuştur. Derinlemesine yapılacak yeni çalışma-
larla bu camilerle ilgili birçok yeni bilgi gün yüzüne çıkarılabilecektir.
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Ekler

 

Ek 1: 
Nusretiye Camisi’nde yapılan 

selamlık töreninde görevli bulunanlara 
verilmiş olan tahsisat

Ek 2:
Nusretiye Camisi’ne ait 1809 tarihli vakfiye
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Ek 3:
İftar programları için alınan malzemeler ve ücretlerini gösterir belge
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TÜRKİSTAN MİLLİ ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNDE 
DEDEHAN HASAN’IN YERİ VE ÖNEMİ
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Öz

Sovyet hâkimiyeti altında yaşayan Türkistanlıların 20. yüzyıl hatı-
raları karışık ve üzücü hadiselerle doludur. Yaşanan olaylar Türkistan 
halkının yüreğinde derin izler bırakmıştır. Türkistan’daki bunca zulüm ve 
istibdada rağmen vatanla milletin bağımsızlığı uğruna mücadele eden bir-
çok aydın yetişmiş, yetişen bu aydınlar, halkı bilinçlendirmek ve düşmana 
karşı koyabilmek için birçok eser kaleme almıştır. Eserleriyle bu amaca 
hizmet eden önemli Özbek aydınlarından biri de Dedehan Hasan’dır. O, 
Özbekler arasında yetişen, benzeri olmayan büyük siyasî ozandır. Bu ya-
zıda Dedehan Hasan’ın hayatı ve sanatına değinilmiştir.

Anahtar kelimeler: Dedehan Hasan, Türkistan, Sovyet Birliği, Ozan, 
Şarkı, Şair, Şiir, Edebiyat.

Abstract
The Importance Of The Turkistan National Freedom Of 

Dedehan Hasan
The 20th century memories of Turkestan people who had lived under 

the dominance of Soviet Union are full of complex and painful events. The-
se experiences left deep scars on Turkestan people’s hearts. In spite of the 
tyranny and cruelty, there were lots of intellectuals who fought for Turkes-
tan and its sovereignty. They wrote books in order to raise awareness and 
resist against enemies. One of the most important intellectuals is Dadahan 
Hasan who served for this aim with his works. He is the unique political 
verse writer of Uzbekistan. This writing is about Dadahan Hasan’s life 
and art.

Keywords: Dadahan Hasan, Turkestan, Soviet Union, Minstrel, Song, 
Poet, Poem, Literature.
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Sovyet Döneminin Siyaseti ve Edebiyata Etkisi

Sovyet düzeninin Türk Dünyası üzerindeki amacı, Türkistan mıntıka-
sının toprak ve yer altı kaynaklarını ele geçirip sıcak denizlere ulaşmak-
tır. Bu yüzden Sovyetler, bu bölgede, en başından beri dini, milli birliği 
bozmaya, millet, vatan ve özgürlük fikirlerini unutturmaya ve kendisini 
Sovyet halkından olduğunu kabul eden insanlar oluşturmaya çalışmış-
lardır. Bu amaç uğruna yıllarca Sovyetler, bu diyar halkına zulüm etmiş, 
baskılar uygulamıştır. Çünkü yeni bir bağlılık şuuru geliştirebilmek için 
öncelikle yeni bir vatan anlayışı ortaya konmalı, millî vatan anlayışı yıkıl-
malıdır.

Bolşevik İhtilâli’ni yapanlar idareye hâkim olduktan sonra Çar hükü-
metinden daha sert politika izlemişlerdir. Türkistan, Rus milli politikasına 
uygun şekilde parçalanarak Sovyetleştirilmiştir: Özbekistan, Türkmenis-
tan gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler kurulmuştur. Ardından da Rus-
ya’nın hâkimiyetinde olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurul-
muş, Sovyet ideolojisine hizmet edecek insanlar yaratmak için inkılâplar 
yapılmıştır. Türkistan adı yasaklanmış, bu adın Türkler arasındaki millî 
birlik fikrini canlı tuttuğu düşünüldüğü için yerine “Orta Asya” adı veril-
miştir.1 Her Türk topluluğu için kendi adıyla anılan ve mahalli şiveleri öne 
çıkarılarak yeni alfabe oluşturulmuştur. Böylece ceditçi aydınların Türk 
Dünyası’nda ortak bir edebî dil meydana getirme çalışmalarının aksine 
hepsinin Türk ırkına mensup olmasına rağmen birbirlerine yabancılaştı-
rılmaya çalışılmıştır.

1926’dan sonra hürriyet, istiklal, Türk birliği, milli birlik gibi fikirleri 
temsil eden ve bu yolla eserler veren ceditçi fikir adamları, şair ve yazarlar 
tutuklanarak hapsedilir. Ceditçilik hareketi 1929 yılında sona ermiş ve 
1929 yılı, tarihe Sovyet ideolojisine doğru “kette burılış” (büyük yöneliş) 
olarak geçmiştir. Otuzlu yıllarda Sovyet rejimini benimsemeyen milliyetçi 
aydınlar öldürülmeye başlanır. Bilhassa 1937-38 yıllarında tutuklamalar, 
sürgünler, katliamlar yapılır. Bu baskıcı idare altında yaşamak zorunda 
kalan birçok din ve devlet adamı, şair, yazar, gazeteci, fikir adamı, okur-
yazar olan her sınıftan insan birkaç yıl içinde halk düşmanı ilan edilerek 
kurşuna dizilmiştir. Öldürülen şair ve yazarların eserlerini okumak, bu-
lundurmak yasaklanmış, buna uymayanlarda aynı şekilde cezalandırıl-
mış, rejimin makul görmediği şahıs, kurum ve faaliyetlere asla merhamet 
gösterilmemiştir. Böylece Sovyet ideolojisini benimseyen yeni bir edebiyat 
ve toplum oluşturulmaya çalışılmış, şair ve yazarlar Sovyet ideolojisinin 
kontrolü altına alınmıştır. Bu ideolojiye hizmet etmeyen her türlü eser 
reddedilmiş, sahiplerine de hayat hakkı tanınmamıştır. Aydın Türk insanı 
kurşuna dizilerek, hapishanelerde veya Sibirya’daki çalışma kampların-
da öldürülmüştür. Sovyet rejimini benimsemeyen insanların katledildi-
ği bu dönem tarihe kızıl terör veya katağanlık (yasaklılık) yılları olarak 

1 Şuayip Karakaş, Özbek Edebiyatı Yazıları, Kurgan Edebiyatı, Ankara, 2012, s. 12.
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geçmiştir. 1924’ten 1953’e kadar devam eden Stalin döneminde, Sovyet 
istihbarat teşkilatı KGB’nin açıklamasına göre bütün Sovyet Birliği’nde 60 
milyondan fazla insan öldürülmüştür. Büyük bir çelişkidir ki bir yanda 
önde gelen aydınlar öldürülürken diğer yanda sanatçılar yazdıkları eser-
lerle Sovyet ideolojisinin güzelliklerini anlatmak zorunda kalmıştır.

Sovyet sisteminde ideoloji sanatın can damarı olarak görülmüştür. Bu 
anlayışa göre, sadece Sovyet ideolojisine mensup olan bir sanatkâr büyük 
eserler verebilir. Dolayısıyla bu ideolojinin dışında kalanların gerçek sa-
natkâr olması ve büyük eser vermeleri mümkün değildir. Aydınlar eser-
lerinde Sovyet insanını ve toplumunun güzelliklerini öne çıkarmalı ve bu 
güzelliklerin kaynağı olarak Sovyet toplum düzeni gösterilmelidir. Halkı, 
özellikle gençleri Sovyet sistemine karşı saygı ve sevgiyle eğitmek edebiya-
tın en büyük görevi olmuştur. Aynı zamanda Sovyet yazarlarından eserle-
rinde eskilikle, yabancı tesirlerle ve Sovyet halkının ilerlemesini durdur-
mak isteyenlerle mücadele etmeleri istenmiştir. Bu sistemin asıl amacı 
Sovyet ideolojisine gönülden bağlı, millî kimliğinden kopmuş ve şuursuz 
Sovyet adamı yetiştirmektir.

Türkistan topraklarında bu kadar istila ve zulüm olmasına rağmen 
aydınlar arasında kendi millî, dinî değerlerini anlayan, bilen ve bildiklerini 
millete ulaştırmak isteyen insanlar olmuştur. Onlar bir şekilde insanla-
rın zihnini açmak, millî değerlerini hatırlatmak için çalışmalar yapmıştır. 
Ama bu çalışmalar gizli kapaklı olmuş, açıktan açığa yapılması dönemin 
şartlarında mümkün olmamıştır. Bu gibi çalışmalar daha çok 70’li yıllar-
dan sonra gittikçe çoğalmıştır. Özbekistan topraklarında vatanı ve milleti 
için mücadele eden, düşmanın farkında olan aydınlardan biri de Dedehan 
Hasan’dır. O, Sovyet sisteminin Müslüman Türk toplumuna olan düş-
manlığını görmüştür. Her zaman yüreğinde hissettiği bu gerçeği milletine 
anlatmak için mücadele etmiş ve milli uyanış adına çalışmalar yapmıştır. 

Dedehan Hasan’ın Hayatı, Eserleri, Sanatı ve Faaliyetleri2

Almanların II. Dünya Savaşı’na girme nedenlerinden biri de Sovyet 
Birliği’ndeki stratejik noktaları ele geçirmek, aynı zamanda Kafkas petrol 
yataklarına sahip olmak ve hızlı bir şekilde SSCB üzerinden Orta Doğu’ya 
inmekti. Savaş esasen Doğu Cephesi’nde Almanlar ve Sovyetler arasında 
geçmiştir. Türkistan Türklerini, Rusya’yı işgal eden Almanlara karşı sa-
vaşa seferber edebilmek için edebiyatta izlenilen politikada da değişiklik-
ler yapılmıştır. Millî konuların, tarihi şahsiyetlerin eserlerde işlenmesine 
izin verilmiştir. Halk hikâyeleri ve destanların derlenmesi ve yayınlanması 
çalışmalarına önem verilmiş, bunlar cephede çarpışan askerin cesaretini 
artırmak için kullanılmıştır. Aynı şekilde halkın sempatisini büyük ölçüde 
kazanmak için klasik edebiyata da rağbet edilmiş, Lûtfî, Bîdil, Gülhanî, 
Mukîmî gibi klasik Özbek şairlerinin eserleri de ilk defa bu yıllarda yayım-

2 Makalemizin yazılmasında gösterdiği yardımlarından dolayı Doç. Dr. Nadirhan Hasan (De-
dehan Hasan’ın oğludur) Bey’e çok teşekkür ederiz.
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lanmıştır. Hâlbuki tüm bu eserler daha önce Sovyet yöneticileri tarafın-
dan rejim için zararlı bulunarak yasaklanmıştı. Aydınlar, halkı cepheye 
göndermede büyük öneme sahip olduğu için savaşmaya gönderilmemiş; 
ancak savaşın ilk günlerinden itibaren kalemlerini silah gibi ellerine ala-
rak düşmanla mücadele etmeye başlamıştır. Şair ve yazarlar gerektiğinde 
cepheye giderek askerlerin maneviyatını yükseltmeye çalışmış; savaşın 
dehşetini ve askerlerin cesaretini kendi gözleriyle görmüşlerdir. Yazılan 
eserler cephede çıkarılan gazetelerde basılmıştır. Böylece Türkistan Türk-
lerini cephede Sovyet birliği için savaşması sağlanmıştır.

İki ülke arasında gerçekleşen mücadeleyi Almanlar kaybetmiş, ancak 
Sovyet Birliği daha çok kayıp vererek II. Dünya Savaşı’nda en çok kayıp 
veren devlet olmuştur. Sovyet sisteminin cephelere ilk gönderdiği millet, 
Türkistanlı Türkler olmuştur. Savaş sırasında sefalet içinde kalan halk 
savaştan sonra da huzura kavuşamamış, savaş zamanı hafifletilen baskı 
savaş sonrasında yeniden arttırılmış bu baskının yanına bir de savaşın 
getirdiği yoksulluk eklenmişti.

Dedehan Hasan da savaşın başladığı, Türkistan Türkleri’nin zor ko-
şullarda yaşadığı, 1941 yılının Kasım ayında, Fergana İli’nin Altıarık İl-
çesi’ndeki Araphane Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Bu köye şu anda Eski 
Arap denilmektedir. Köye bu ismin verilme sebebinin iki ihtimali vardır: 
Birincisi bu köye eskiden Araplar, sahabeler gelmiş olabilir. İkincisi bura-
ya Seyyid soyundan olanlar gelmiş olabilir, yani Dedehan’ın nesli Seyyid-
lere dayanıyor olabilir. Babası Şakir Hasan, annesi Kumrinisa Hasan’dır. 
Şakir Hasan Altıarık’ta Su İşleri Başkanı olarak çalışmıştır. Babası, Dede-
han Hasan iki yaşındayken Almanların SSCB’ye savaş açtığı 1942 yılın-
da şehit olmuştur. Türkistan’ın zor şartlar içinde bulunduğu zamanlarda 
dünyaya gelen Dedehan Hasan babasız büyümüştür. Çocukluğu zorluk-
larla geçmiş, kıtlık ve açlık görmüştür. Çocukluğunda çektiği sıkıntılar 
onun dünya görüşünde etkili olmuştur. Dedehan, Sovyet döneminde oku-
muş ve yetişmiştir. Araphane Köyü’nde sekiz yıl eğitim gördükten sonra 
dokuzuncu ve onuncu sınıfı Altıarık İlçesi’nde okumuş, 1959 yılında da 
okulunu başarıyla tamamlamıştır.

1959 yılında okuldan mezun olunca Taşkent Devlet Üniversitesi Filo-
loji Fakültesi’ne başvurmuş ancak sınavı geçememiştir. Üç yıl denedikten 
sonra nihayet 1961 yılında üniversiteyi kazanmıştır. Geçen üç yıl içerisin-
de ayrıca bir ortaokulda öğretmen olarak çalışmıştır. Bu zaman içerisinde 
şiirleri, makaleleri il ve ilçe gazetelerinde basılmıştır.

1961-66 yıllarında Taşkent Devlet Üniversitesi’nin Filoloji Fakülte-
si’nin Gazetecilik Bölümü’nde eğitim görmüştür. Üniversitede okuduğu 
yıllar Dedehan Hasan’ın kendisini yetiştirmesi ve düşünce hayatını şekil-
lendirmesinde etkili olmuştur. Büyük şairlerle olan şiir gecelerine katıl-
mış, gazete ve dergi evlerine gitmiştir. Okuduğu Fakülte’nin düzenlediği, 
Uygun, Zülfiya, Aziz Abdurazzak, Mirtemir Hoca gibi şairlerle olan edebi-
yat gecelerine katılmıştır. İçinde bulunduğu bu ortam sayesinde edebi-
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yat dünyasına girmiştir. Üniversite yıllarında Dedehan Hasan’ın düşünce 
dünyasını etkileyen faktörler oldukça fazladır. Özellikle Sovyet sistemi ta-
rafından Türklerin millî manevî değerlerinin çiğnenmesi siyasî bakışının 
gelişmesinde etkili olmuştur.3

1961 yılında Taşkent Devlet Üniversitesi’nde Gazetecilik Fakültesi’nde 
okurken “Hamzacılar” derneğini kuranlar arasında yer almıştır. Derneğe 
üniversite öğrencileri katılmış, “Hamza” adında duvar gazetesi çıkarmış-
lardır. Bu gazetede Sovyet dönemi aleyhine şiir ve makaleler yazılmıştır. 
Sovyet dönemiyle bağdaşmayan, Sovyet matbaasının basmadığı tarihi 
edebi eserler, katledilmiş aydınların eserleri muhakeme edilmiştir. Gaze-
teyi hazırlayan Fayzi Şah İsmail’dir ve Dedehan Hasan gazetenin kültür 
işleri başkan yardımcılığını yapmıştır. O zamanda her yerde KGB ajanla-
rı olduğundan yürütülen faaliyetler takip edilmiştir. Dedehan Hasan, bir 
gece evine giderken üç kişi onun ellerini bağlamış ve arabaya koyup gö-
türmüşlerdir. Üç gün karanlık bir odada tutulduktan sonra üçüncü gün 
dövülmüş ve “Hamzacılar Derneği’ne katılmaya devam edersen alnından 
vururuz”, diye tehdit edilmiş ve tekrar ellerini bağlayarak evine bırakıl-
mıştır. Üniversiteye geldiğinde kendisine bunu yapanların KGB ajanları 
olduğunu öğrenmiştir. Dernek başkanı da on beş gün sorguya çekilmiş, 
bu olaylardan sonra dernek faaliyetleri durdurulmuş ve üye öğrenciler da-
ğıtılmıştır. O zamanlarda derneklerin toplumun düşünce hayatında etkisi 
çok büyük olduğu için Sovyet sistemine hizmet etmeyen dernekler engel-
lenmiş, dernekte çalışmalar yapanlar da fişlenmiştir. Dedehan Hasan, bu 
faaliyetlerinden sonra kara listeye girmiştir.

Üniversiteden mezun olunca “Sovyet Özbekistanı” gazetesinin Edebi-
yat ve Sanat Bölümü’nde işe başlamış, gazetede Cumaniyaz Cabbarov ve 
Anvar Eşanov gibi şairlerle birlikte çalışmıştır. Bu yıllarda artık şarkıla-
rıyla tanınmaya başlanmış olan Dedehan Hasan, 1967 yılından gazetede-
ki işinden ayrılmış “Özbek Telefilm” kurumunda editör olarak çalışmaya 
başlamıştır. İki yıl sonra Özbek Devlet Konser Filarmonisi’ne geçmiştir. 
Dedehan Hasan artık gazetecilikten çok sanatı sevmeye başlamıştır. Dö-
nemin şiir ve şarkılarından farklı eserler yapmıştır. Aklında devamlı ola-
rak istila edilen mazlum ülkesi ve onu istila eden Rus Sovyet sistemine 
karşı mücadele olmuştur. Bir an önce ülkeyi Sovyet sisteminden kurtar-
mak ve özgürlüğe kavuşturmak istemiş, okul hayatından sonra çalışma 
hayatında da sürekli onun için mücadele etmiştir. Vatan hakkındaki şar-
kılarında, Sovyet sistemine olan memnuniyetsizliğini dile getirmiştir.

Şarkıları yüzünden KGB ve hükümet tarafından sevilmemiştir. Bu dü-
şünceye sahip birçok insan onu eleştirmiş; sahneye çıkmasını ve şarkı 
söylemesini engellemek isteyip tehdit etmişlerdi. Ancak o, bu tehditlerden 
yılmamış davası için durmaksızın bu insanlarla mücadele etmiştir. Bu 
mücadelesi onu halkın nazarında ayrı bir yere taşımıştır. Taşkent’te “Le-

3 http://dadaxonhasan.yangidunyo.org/
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ninci Şerefleriz” adlı gece düzenlenmiş, bu geceye meşhur Özbek şairleri 
katılmıştır. Afişte bu şairlerin yanında Dedehan Hasan’ın da ismi de yer 
almıştır. O zamanlardan beri halkın gönlünde öyle bir yere sahip olmuş ki 
geceye katılanlar, ilk önce Dedehan’ın sahneye çıkmasını isteyerek diğer 
şairlerin konuşmasına izin vermemişti. Sonunda Dedehan sahneye alın-
mıştı. Bu olayı kendisi bir röportajında şu sözlerle anlatmıştır:

“Gecede Kamil Yaşin, Uygun, Vahid Zahidov, Hamid Gulam, Ramz 
Babacan, İzzat Sultan, Zulfiya, Turab Tula, Zahiden Abidov, Akmal 
Polat, Utkir Raşid, Yangin Mirza gibi meşhur Özbek şairleri katılmıştı. 
Afişte onların yanına benim de ismim yazılmıştı. Geceye katılan halk 
şairlerin hiç birini dinlemeden hemen sahneye benim çıkmamı istemiş-
lerdi. İlk önce Kamil Yaşin çıkmıştı kürsüye, insanlar gürültü yaparak 
konuşmasına imkân vermeyince diğer şairler de çıktı; onlara da izin 
vermeyince sonunda beni sahneye almak zorunda kalmışlardı. Sonra 
iki saat şarkı söylemiştim. Kültür merkezi müdürü Dadaali Saatku-
lov idi. Konserden çıkarken elimden tutarak, kardeş artık çok dikkat 
etmelisin, bu şairler seni yiyip bitirirler, dediği hala kulağımda. Ger-
çekten de bu andan sonra medyada bana karşı geniş çaplı hücumlar 
başladı.”4

Dedehan Hasan’ın anlattığı bu olayla hükümetin sanatı baskı altında 
tuttuğu açıkça görülmektedir. Ozan Sovyet dönemini övmemiş, özgürlük 
şarkıları söylemiş, şarkılarıyla ve işlediği temalarla halkın gönlünde yer 
edinmiştir. 1930’lu yıllarda edebiyatta görülen baskı, Sovyet sistemini 
öven temalarda eser verme, halkı vatan ve millet kavramlarından uzak 
tutma çalışmalarının uzun yıllar devam ettiğini göstermektedir.

1973 yılında Ahmed Yesevi’nin hikmetlerini, Çolpan, Rauf Parfi, Na-
zım Hikmet, Puşkin, Erkin Vahid, Abdulla Arif, Atahan Paçça Nisarî, Avaz 
Otar, Nesimî, Gülhanî, Faragî gibi sanatkârların millî ve dinî şiirlerini bes-
teleyip icra ettiği için bir yıl boyunca soruşturma görmüştür. Ancak o 
zamanın Özbek Komünist Partisi genel başkanı aynı zamanda önemli bir 
yazar olan Şeref Raşidov, Dedehan’ın daha genç olduğu için fikirlerinin 
değiştirilebileceğini savunmuş ve onu affederek mahkemeye çıkmadan so-
ruşturmasını bitirmiştir.

Büyük Ozan Dedehan Hasan

Ozanın anti-Sovyet şarkılarından dolayı 1976 yılında bir konseri daha 
iptal olmuş, Özbek halkının hürriyet şarkıcısı Dedehan Hasan tutuklan-
mıştır. Böylece Lenin ilçesindeki karakola getirilmiş ve sorgudan sonra 
toplumda bozgunculuğa yol açma suçundan on beş gün hapsedilmesine 
karar verilmiştir. Serbest bırakılırken bir daha “Vatan” konulu şarkıları 
söylememesi, aksi halde uzun yıllar hapis cezası alacağı söylenerek sade-
ce aşk ve güzellik şarkıları söylemesi tembihlenmiştir.

4 http://dadaxonhasan.yangidunyo.org/
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KGB, Sovyet düzenini öven şarkılar söyleyenleri desteklemiş, onların 
şarkılarından yararlanarak bu şarkıları TV ve gazetelerde devamlı yayın-
lamıştır. Dedehan ise şarkılarında işlediği temalarla milleti için mücadele 
ettiğinden sürekli baskı görmüştür.

Dedehan Hasan, 1977 yılında millî şarkılarından dolayı kendisine ya-
pılanları şikâyet etmek için Özbek Komünist İdaresi Merkez Başkanlığı-
na gitmiş, ideolojiden sorumlu Aziz Toraev ile görüşmüştür. Yaşadıklarını 
ona anlattığında, Aziz Toraev, şaire kendisi hakkında toplanan belgeleri 
göstermiş ve hükümet aleyhinde söylediği şarkılar nedeniyle hükümetin 
sinirlerini bozduğunu, bu gidişle uzağa gidemeyeceğini söyleyerek şairi 
tehdit etmiştir.

Bu olaydan sonra şair on yıl 1979-1988 yıllarında Özbekistan Yazar-
lar Birliği’nde çalışmış, şiir geceleri düzenlemiştir. Nihayet Sovyet sistemi 
çökmeye başlamış, Sovyet yönetimine Mihail Gorbaçov gelmiştir. O, tek-
rar yapılanma, serbestlik gibi siyasi çalışmalarıyla halkı rahatlatmış ve 
özgürlük vermeye başlamıştır. Bu özgürlükten yararlanarak 1985 yılında 
siyasî mitingler başlamış, özellikle Baltık ülkelerinde gösteriler yapılmış-
tır. Polonya’da, Litvanya’da Halk Harekâtı Teşkilatı kurulmuştur. 1988 
yılında bu harekât Özbekistan’da da etkisini göstermiştir. Yaşananların 
sonucunda Dedehan Hasan, 1988’de açık alanda savaşmak için devlet 
kurumundaki işinden ayrılmıştır. Bundan sonra hep siyasî, sosyal şarkı-
lar söylemeye başlamıştır.

“Birlik” Hareketi

1988 yılında 11 Kasım gününde Dedehan Hasan’ın evinde toplanan 
Abdurrahim Polat, Abdumannap Polat, Miraziz Azam, Zahir Alam, Kah-
raman Gulam ve Fahriddin Hudaykul gibi kişiler daha sonra “Birlik Halk 
Harekâtı”nın temelini de oluşturan “Özbekistan tabiatı, maddî ve manevî 
zenginliklerini koruma derneğini” kurduklarını ilan etmişlerdir. Daha son-
ra bazıları bu işten vazgeçseler de kalanlar faaliyete devam etmişlerdir. 
“Birlik” halk hareketi düzenlendikten sonra üyeler her yerde faaliyetlerini 
tanıtmışlardır. Dedehan Hasan, “Birlik”in Fergana, Andican, Namangan 
illerinin sorumlusu olmuştur. Böylece diğer illerden de binlerce Birlik 
yandaşları gelerek üye olmuşlardı. Çalışmalar sonunda Birlik harekâtı, 
Özbekistan sınırı içinde geniş sınırlara ulaşmıştır. Dedehan Hasan’ın “Bir-
lik” kurucularından biri olması ve çalışmalarda faal olarak görev alma-
sının sebepleri içinde Sovyet Rus düşmanlığını da saymak yanlış olmaz. 
Bu kuruluş sayesinde istilacı Sovyet Ruslara olan düşmanlığını ve nef-
retini de açıkça ifade edebilme imkânı bulmuştur. Yaptığı çalışmalarla 
yüz yirmi sene süren köleliğe son vermeyi amaçlamıştır. “Birlik” halk ha-
reketi önceleri çevre, pamuk ve millî ve manevî değerlerin korunmasını 
dile getirirken, gelişen olaylar doğrultusunda talepler de değişmiş, amaç 
Özbekistan’ın bağımsızlığı olmuştur. “Birlik” çalışmaları sonucunda De-
dehan Hasan’ın Özbekistan’da özellikle de Fergana vadisinde “Birlik”çi ve 
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halk ozanı olarak otoritesi yükselmiştir. Dedehan Hasan’ın ünü yayılmış, 
konser ve düğünlere şarkı söylemek için daha çok kişi davet etmeye baş-
lamıştır.

Fergana Faciaları

Sovyet KGB teşkilatı Türkistan Türklerini birbirlerine düşman etmek, 
kamuoyunun dikkatini çekmek için bazı kışkırtma eylemlerde bulunuyor-
du. Bunlardan biri de 1989 senesinde Fergana’da Özbeklerle Ahıska Türk-
leri’nin arasını açmak oldu. “Fergana faciaları” denilen bu olayı başlatan 
kişi olarak KGB, Dedehan Hasan’ı göstermiş, onun “Düşman bastıya düş-
man bastı, düşmanlar haddinden aştı”, “Niye ağlamazsın ana Türkistan”, 
“Mihail Gorbaçov size nidalarım var” gibi koşuklarını Özbek Türkleri ile 
Ahıska Türkleri arasında savaş çıkmasına neden olduğunu iddia etmiştir. 
Dedehan’ın şarkıları halkı galeyana getirebilecek güçte olduğu doğrudur, 
ama bu olaylarla ilgisi yoktur. Sovyet KGB’si Türkleri birbirine düşürmüş 
gerekçe olarak da onun şarkılarını göstermiştir. Aslında bu savaşın yazarı 
Moskova güçleriydi, bu kanlı senaryoyu onlar yazmıştı. Böylece Moskova 
iki tane başarı elde etmişti. Birincisi kölelik rejimine karşı bir isyanın önü-
ne geçmiş, ikincisi Türklerin birlik olmasını engellemişti.

Sovyet döneminde milliyetçi aydın ve sanatçılar üzerinde ağır baskı 
uygulanıyordu. Dedehan Hasan gibi her köşe başında kasetleri satılan 
sanatçının kasetleri piyasadan çekilirdi. Dedehan Hasan düğünlerde söy-
lediği şarkılarla da halkı bilinçlendirmek için hizmet etmiş, düğünleri bile 
mücadele yöntemi olarak kullanmış, şarkı söylemenin yanında millî öz-
gürlük hakkında konuşmalar yapmıştır. İl ve ilçelerde yapılan düğünlere 
tüm ilçe sakinleri, köydeki düğünlere genç yaşlı herkes katılır ve düğünün 
sonu da miting gibi biterdi. Düğünün ertesi günü düğün sahibi KGB’ye 
ya da karakola ifade vermeye çağrılırdı. Dedehan Hasan’ın hatıralarında 
anlattığına göre bir konser için gittiği Cızzah şehrinde tutuklanarak bir 
hafta gözaltında tutulmuştur.5

Türkistan Bülbülü

Dedehan Hasan, konuşmasıyla insanları hemen etkileyen hatiplik gü-
cüne sahiptir. O hep halkın derdini, günlük sorunlarını, sosyal ve manevi 
ihtiyaçlarını dile getirdiği için halk onun hitabından etkilenmiştir. 1990’da 
“Türkistan” gazetesinin “Özbekistan’ın en meşhur kişisi kim?” konusuyla 
yaptığı anket sonucunda Özbek gençleri tarafından en çok sevilen aydın 
olarak Dedehan Hasan ülke çapında birinci olmuştu. Aynı yıl sanatçı Tür-
kiye’deki “Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı” tarafından “Türkistan Bülbü-
lü” olarak ilan edildi.

Dedehan Hasan bağımsızlık, millî mücadeleleri ve siyasî koşukları ne-
deniyle devamlı takip altına alınmıştır. Doksanlı yıllarda iki defa İç İşleri 
Bakanlığı’nın hapishanesinde yatarak işkenceye maruz kalmıştır.

5 http://hayatibice.net/?cat=4
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Dedehan Hasan, mevcut siyasi ve sosyal çalışmalarla yetinmedi. Öz-
bekleri uyandırmak amacıyla 1990 yılında Dedehan Hasan liderliğinde 
Fergana Vadisi’nde Türkistan İslami Demokratik Partisi kuruldu.6

Dedehan Hasan, her türlü zorluğa ve haksızlığa maruz kalmasına rağ-
men milleti için savaşmaktan hiç vazgeçmemiş, hayatını siyasi koşuk-
çuluğa adadığı için hiç pişman olmamıştır. Bir röportajında bu konuyla 
ilgili söylediği “Hayatımı, tüm eserlerimi, siyasî, bağımsızlık, vatanseverlik 
şarkılarına armağan ettiğimden pişman değilim. Bin kere, milyon kere mut-
luyum, Allaha şükür…” sözleri bunun delili niteliğindedir.

“Genç Türkistanlılar” derneği tarafından İstanbul’da hazırlanan “Kıyam 
Kıvılcımları. Türkistan marşları” (Giz ajans, 1991) adlı kasetinde Dedehan 
Hasan, şarkılarının kimlerin dinlenmesi gerektiğini belirttiği sözlerinde 
şarkılarını hangi amaçla söylediğine açık delil oluşturur. Şöyle ifade eder: 
“Benim koşuklarımı asla ve asla bana yabancı olan, dinsiz, imansız insan-
lar dinlemesin. Koşuklarımı yalnızca ehl-i mümin, ehl-i gönül, ehl-i feraset, 
halk ve yurt derdiyle yanıp tutuşan asil evlatların dinlemelerini ve sesime 
ortak olmalarını isterim.”

Dedehan Hasan’ın Şairlik Yönü

Dedehan Hasan’ın sanatta ilk ilgisi şiire olmuştur. Ali Şir Nevai, Atayi 
Belhî, Mevlana Sekkakî, Baba Rahim Meşreb, Hoca Nazar Hüveyda, Sadî 
Şirazî, Rudakî gibi büyük sanatkârların eserlerini sevgiyle okumuştur. 
Onların eserlerinden esinlenerek kendisi de şiirler yazmıştır. İlk şiiri 1959 
yılında yazdığı “Anneme” adlı şiiri olup, Fergana’nın Altıarık ilçe gazete-
sinde basılmıştır. Dört yıl sonra “Genç Leninci” gazetesinde “Sevgilim” şiiri 
basılmıştır.

Üniversitede okuduğu yıllarda dönemin meşhur şairleriyle çeşitli ede-
biyat gecelerinde görüşmüş, gazete ve dergilere gidip gelmiş, içinde bulun-
duğu edebi ortamın etkisinde kalmıştır. Özbekistan’da tanınan Abdulla 
Aripov, Rauf Parfi, Gulçehra Nurullayeva gibi şairlerle aynı sınıfta oku-
muştur.

Dedehan Hasan, edebiyata sevgi ve aşk şiirleri ile başlamış, fakat üni-
versite yıllarında içinde bulunduğu ortama bağlı olarak siyasî bakışı de-
ğişmiş; Sovyet rejimine karşı çıkmış, vatan ve millet konulu şiirler yaz-
mıştır. Üniversite yıllarında kurdukları “Hamzacılar” derneğinin çıkardığı 
“Hamza” duvar gazetesinde Sovyet dönemi aleyhine şiirler ve makaleler 
yayınlamıştır. Bu dernekte Sovyet dönemiyle bağdaşmayan, Sovyet mat-
baasının basmadığı tarihî, edebî eserleri, özellikle şehit edilen yazarların 
eserlerini muhakeme etmişlerdir.

6 The politics of religion in Russia and the new states of Eurasia. Ed. Michael Bourdeaux. The 
İnternational Politics of Eurasia. Series editors: Karen Dawisha, Bruce Parrot, Vol 3. New York 
1995. p. 307; Haluk Alkan - Müzeyyen Eroğlu, “Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Partiler: Ka-
zakistan ve Özbekistan Siyasal Parti Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, OAKA, C. 6, 
Sy: 12, 2011, s. 79; Haluk Alkan, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurum-
lar: Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Usak Yayınları, Ankara, 2011, s. 139.
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Dedehan Hasan, vatan ve millet sevgisiyle şiirler kaleme alarak kendi 
mücadele yöntemini seçmiştir. Bu şiirleriyle halkın sesi olmuş ve aynı 
zamanda yine şiirleriyle halkı uyandırmayı ve mücadeleyi başlatmayı he-
deflemiştir. Bir Türk milliyetçisi, ülkücüsü olarak eserlerinde hep Türk-
lerin milli kahramanlıklarını vurgulamıştır. Örneğin, Dedehan Hasan’ın 
“Temiryurak Turklarmız (Demiryürek Türkleriz)” adlı şiiri şu şekildedir:

Qadim azal-azaldan bosqon bilak Turklarmiz, Kadim ezel-ezelden, balyoz-bilek Türkleriz,
Faqat olg’a qalqigan qutlug’ tilak Turklarmiz, Yalnız ileri giden kutlu dilek Türkleriz,
Bu dunyoning barisi bizga kerak Turklarmiz, Bu dünyanın tamamı bize gerek, Türkleriz,
O’lim bilan o’ynashgan temir yurak Turklarmiz! Ölümlerle eğlenen, demir yürek Türkleriz!

G’azabdan hayqirajak ajdarho ko’zu qoshlar, Gazaptan haykıracak ejderha gözü kaşlar,
Harsangga aylanajak bu mag’rur tilla boshlar, Taş parçasına dönecek bu mağrur altın başlar,
Kuch va qudratimizdan chinqirar tog’u toshlar, Güç ve kudretimizden titreyecek dağlar-taşlar,
O’lim bilan o’ynashgan temir yurak Turklarmiz! Ölümlerle eğlenen, demir yürek Türkleriz!

Bu o’tli tomirlarda bobolarning qoni bor, Bu coşkun damarlarda babaların kanı var,
Muzaffar o’tmishlarning sharafi bor, shoni bor, Muzaffer geçmişimizin şerefi var, şanı var,
Turkistonning Temurbek, Bobur, Chingizxoni bor, Türkistan’ın Temur Beğ, Babür, Cengiz Han’ı var,
O’lim bilan o’ynashgan temir yurak Turklarmiz! Ölümlerle eğlenen, demir yürek Türkleriz!

O’ral bo’zqirlarida hanjar bo’lib unamiz, Ural bozkırlarında hançer olup biteriz,
Tangritog’ qoyalariga burgutlardek qo’namiz, Tanrıdağ kayalarına kartal olup konarız,
Shukur, alhamdulilloh barhayotdir onamiz, Şükür, elhamdülillah hayattadır anamız,
O’lim bilan o’ynashgan temir yurak Turklarmiz! Ölümlerle eğlenen, demir yürek Türkleriz!

Bu şiirinde Dedehan Hasan, Türklerin tarihi kökünü hatırlatarak millî 
benliğiyle gurur duymaktadır. Bugün zillette kalan Türklerin yakın gele-
cekte tekrar büyük zaferlere ulaşacağından haber vererek umut vermek-
tedir. Dedehan Hasan, kendi çapında manzum, edebi mirasa sahiptir. 
Nitekim “Şeyda Gönlüm” (Taşkent, 1969), “Şah-i Merdân Sayları” (Taş-
kent, 1975), “Çimenimden Ayırma” (Taşkent, 1980), “Bahar Gelir Bağlara” 
(Taşkent, 1989) adlı şiir kitaplarının ve binden fazla koşuğun müellifidir.

Dedehan Hasan’ın Bestekârlık ve Sanatçılık Yönü

Dedehan Hasan’ın sanata olan ilgisi okuldayken bir kıza duyduğu aşk-
la başlamış, âşık olduğu kızın dikkatini çekebilmek için Rübab (bağlama) 
çalmayı öğrenmiştir. Üniversite yıllarında da iyice geliştirmiş, okul çıkış-
larında arkadaşlarına o dönemde meşhur olan Mamurcan Uzakov, Kamil-
can Ataniyazov gibi ozanların şarkılarını söylemiş ve 1962 yılında resmen 
şarkı söylemeye başlamıştır. Şarkı söylemek Dedehan Hasan’ın marifet-
lerinden biridir, o şiirleri besteleyerek şarkıya dönüştürmekle kalmamış, 
aynı zamanda onların ozanı olmuştur. Rübabçı Kamil Usmanov’un kur-
suna gitmiş kendini geliştirmiştir. Dedehan Hasan, meşhur olmadan önce 
ortaokul yıllarında da şarkılar söylemiştir. İnsanlar onun dertli şarkılarını 
dinlemek için okul dönüşünde onu sokakta beklerlermiş. Sadece okul ar-
kadaşları değil, köyündeki insanlar da hep ondan şarkı söylemesini talep 
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edermiş. Onun şarkı söylemesini çevresindeki herkes sevmiştir. Şarkıları-
nı öyle içten ve hüzünlü söyler ki o şarkı söylediğinde analar, kızlar ağlar, 
büyükler başlarını eğer, gençler yumruklarını sıkarmış. O, divane söyle-
yişiyle sözleri daha da anlamlı yapmış, halkın gönlünde yer edinmiştir. 
Dedehan Hasan sadece kendi şiirlerini değil, halkı uyandırmaya çalışan 
Rauf Parfi, Abdulla Aripov, Yadigar Abid, Yusuf Cuma gibi şairlerin şiirle-
rini de şarkı yaparak Sovyet zülmüne karşı halkın nefretini uyandırmıştır.

Dedehan Hasan’ın tüm ülkeye meşhur eden ve ilk şarkısı da olan 
“Leyla”dır. Aynı dönemde üniversiteden sınıf arkadaşı meşhur şair Rauf 
Parfi’nin “Leyla” şiirini şarkıya dönüştürmüş, müziğini dahi kendisi bes-
telemiştir. 1964 yılında daha üniversite öğrencisiyken icra ettiği bu ko-
şukla büyük şöhret kazanmıştır. “Leyla” şarkısı aşığın çektiği sıkıntıları 
o kadar etkili bir şekilde dile getirir ki, dinlerken derin düşünceye dalma-
mak mümkün değildir. Dinleyenlere aşığın derdini ve sevgisini gönülden 
hissettirir. Bu şarkıyla aşkın insanın özü olduğunu hatırlatır. Aşk konuş-
turur, söyletir ve ağlatır. Şarkıları içten ve hüzünlü söyleyen Dedehan 
Hasan, bu şarkıyı Mecnun gibi kendi çilesini dile getiriyor gibi söylemiş-
tir. Belki de bu yüzden “Leyla” şarkısı çok meşhur olmuştur. Kendisi de 
bir röportajında bu şarkının önemini şu sözüyle göstermiştir: “Leyla gibi 
ikinci bir şarkı yapamadım, böyle bir ukde ile yaşadım.” “Leyla” şarkısının 
metni şöyledir.

LEYLA

Belki unutgansan yadingdan, “Belki unutulmuşum hafızandan.
Şirin hayalingni buzdumma? Şirin hayalini bozdum mu?
Leyla Leyla sening yaningda, Leyla Leyla senin yanında
Bir an körmek isteb özimni, Bir an görmek istemiştim kendimi
Leyla Leyla sening yanıngda, Leyla Leyla senin yanında
Bir an körmek isteb özimni. Bir an görmek istemiştim kendimi
Dilnevâzım, dilefkârım yolingga uçay Leyla, Dilnevâzım, dilefkârım yoluna uçayım Leyla,
Hislerimni yollarıngga mercandek saçay Leyla, Hislerimi yollarına mercan gibi saçayım Leyla,
Senga yalğız saklaganım kalbimni açay Leyla, Sana yalnız sakladığım kalbimi açayım Leyla,
Eger ışkımnı red etseng kaylarga kaçay Leyla, Eğer aşkımı reddedersen nerelere kaçayım Leyla,
Aaaa, caaan Leyla! Aaa, can Leyla!
Yana peyda boldum yolıngda, Tekrar peyda oldum yolunda,
Yollarıngda yana bozladım, Yollarında tekrar bozladım,
Biçare kalp sening kolungda, Biçare kalp senin kolunda,
Közleringde mening közlerim. Gözlerinde benim gözlerim.
Dilnevâzım, dilefkârım yolıngga uçay Leyla, Dilnevâzım, dilefkârım yoluna uçayım Leyla,
Hislerimni yollarıngga mercandek saçay Leyla, Hislerimi yollarına mercan gibi saçayım Leyla,
Senga yalğız saklaganım kalbimni açay Leyla, Sana yalnız sakladığım kalbimi açayım Leyla,
Eğer ışkımnı red etseng kaylarga kaçay Leyla. Eğer aşkımı red edersen nerelere kaçayım Leyla”

Şarkıların, şiirlerden daha etkili olduğunun farkına varan Dedehan 
Hasan, kendisinin bestelediği şarkıları söylemeyi ve ozanlık sanatını Sov-
yet aleyhine mücadele etmede kullanmış, seksenli yıllardan itibaren bu-
güne kadar en çok sosyal ve siyasî temada koşuk ve şarkı yapmıştır. Mü-
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ziği mücadele unsuru gördüğü için bu amaçta kullanabileceği her türlü 
şiiri bestelemiş ve söylemiştir. Özbek Türkleri ile Ahıska Türkleri arasın-
daki çatışmaları, Özbek ve Kırgız vakaları gibi konuları da şarkılarında 
işlemiştir. Dedehan Hasan’ın sanatının manevî yolunu öğrenmek için 20. 
yüzyıl Türkistan tarihini, maddî ve manevî cereyanlarını bilmek gerekir.

Dedehan Hasan bestekârlığıyla Özbekistan’da millî özgürlük hareketi-
nin güçlenmesinde önemli katkıda bulunmuştur.

Çolpan’ın şiirlerinin basılmasının yasak olduğu dönemde 1965 yılında 
şehit edilen milliyetçi şair Abdülhamid Süleyman Çolpan’ın “Gülen başka-
lardı…”, “Gönül, sen…”, “Muhabbetin sarayı genişmiş…”, “Güzel Türkis-
tan”, “Halk”, “Uyan” adlı şiirlerini besteleyerek şarkı yapmış ve konserler-
de, düğünlerde hep söylemiştir. Bestelediği Çolpan’ın “Ana Türkistan” şiiri 
doksanlı yıllarda Türkistan Türkleri tarafından Türkiye’de yapılan genel 
kurultayda Türkistan’ın Millî Marşı olarak kabul edilmiştir.

Çolpan’ın “Halk” şiirini besteleyen Dedehan Hasan, bu şarkısında hal-
kın ne kadar büyük bir güç olduğunu ve halka bu gücün neler yapabile-
ceğini anlatmaya çalışmıştır. Ona göre zalimler tarafından koyulan tüm 
engelleri aşmak, sıkıntılardan kurtulmak sadece halkın istemesine bağ-
lıdır. Çünkü halk büyük bir güçtür ve isterse her şeyin üstesinden gelip 
yurdunu içindeki sıkıntılı durumdan çıkarabilir. Şarkıda da söylediği gibi 
“Halk istese azat olur bu ülke.”

Turan yahut Türk birliği düşüncesini gerçekleştirmek için çalışan ve 
bu uğurda canını veren Enver Paşa, Türkiye Birinci Dünya Savaşı’nı kay-
bettikten sonra ülkeden ayrılmış ve birlik hayalini gerçekleştirebilmek için 
Türkistan’a gitmiştir. Buhara’da Ruslara karşı savaşan Özbeklerle bera-
ber mücadele etmiş ve savaşırken Rus kurşunuyla can vermiştir. Bundan 
dolayı Enver Paşa, Türkistan’da bir kahraman olarak sevilmektedir. Çol-
pan da bu kahramana şiirler, mersiyeler yazmıştır. İşte bu şiirler de halk 
koşukçusu Dedehan Hasan tarafından bestelenmiştir. Bu şarkılardan 
“Turan yurduna niçin geldin paşam, paşam” sözleriyle başlayan şarkıda 
Türkistan halkının Enver Paşa’nın kıymetini bilemediğini, onu niçin gel-
diğini, neler yapmaya çalıştığını anlayamadıklarını, onun yaptıklarından 
ibret alamadıklarını, ona karşı vefasızlık ettiklerini söylemiştir. Türkistan 
halkının bu vefasızlıktan dolayı sonsuza dek ah vah edeceğini dile getir-
miştir. Bu şarkının sözlerinin bir kısmı şöyledir:

“Vatan diye bağrımızı dilseydik, dilseydik.
Keşke sana vefalı olabilseydik
Şiddetinden bizler ibret alsaydık, alsaydık.
Vatan ruhunu ruhumuza salsaydık.
Ne yazık ki bizler azmış yurdu azmış yurdu.
İlel-ebet ah vah yurdu ah vah yurdu…”

“Enver Paşa feryadı” adlı şarkıda ise Enver Paşa dilinden feryatlar söy-
lenmiştir. Şarkının bir başındaki sözler şöyledir:
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“Ben bir Türküm, dinim, ırkım uludur.
Göğsüm yaruk, yurt aşkıyla doludur.
İnsan ömrü vatanına kulluktur.
Ben hep vatan için savaşa giderim.
Kuran okur, yabancı yolunda yürümem.
Osmanlının bayrağını kimseye vermem...”

Enver Paşa’ya telmihte bulunarak halkının birleşmesini, uyanmasını 
ve özgürlük için mücadele etmesini isteyen Dedehan Hasan, bu duyguları 
anlatan başka birçok şiiri de şarkı yapmıştır. “Güzel Türkistan” da bun-
lardan biridir. Bu şarkıda Türkistan halkına neden öyle bitkin tükenmiş 
olduğunu sorup harekete geçmelerini ister. Eski hür ve mutlu yıllara dön-
menin tek çözümünün ise birleşmek olduğunu söyler. Şarkının sondan 
ikinci nakaratı bu düşünceyi çok güzel anlatıyor:

“Birliğimizin sarsılmaz dağı,
Ümidimizin sönmez ışığı,
Birleş ey halkım, gelmiştir çağı,
Bezensin şimdi Türkistan bağı.
Uyan ey halkım, bitsin artık bunca zulümler.
Bayrağını al, kalbin uyansın,
Kulluk, esaretin her şeyi yansın.
Kur yeni devlet düşmanlar ürksün,
Yüce Türkistan dağı göklere değsin.”

Üniversitede okuduğu yıllarda bağlı olduğu dernekler ve görüştüğü 
Mirtemur, Şuhrat, Şukrullah gibi meşhur vatansever yazarlardan dinle-
diği hapis hatıraları, Dedehan Hasan’ın siyasî bakışını değiştirip Sovyet 
rejimine karşı olma duygusunu uyandırmıştır. Özbeklerin öz kahraman-
larına, millî ve dinî değerlerine başvurarak ilginç şiirleri şarkıya dönüştür-
müştür. Örneğin; Türkistan, Emir Timur hakkında şarkılar hazırlamıştır. 
Rauf Parfi’nin “Siyavuş Feryadı”, “Gençlik, Paslı Mevsim”, “Ben Dünya-
dan Geçince Canım” gibi şiirlerini, Mahtumkulu, Ahmed Yesevi eserlerini 
bestelemiştir. Dedehan Hasan’ın izlediği yol, ekol ve faaliyet yönünden 
Türkistan’ın piri Ahmed Yesevi yoluna dayandığından eserleri onun kutlu 
şiirinin devamı gibidir. Bundan dolayı kendisine 1993 yılında Uluslara-
rası Ahmet Yesevi ödülü verilmiştir. Tarih boyunca halkın feryadını dile 
getiren, vatanı için mücadele eden nice ozan, şair yaşamıştır. Dedehan 
Hasan da onlar gibi tüm ömrü boyunca halkın acısını, derdini söylemiştir. 
Tüm gücüyle vatanı için mücadele etmiştir.

Türkistan, Timur Melik, Babür, Hümayun, Emir Timur’un şanı hak-
kında yaptığı şarkıyla da Dedehan Hasan’ın amacı halkı uyandırmak ol-
muştur.

“İki dere zenginlerin düşman etse yok,
Yurda hakim olduğunda melun kesafet,
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Ben baş eğip geldim nihayet
Timur babam, huzuruna geldim nihayet.
Sabrı kararım kalmadı, silahını ver.”

Dedehan Hasan, sadece kendi ülkesindeki acıları değil, dünyada olup 
biten zulümleri de dile getirmiştir. Duyarlı davranmış ve farkındalık oluş-
turmuştur. Güncel sosyo-kültürel temada şiirler yazarak türküye dönüş-
türmüştür. Mesela; “Tunuslu Bala” adlı şarkısında Afrika Kıtası’nın Tu-
nus ülkesinden İtalya’ya çalışmak için gelen bir Tunuslu çocuğun hazin 
sonunu anlatmaktadır. Bu zavallı çocuk, İtalyan çocuklar tarafından sa-
dece eğlence olsun diye üzerine benzin dökülerek yakılmıştır. Dedehan’ın 
hüzünlü söyleyişinden bu olayı dinlemek yaşanan bu faciayı daha da de-
rinden hissettirir.

“Afgan Bala” adlı şarkısında ise; Afganistan’ın Sovyetler tarafından iş-
galini ve insanların suçsuz yere öldürülmesinden bahseder. Afgan çocuk-
ların oyuncak diye verilen ama içinde bomba olan oyuncakları oynarken 
patladığını söyleyerek yaşanan zulmü gözler önüne sermektedir.

“Bin yıllık çınarlar oldu odun, deryada kalmadı bir yudum suyun” sözle-
riyle başlayan şarkısında ise Türkistan’ın çektiği sıkıntıları çarpıcı sözlerle 
dile getirmiştir. Türkistan halkından artık sessizliğini bozmasını, onların 
harekete geçmesini istemiştir. Dedehan Hasan’ın tüm şarkılarında oldu-
ğu gibi bu şarkısı da dinleyenin yüreğine bir ateş düşürür. O sözlerin bir 
kısmı şöyledir:

“Sense tarlanda bulamazsın yiyecek,
Evladına verecek bir parça ekmek,
Niye ağlamazsın ana Türkistan.
Gecende pamuk, gündüzünde pamuk,
Avlunda pamuk, damında pamuk,
Akar zehir olup kanında pamuk,
Niye ağlamazsın ana Türkistan.”

Sovyet döneminde Türkistan’daki zulüm sadece onların ülkesinde ol-
makla kalmamış askere alınan Özbek gençleri, Rusya askeri garnizonla-
rında da işkence ve zulme uğramıştır. “Feryat edip feryadımda ağladım 
balam” sözüyle başlayan şarkısında Ermeni ve Rus generalleri tarafından 
şehit edilen yüzlerce gencin ailelerinin feryatlarını anlatmıştır. Feryatları-
nı anlatan sözlerin bir bölümü:

“Feryat edip feryadımda ağladım balam,
Buldum seni fakat bu dünyaya sığmadın balam.
Ben seni ölüm için doğurmadım balam.
Eyvah bir ömür ben kan yutmaktayım.
Tabutuna başımı vurmaktayım.”

Özbekistanlı kadınların çoğu evlatlarının ölümüne dayanamamış canı-
na kıymıştır. Savaştan evlatlarının cansız bedeni gelen kadınlar evlatları-
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nın ateşinde yanmış, kül olmuştur. Anaların bu hazin sonuna da halkın 
korkusuz sözcüsü olan Dedehan Hasan tarafından bir şarkı yazılmıştır. 
Özbek analarına yazılan şarkının sözlerinin bir kısmı şöyledir:

“Sen bahara gerek, güze gereksin.
Parlayan her göze gereksin.
Ev yurda gereksin, bize gereksin.
Gönlünü ezmesin gurbet bacım,
Kendini ateşe atma bacım.”

Dedehan Hasan Fergana’nın Gülistan İlçesi’nin Bostan Köyü’nden ge-
çerken Afganistan Savaşı’nda helak olan Tursun Ali’nin hazin hikâyesi-
ni dinlemiş ve onu anlatan bir şarkı yazmıştır. Çiçeği burnunda damat 
Tursun Ali, Afganistan’da savaşırken doğan oğlunu hiç göremeden şehit 
olmuştur. Annesinin, oğlu yanında dursun diye adını Tursun koyduğunu 
ama oğlunun yanında kalmadan onu erkenden terk ettiğini anlatmıştır. 
Dedehan Hasan şehit olan Tursun Ali’nin feryadını şöyle dile getiriyor:

“Güzel yar Yarcan diye yanık bağrım bozladım.
Oğlum Bahtiyar ilk olarak ne söyledi?
Açın demir tabutu, oğlumu bir göreyim.
Atam, anam, yârimi, bostanımı bir göreyim.”

Söylediği bu şarkılarla dinleyicilerine dünyanın farklı yerlerindeki 
Müslüman kardeşlerinin çektiklerinden haberdar olmalarını istemiştir. 
Çünkü Müslümanlar bir vücut gibi olmalıdır, birinin çektiği sıkıntıdan 
diğeri haberdar olmalı, onun acısını hissetmelidir. Ama ne yazık ki bu bü-
tünlük yoktur. Bizler Müslüman kardeşlerimizin çığlıklarını duymuyoruz. 
Yıllarca Türkistan halkının çığlıklarını duymadık, Türkistan’daki pamuk 
tarlalarında sütleri zehirlenen annelerin, açlıktan ağlayan yavrularına ba-
kıp onları gözyaşlarıyla emzirdiklerini duymadık. Askere alınıp düştü öldü 
diyerek tabutlara kilitlenen yüzlerce gencin, anne ve babasının çığlıklarını 
duymadık. İşte Dedehan Hasan, şarkılarıyla bu gerçekleri, Müslümanla-
rın çektiği sıkıntıları görmemizi, duymamızı istemiştir, sağlamıştır.

Sovyet döneminde mevcut düzene karşı doğrudan başkaldırmak, açık-
ça sert ifadeler kullanmak yasaktı. Bundan dolayı yazarlar bazen geçmişe 
başvurarak kendi ızdıraplarını dile getirir, geçmişteki tarihi şahsiyetleri, 
olayları siper alarak dertlerini söyler ve halkı bilinçlendirmeye çalışırlardı. 
Dedehan Hasan da türkülerinde tarihi kahramanları örnek gösterir, on-
lardan ibret almaya davet ederdi. 

XIX. yüzyıl sonunda Çar Rus baskıncılarına karşı Kurmancan Dat-
ka’nın mücadelesini anlatmıştır. Hokand kahramanı Molla İshak’ın da 
Hokand’ta Polat Han adıyla başlattığı isyanın bastırılması sonucunda şe-
hit edildiğini anlatan bir şarkısı vardır. Polathan’ın ölümünden duyulan 
üzüntüyü anlatmış ve Türkistan’ın çektiği zulmü bir kere daha göstermek 
istemiştir. Şarkının sözlerinin bir kısmı şöyledir:
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“Polat hanı öldürdü Ak paşa cellâtları,
Yeri göğü doldurdu Özbek’in feryatları.
Çıkmaz mı güneş, nur saçıp bakmaz mı Huda?.”

1917 yıllındaki Sovyet devriminden sonra gerçekten de bu yeni düzenin 
baht ve mutluluk getireceğini umut eden sanatkârlar çoktu. Onlardan biri 
Hamza’dır. Ama zamanla başka şair ve yazarlar gibi Hamza’da bu yeni dü-
zenin asıl amaçlarını anlamıştır. Hamza Hekimzade’nin 1912 yıllarındaki 
feryatlarını anlatan şiiri de Dedehan Hasan, tarafından şarkı haline geti-
rilmiştir. Bu şarkıda Özbeklerle konuşarak artık gözünü açarak mücadele 
etmesini istiyor. Özgürlüğü için çalışması, düşmana karşı güçlü durup 
hakkını savunması, artık kimliğinin farkına varması, ecdadını hatırlama-
sını ve özüne geri dönmesini istiyor. Dinini, imanını, ana dilini kaybeden 
halkın sonunda yok olacağını haykırıyor ve artık Türkistan topraklarını 
yabancıların elinden kurtarmak için savaşmalarını istiyor. Vatana sahip 
çıkmak gerektiğini anlatan bu şarkının sözlerinin bir kısmı şöyledir:

“Vermem desen başkalarına sözünü.
Evlat bilsen, Türkistan desen yurda özünü.
Başını kaldır artık gözünü aç Özbeğim.
Uyan artık, yan artık, katıl bizim saflara.”

“Artık yeter düşman haddini aştın, sabır takat kalmadı” sözleriyle baş-
layan şarkısında Müslüman halklara düşmana karşı ayaklanmaları için 
sesleniyor. “Eskiden yurt yurt birleşmiş tek bir büyük millettik, gücümüze 
benzeyen güç yoktu”, diyerek Müslüman halklarını birlik içinde düşmanı 
yenmeye çağırıyor. Dedehan Hasan’a göre bu zamana kadar çok çile çe-
ken Müslümanlar artık yabancıların hâkimiyetine son vermek için müca-
dele etmelidir. İşte bu seslenişin bir kısmı şöyledir:

“Bu mübarek yurdu düşmanlar amansızca inletti çok,
Birçoğumuzu kendi dilinde papağan gibi söyletti çok,
Gönlü geniş, azat ülkeydik, Allah gösterdi çok,
Ayaklanın ey Müslümanlar, düşmana karşı ayaklanın.
Halkı dinden ayıran düşmana karşı ayaklanın.”

Kimsenin ana vatanı hakkında şarkı söyleyemediği dönemlerde halkı-
na arzulanması gereken asıl vatanı şarkılarında anlatmış, Sovyet hayatın-
dan memnuniyetsizlik motiflerine yer vermiştir. O dönem hükümeti, bu 
tarz şarkıları sevmediği için Dedehan Hasan’ın konserlerine karşı çıkmış-
lar, bu yolun Özbek sanatına uygun olmadığını savunmuşlardır.

Sovyet idarecileri, Türkistan’ı uçsuz bucaksız bir pamuk tarlası gibi 
görmüş, bütün milleti pamuk yetiştirmek üzere adeta seferber etmiştir. 
Her yıl daha fazla ürün elde edebilmek için yapılan yanlış tarım uygula-
maları sonucunda çevre dengesi bozulmuştur. Türkistan’ın suyu ve ha-
vası mahvolmaya mahkûm kalmıştır. Pamuk tarlalarında çalışanlar veya 
yakın çevrede yaşayanların çoğu çeşitli hastalıklara yakalanmış, Aral 
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Gölü’nün %80 kısmı kurumuştur. Bütün bunlar, Sovyet idaresinin Türk 
yurtlarına uyguladığı sömürge politikasının bir parçasıdır. Halkın feryat-
larına tercüman olan Dedehan Hasan, şarkılarında pamuk tarımının Tür-
kistan halkına verdiği zarara da yer vermiştir. 1980 yılının sonlarında 
Sovyet düzeninin en önemli yayını olan “Ogonyok” dergisinde A. Minkin’in 
“Pamuk Kölesi” makalesi basılmış, makaleyi Hamrakul Askar, Özbekçe’ye 
çevirmiştir. İşte bu makaleyi de Dedehan Hasan şarkı yapmış ve konser-
lerinde söylemiştir.

“Ben pamuk kölesiyim, şan dağıtmış,
Ak altından yüce dağlar yaratmış,
Fermanlar önünde taş gibi katan,
Dertler içinde kavrulan köle,
Rızk-ı nasibi savrulan köle.”

Doksanlı yıllarda Özbekistan’ın Kokand şehrinde birkaç bin insan hak 
ve özgürlüklerini talep ederek sokağa çıkmışlardı. Sovyet yönetimi onları 
durdurmak için silahlarla ateş açtı. Dedehan Hasan, Kokand’da meydana 
gelen bu halk hareketini ve Sovyet askerlerinin bu hareketi kanla bas-
tırmasını “Kardeşliği unuttular, üst üste vurdular eyvah gençler gittiler” 
sözleriyle türküsünde dile getirmiştir.

“İlhamcan” adlı türküsünde Kokand şehrindeki 4000 kişilik bir yürü-
yüşe mübarek yeşil bayrağıyla katılan İlhamcan’a seslenir. Şükür ki artık 
uyanmışsın, hak, iman, hakikat olan bayrağını artık kimseye verme diye-
rek ondan vatanına ve bayrağına sahip çıkmasını ister. Bayrağını bağrına 
basmasını söyleyerek onu korumasını ifade eder. Çünkü bayrak milletin 
sembolü, birlik ve beraberliğin temsilidir. Önemli kutsal manalar ve de-
ğerlere sahiptir.

Sonuç

Dedehan Hasan, 20. yüzyılın sonunda Türkistan Türkleri’nin sesi ol-
muş, 70-80-90’lı yıllarda yaşanan olaylara şarkılarıyla ışık tutmuştur. 
Onun şarkılarında Türkistan diyarının özgürlük için verdiği mücadelenin 
tarihsel boyutunu görebiliriz. Türkistan’ın belirli dönemlerinde din yasak-
lanmış, halkın dili hor görülmüştü. Özgür düşünce yok edilmiş, halkın 
ana değerleri viran edilmişti. Kısacası halk çok zor günler geçirmişti. Türk 
birliğini savunacak güce sahip olan bir güç yoktu. Ancak gerçek Türk ev-
ladı olan sanatçı Dedehan Hasan, Türkistan’ın bağımsızlığı ve millî birliği 
için hiç yorulmadan mücadele etmiştir. O, Türk Dünyası’nın sesidir. Öz-
bek Türkleri’nin zarif, ince, kerametli kelimeleri ile kalplere işleyen cesur 
ozanıdır. O, Allah’ın kendisine verdiği kabiliyetleri millî istiklal mücadelesi 
için kullanmıştır. Kendi imkânlarıyla savaşını sürdürmüş; şiirler yazmış, 
şiirlerini bestelemiş, bestelerini seslendirmiş ve fikirlerini etkileyici bir 
şekilde dile getirmiştir. Bugün 75 yaşında olan Dedehan Hasan, halkın 
derdini kendi derdi bilmiştir. Türk yurdunun evladı olarak yurdunun ge-
leceği, gelişimi, saadeti için mücadele etmeyi vatanına bir borç bilmiştir.
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TÜRKISTAN TÜRKÜLERINI HEM KENDISI YAZMIŞ, KENDISI BESTELEMIŞ 
VE KENDISI SÖYLEMIŞ ÖZBEK TÜRKLERI’NIN ZARIF, INCE, KERAMETLI KELIMELERI 
ILE KALPLERE IŞLEYEN CESUR VE MÜCADELECI BIR OZANIDIR.

Bugün 75 yaşında olan Dedehan Hasan, 1990’da “Türkistan” gazetesinin 
“Özbekistan’ın en meşhur kişisi kim?” sorusuna ve geniş katılımlı ankette 
göre; Özbek gençleri tarafından en çok sevilen aydın olarak Dedehan Hasan 
ülke çapında birinci olmuştur. 

Aynı yıl sanatçı Türkiye’deki “Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı” tarafından “Türkistan Bülbülü” ola-
rak ilan edilmiştir. 

Dedehan Hasan bağımsızlık, millî mücadeleleri ve siyasî koşukları nedeniyle devamlı takip altına alın-
mıştır. Doksanlı yıllarda iki defa İçişleri Bakanlığı’nın hapishanesinde yatarak işkenceye maruz kalmıştır. 

Dedehan Hasan, 20. yüzyılın sonunda Türkistan Türkleri’nin sesi olmuş, 70-80-90’lı yıllarda yaşanan 
olaylara şarkılarıyla ışık tutmuştur.  Onun şarkılarında Türkistan diyarının özgürlük için verdiği mücadele-
ninin tarihsel boyutunu görebiliriz. 

Sanatçı Dedehan Hasan, Türkistan’ın bağımsızlığı ve millî birliği için hiç yorulmadan mücadele etmiştir. 
O, Türk Dünyası’nın sesidir. 
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KIRGIZLARIN ŞECERELERİNDEKİ İSİMLER

Doç. Dr. Anvar COLDOŞBAYEV*

Öz

Şecere kabile ve ataların tarihidir. Bu makalede Kırgızların şeceresi 
antroponim olarak araştırılarak, Kırgız antropolojisinin bir zenginliği ola-
rak ele alınmıştır. Kırgız halkının şeceresi, boylarının şeceresi önceki isim-
lerin birkaç dönemini içerip bugüne kadar getirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Antroponim, Yedi Ata, Şecere, Tarih, Urug, İsim.

Abstract
The Names At Kyrgyz Genealogy

Genealogies are the history of tribes and ancestors. In this article,     
Kyrgyz stemmas are considered as an anthroponomy and also as a wealth 
of Kyrgyz anthropology. This article researched the genealogy of Kyrgyz 
people in more than one period up to date.

Keywords: Anthroponomy, Seven Fathers, History, Urug, Name.

Şecere -  - Arap dilinden gelen budaklı ağaç anlamına gelir. Bu-
daklı ağaç anlamında ataların tarihini anlatır. Yazılı tarihi olmayan halkın 
halk, boy ve soyları hakkındaki sözlü hikâyelerdir. Bu yüzden birtakım 
göçebe halklarda uzun zaman anlatılmıştır. Kırgız halkı XX. yüzyılın ilk 
yıllarına kadar göçebe halkların arasında olmuştur. Kırgızların uzun tari-
hinde birçok savaş olmuş, bu savaş yıllarında halkın büyük bir kısmının 
yok olduğu muhakkaktır. İşte o yüzyıllarda halk, soy ve boylar hakkın-
daki bilgilerin devam ettirilmesi gerekliğinden şecereler ortaya çıkmıştır. 
Bu bilgiler elbette sonraki yıllarda şecere adını almıştır. Önceleri mutlaka 
başka bir adla anılmıştır. Çünkü başında da belirttiğimiz gibi şecere ke-
limesi Arapça’dan gelmiştir.

Kırgızların hikâyelerinde şecerelerin hayatın zorluklarından ortaya 
çıktığı anlatılır. Şecerenin bugüne kadar gelmesini atalarımız sağlamış-

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 218               Ekim 2015
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tır. Çünkü onlar şecerelere inanarak, çocuklarına anlatmışlar ve sonra-
ki kuşakların aklında kalmasına çalışmışlardır. Savaşlardan sonra ağır 
yenilgilere uğrayan halk her tarafa dağılmıştır. İnsanlar akrabalarından, 
vatanından ayrılmış ve sonradan dini, dili, kaderi ve rengi benzeyenlerle 
birleşmişlerdir. Kendisi hakkındaki bilgileri öğrenmek için halkın, soyu-
nu, boyunu ve yedi atasını takip etmişlerdir. Şecerelerde o insanın kim ol-
duğunu bilmiştir. Şimdiki pasaportun gösterdiği gibi... Kırgızlar yedi ata-
larına bakmak zorundadır. Ortalama hesapla yedi atanın her birine yirmi 
beş seneyi ayırırsak, bir insan en az 175 seneyi içeren bilgileri toplamış 
olmaktadır. Yıllar geçtikçe bu bilgiler bir sisteme bağlanmış ve bu bilgileri 
toplayan şecereciler ortaya çıkmıştır. Şecereciler birtakım tesirlerin altın-
da bu bilgileri belli bir sisteme sokmuşlardır. Ancak birtakım faktörlerin 
tesirlerinin olduğu açıktır. Bu yüzden şecere tam bir tarih değildir, özellik-
le ilk bölümleri. Şecerenin son bölümleri gerçek bilgilere sahip ve gerçek 
insanlar hakkında yazılmıştır.

Şecerenin kardeş Kazaklarda da olduğunu biliyoruz. Onlarda da yedi 
atasını saymak geleneği vardır. Şecere Başkurt Türkleri’nde de vardır. 
S.M. Ambrazon’un, “Kırgızlar ve Onların Etnogenetik Tarihi - Kültürel İliş-
kileri” adlı kitabında1 öğretmen Ahmedgali Halimov tarafından yazılan 
Başkurt’ların şeceresinde Kırgız halkının şeceresi hakkında da bilgi veril-
miştir. Şecere Moğollarda da vardır. Buryatların bazıları, zamanında yirmi 
beş atasına kadar bilgi verebilirlerdi.2

Kırgızlarda yedi atasını ezbere bilmek geleneği bugün de devam etmek-
tedir. Yeti atası hakkındaki bilgilere sahip olmak geçmişte de şimdi de 
milletin sağlığına da hizmet etmiştir. Çünkü Kırgızlar aradan yedi ata geç-
meyince birbirine kızını vermez, oğlunu evlendirmez. Akrabaların çocuk-
ları evlenirse, onların nikahından doğan çocuk sağlam olmaz.

Kırgız şeceresinin bazı varyantları vardır. Bu varyantlar genelde biri 
birine benzer, sadece arasında biraz fark vardır. Üsöyün Acı’nın varyantı-
na göre Kırgızların şeceresi Nuh Peygamber’den ve onun çocukları Ham, 
Sam, Yafas’tan başlar. Yafas’ın oğlu Türk’ten Tütek, Tütek’ten Dip Ba-
kuçan, Bakuyçan’dan Küyükcan, ondan Alınçahan, ondan Mungulhan, 
Mungulhan’dan Karahan gelir. Karahan’ın oğlu da Oğuzhan’dır. Oğuz-
han’ın; Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan, Denizhan adlı ço-
cuklarından yirmi dört torunu olmuştur. Kırgızlar Denizhan’ın çocukla-
rından olmuştur.3

Şeceredeki bilgilere göre yirmi sekiz atadan sonra Dolon Biy’in adı ge-
çer. Dolon Biy Cengiz Han’ın döneminde yaşamış ve Kırgızlar’ın Cengiz’in  
zorluklarını çektiği zamandır. Dolon Biy ondan kurtulmak için Tyan-Şan’a 

1 С.М. Абрамзон, Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи, Фрунзе, 
Кыргызстан, 1990, с. 73.
2 Ю.М. Гусев, Суперанская А.В. Справочник личных имен народов РСФСР, Москва, 
Русский язык, 1979, с. 232.
3 К. Жусупов, Кыргыздар: Санжыра, тарых, мурас, салт. - Б.: Кыргызстан, 1991, б. c. 73.
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gelir. Dolon Biy’in Ak uul, Kuu uul adlı ikiz çocuğu olur. Bu bilgilere ciddi 
olarak bakarsak, Kırgız’dan Dolon Biy’e kadarki ataların isimleri atanma-
mış, onlar arasındaki yıllar gerçekten uzaklaşmıştır. Bize göre, bu mesele 
boyunca Sabır Attokurov’un “Kırgız Şeceresi” adlı kitabındaki “Yeni Kırgız 
Şeceresi” bölümünde geniş yer verilmiştir: Önceki Kırgızlara V. - X. yüz-
yıllarda kendi devletini kuran kırk çeşit boydan meydana gelen Orta Asya 
halkı karışmıştır. Bu büyük etnik Türk, Tunguz ve Moğolların birleşme-
sinden meydana gelen siyasi birleşime Kırgız ismi verilmiştir. Bunların 
kendi bölgesi, dili ve alfabesi olmuştur. Kara Kıtaylar (Çinli), Moğolların 
(XII. - XIII. yüzyıllarda) baskınlarından dolayı her tarafa dağılmıştır. Kır-
gız halkının yeniden ortaya çıkması Altay, Tyan-Şan’da yaşayan soylarla 
ilişkilidir. Onlara savaş ve baskından kurtulan bazı Kırgızlar da katılmış-
tır. Elde kalan bilgilere göre bunlar: Saruu, Munduz, Kuşçu, Argın, Bugu 
(Pugu), Azık, Çerik, Döölös, Duulat, Bagış, Katagan, Uysun (Usun) vb. 
boylarıdır. Onlar önceki Kırgız boylarının ismini bugüne kadar getiren o 
kadar da büyük olmayan boylardır. Onların ilişkileri günler geçtikçe iyi ol-
maya başlar, bazen Saruu’nun Beyleri bazen de Bagiş’ın Beyleri yönetime 
geçmiştir. XIV. - XV. yüzyıldan itibaren yönetmenlik baştan düzenlenmiş 
ve onları Beyler yönetmeye başlamıştır. Bu sistemde taht atadan oğula 
geçmeye başlamıştır. Bunlar, Bagış boyunun dağılmasından ortaya çıkan; 
kendilerini Oğuzhan’ın, Analhan’ın, Karahan’ın torunları diyen Beylerin 
yiğitleri girmiştir. Onlar; Kalpak Bey, Dombul Bey, Bolon Beylerdir. Bu 
zamandan itibaren Kırgız boylarının yeniden adlanması başlar.4

Yukarıdaki şecereye göre Ak Uul ile Kuu Uul’dan ortaya çıkan boylara 
“Otuz Uul” denilmiştir. Bunlar tüm Kuzey Kırgızlar’ın şimdi de var olan 
boyunu oluşturmuşlardır. Güneydeki Kırgızları Kırk Uul’un on uulundan 
ortaya çıkan (bunlara On Uul, İçiklik de) Kıpçak denilir. Bunlar Dolon 
Bey’in çocuklarının budağına (koluna) girmez, “biraz uzaktan eklenir” diye 
söylenmektedir. Kısacası, Kırgız şecerecileri onları Kırgızlardandır derler. 
Ak uuldan Adigine, Tagay isimli iki erkek, Naal isimli bir kız çocuğu ol-
muştur. Adigine’den Anciyan Kırgızları ortaya çıkmıştır. Tagay’dan Bo-
gorston, Kılcır, Kamaça, Çerik, Sayak adlı altı erkek, Naal’dan Moğollor 
adlı boy ortaya çıkmış. Bunlara on (sağ) derler. Kuu ulun Kutçu, Çon Ba-
gış, Kıtay, Saruu, Munduz, Bazıs, Noygut adlı yedi erkek çocuğu varmış. 
Onlar yedi büyük boylara ayrılmış. Bunlara sol derler.5

Şeceredeki bilgilere göre, S.M. Abramzon, Kırgız halkının boylarını 
aşağıdaki gibi gösterir. Kırgız boyları üç sınıfa ayrılır: on kanat (sağ), sol 
kanat ve içkilik. On kanat Tagay, Adigine ve Munguş budaklarından (kol-
larından). Tagay budağında (kolunda) Sarı Bagış, Bugu Solto, Tınımseyit, 
Sayak, Çekirsayak, Cediger, Çerik, Azık, Bagış, Mongoldor, Baarın, Suu 
Murun boyları vardır. Adigine budağında Coru, Börü, Bargı, Kara Bagış, 
Sarttar boyları vardır. Munguş budağı (kolu) Cagalmay ve Koş Tamga ola-

4 С. Аттокуров, Кыргыз санжырасы. - Б.: Кыргызстан, 1995. - б. c. 35.
5 К. Жусупов, Кыргыздар: Санжыра, тарых, мурас, салт. - Б.: Кыргызстан, 1991, б. c. 73.
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rak iki gruptan olup, içinde birkaç boylara ayrılır. Konurat boyu tek ken-
disidir. Sol Kanada Kuşçu (Kutçu) Saruu, Munduz, Cetigen, Kıtay, Basız, 
Töböy ve Çon Bagış boyları girer. İçkilikter Kıpçak, Nayman, Teyit, Kesek, 
Coo Kesek, Kandı, Boston, Noygut, Töölös (Döölös), Avagat (avat)lardır. 
Bazen onların arasında Kıdırşa grubu ayrıca söylenir.6

Şecerecilerden toplanan bilgilere göre Kırgız şeceresinin varyantları çe-
şitli, ama genelde benzer tarafları olup Türk, Kırgız adlarına varıp dayanır. 
Şecereye tam tarih diyemeyiz, ama tarihi tesirler ve tarihi zamanlar çok-
tur. Şecere Kırgızların birçok kahramanlarının isimlerini kaydeden, uzun 
zamanda toplanan Kırgız antroponiminin zenginliği dersek doğru olur.

Şecerede genelde boyların başkanlarının, hanların, beylerin, kahra-
manların isimleri yani erkeklerin isimleri söylenir. Kadınların isimleri çok 
nadir söylenir. Onlar da kahraman ya da ünlü insanların akrabaları olur. 
Buna rağmen şecereyi Kırgızların büyük tarihi antroponim zenginliğidir. 
Antroponim ilmine göre şecerenin zenginliği oradadır.

Söylenen düşünceleri ispatlamak için Solto Boyu’nun şeceresinden ör-
nek verelim:

Solto Boyunun Şeceresi

Tagay’dan Bogorston, ondan Eştek, Eştek’ten Solto, Solto’don Kuntuu, 
Çaa, Kultu. Kuntuu’dan Çonmurun Baygana, Colboldu, Kelboldu, Törö, 
Karamergen, Tokbay. Çaa’dan Tata, Talkan, Karakçı. Kultu’dan Adike, 
Mendike. Tokbay’dan Mukalay, Kenceş, Mendeş. Tata’dan Delden, Bay-
bolot, Bagışan, Baakı, Koşoy, Konurbay. Karakçı’dan Bötöş, Bayseyit. 
Adike’den Ataküçük, Abışka. Mendike’den Elçibek, Kazakta. Abışka’dan 
Süyünbay, Satıbek, Kaşkar, Çal. Kazakta’dan Kazakta. Koşoy’don Momo-
kon, Camansart, Baymırza, Mambet. Konurbay’dan İtike, Cayıl, Bakış. 
Bötöş’tön Cakıp, Cetikaşka. Bayseyit’ten Çonkölöm, Calayır, Çolo, Nogoy, 
Kutumbet, Ükü, Esirkemiş, Aydarbek, Salık. Camansart’tan Skiybay, Ci-
git, Kocobek, Sölü, Soltonkeldi, Baybıt, Ümöt, Sarköbön, Mamırbay, Ese-
naman, Börübay, Tülöberdi. Cayıl’dan Asan, Teke, Üsön. Tülaberdi’den 
Mandubut, Candubut, Alabay, Tatıbek, Karboz, Çını, Kanay, Eşkoco. Eş-
koco’don Cankaraç, Abayılda, Bıyazdan, Saza, Soltonay, Kencekara, Şoo-
ruk, Balbak, Taylak, Turduke, Turdubay. Cankaraç’tan Toktonay, Kasım, 
Kulcan, Çolponbay, Çerikçi, Tölö, Kurman, Akılbek, Bötöş, Dıykanbay. 
Toktonay’dan Soorombay, Köküm. Kanay’dan Bayseyit, Boşkoy, Nurseyit, 
Bötöş, Tilek, Baytik, Bayıke, Satılgan, Munaytpas. Boşkoy’dan Kurama, 
Akılbek, Cançar, Sırdıbay, Özbek, İlliz, Kenensarı, Borke, Kalkabay. Bay-
tik’ten Sıdık, Osmonaalı, Aman, Taşmat, Abdırakman, Baysal.7

Şecerelerde ataların isimleri, boyun, soyun adları söylenir. Eskiden in-
sanın ismi boylara, soylara ya da boyların, soyların adları insanlara veri-

6 С.М. Абрамзон, Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. - Фрунзе: 
Кыргызстан, 1990, - с. 38.
7 С. Аттокуров, Кыргыз санжырасы. - Б.: Кыргызстан, 1995. - б., c. 107-108.
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lirdi. Bazen kendi isimlerinin yerine lakapları veya unvanları söylenerek, 
kendi adları unutulurdu. Şecere genelde soy, boy yöneticilerinin, beylerin 
isim listesidir. Her boyun şeceresinde isimlerin birkaç dönemi toplanmış-
tır. Yüzyıllar içerisinde anlamı unutulan isimler, Moğolca konuşan halkla 
aynı olan isimler, gerçek Türk, Kırgız isimleri, İslam dininin tesiri altında 
Arap-İran dillerinden ortaya çıkan isimler şeklindedir. Şeceredeki isimle-
rin anlamları da çeşitlidir: totem isimler, arzu-dileklerle verilen isimler, 
kolay ve zor isimler.

Kırgızlarda şecerede söylenen isimler hâlâ kullanılmaktadır. Tarihi ve 
ünlü insanların isimleri çocuklara ad olarak verilir. Şecere, isimleri bugü-
ne getiren hazır antroponim zenginliğidir. Çocuklarımıza isim ararken her 
zaman bu zenginliğe müracaat edebiliriz.
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ESKİ TÜRK MİTOLOJİSİNDE
HAYVAN MOTİFLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ* - Baran GÜVENÇ**

Öz

Türkler dünyanın en eski milletlerinden birisi olmuştur. Yüzyıllar bo-
yunca dünyanın dört bir tarafına dağılmış ve imparatorluklar kurmuş-
lardır. Bu sebeple birçok kültürü ve medeniyeti tanımışlar ve bunlarla et-
kileşim kurarak zengin bir kültüre sahip olmuşlardır. Bu zengin kültürel 
birikimle birlikte Türkler çeşitli efsane ve mitolojik öğeleri hem benimsemiş 
hem de diğer milletlere benimsetmiştir.

Türk kültüründe çok fazla karşımıza çıkmasa bile Türk mitolojisinde 
önemli bir yere sahip olan ve Türklerin başka kültürlerden aldığı Anka, 
Garuda, Grifon, Simurg gibi hayvanların da incelemesi yapılmış ve bu ça-
lışmada sunulmuştur. Ayrıca Türk kültürü ve mitolojisi için çok önemli ve 
bir bakıma Türklerin simgesi olan kurt, kartal, at ve geyik gibi hayvanlar-
da geniş bir biçimde ele alınmıştır.

Türklerin binlerce yıllık tarihinde birçok mitolojik hayvan yer almıştır; 
fakat bu çalışmada hepsine yer vermek pek mümkün olmadığı için belli 
başlı ve önemli hayvanlar üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Mitoloji, Efsane, Hayvanlar, Kurt, Şamanizm.

Abstract
Thoughts On Animal Motifs In Old Turkish Mythology

The Turks had been one of oldest nation of the world. They spread 
out all over the world and they established empires. Because of this they 
know many different cultures and civilizations and they affected them, so 
they had a rich culture. By means of this rich cultural, Turks had accepted 
legends and myths and also they had other nations accepted them.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 218               Ekim 2015

* Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
** Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğ-
rencisi.
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We don’t face to animals Anka, Garuda, Griffon, Simurg which they 
haven’t seen Turkish culture but in Turkish mythology were taken from ot-
her cultures that were examined in this study. Moreover, Wolf, eagle, horse 
and deer, which were very important for Turkish mythology and it was the 
symbol of Turks, were examined deeply.

There were several mythological animals in a thousand but it is impos-
sible to examine all of them. We had studied some of important ones.

Keywords: Mythology, Legend, Animals, Wolf, Shamanism.

Giriş

İnsanlığın varoluşundan itibaren hayvanlarla sürekli bir etkileşim için-
de oldukları görülmektedir. Eski devirlerde avcılık yaparak yaşamlarını 
sürdüren insanlar zamanla hayvanları ehlileştirerek bir bakıma kendileri-
ne yardımcı yetiştirmişlerdir. Hayvanlar insanlık için besin kaynağı olma-
sı yanı sıra, yerleşik hayata geçtiklerinde tarlalarını sürmek için kullan-
dıkları bir yardımcı, göçebe yaşamlarında yük taşıyıcı, savaşlarda binek 
olarak kullanılan bir araç olmuştur.

Mitoloji kavramı Türkler ile birlikte anıldığı zaman, Türklerin ne kadar 
eski bir millet olduğu ortaya çıkmaktadır. Dünyanın dört bir tarafına da-
ğılan Türkler, göçebe yaşam tarzı ile birçok kültür ve medeniyet tanımış 
ve bunlarla etkileşime geçmişlerdir. Bu durum Türklerin diğer milletlerle 
olan kültür alışverişini de güçlendirmiştir. Türklerin mitolojik hayvanla-
rına baktığımızda bu durum belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Türk-
ler hayvanlara çok önem vermiş ve onları kutsamıştır. Özellikle kurdun 
Türkler için daha da ön plana çıktığı görülmektedir ki nitekim Türklerin 
bir dişi kurttan türediği yaygın bir efsane olmuştur.

Türkler binlerce yıllık mazisinde birçok hayvanı tanımıştır. Zaman içeri-
sinde değişiklik gösterse bile birçok hayvanı kutsal saymış, bazılarının kötü-
lük getirdiğine inanmış ve bazı hayvanları ise aileden biri olarak görmüşler-
dir. Günümüzde bile halen kutsal kabul edilen hayvanlar bulunmaktadır.

Türkler yüzyıllardır kendi kültür ve benliğini korumaya devam etmek-
tedir. Bu söylemler Türklerin ne denli köklü bir millet olduğunun kanıtı-
dır.1 Bizlerde bu çalışmamızda Türk mitolojisi ve efsanelerinde önemli bir 
yeri olan bu hayvanları anlatmaya çalışacağız.

Anka, Garuda, Grifon, Simurg

Mısır mitolojisindeki Phoenix, İran mitolojisindeki Simurg ve Hint mi-
tolojisindeki Garuda’nın Arap ve İslam kültüründeki yansıması Anka ya 
da Zümrüdüanka olmuştur. Aynı benzerlikleri gösteren Karakuş ise Türk 
kültürü ve mitolojisine aittir.2 Moğolların efsanevi kuşu Toğrıl kuşunun, 

1 Numan Durak Aksoy - Emrah Berkant Patoğlu, “Eski Türk Mitolojisinde Renklerin Günü-
müz Anadolu’suna Yansıması: Gaziantep Örneği”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
216, İstanbul, Mayıs-Haziran 2015, s. 199-217.
2 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 131.
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Türklerdeki adı Kongrıl olarak bilinmektedir. Reşidettin Toğrıl kuşunun 
Anka kuşu ile benzerlik gösterdiğini söylemiştir.3

Anka’nın yüzünün tıpkı insan yüzüne benzediği, uzun boyunlu ve tüy-
lerinin renk renk olduğundan bahsedilmiştir.4 İranlılar Anka’ya Sirenk 
veya Simurg demişlerdir.5 Anka kuşu tek başına yaşayan bir hayvan ol-
muştur. Ayrıca çok yüksekten uçan bir kuş olup, bir avıyla aylarca yemek 
ihtiyacını karşılamıştır.6 Oğuz Destanı’nda, Türk mitolojisinin en önemli 
ve yaygın motiflerinden olan Gök ağaçlarının yanındaki evler Anka kuşu 
motifine benzetilmiştir.7

Garuda, kanatları altın olan mitolojik bir kuştur. Hızlı uçmasından do-
layı lider olarak kabul edilmiştir. Boynunda zümrüt bulunur ve en büyük 
düşmanı yılandır.8

Grifonlar göğü, tan ağarışını, ilim, irfan ve kuvvet gibi kavramları ifade 
eder. Türklerde özellikle kartal başlı Grifonlar yaygın olarak görülmüştür.9

Her kuşun bir rengi ve özelliğinin Simurg’ta bulunduğu hatta otuz kuş 
büyüklüğünde olduğu Fars kaynaklarında geçmiştir.10 Simurg’un büyük-
lüğü ile ilgili bir efsanede de kanatlarını açtığı zaman yeryüzünün karan-
lığa büründüğünden ve büyük bir gölge oluştuğundan bahsedilmiştir.11 
Simurg, büyük ölçüde Anka ile benzerlik göstermektedir.12 Anka ve Gri-
fon’da bulunan özellikler ve benzerlikler Simurg’da da aynıdır. İran etki-
siyle Türk mitolojisinde yer almıştır.13

Aslan

Türklerde aslan figürü Budizm’le birlikte görülmeye başlamıştır.14 Pa-
zırık kurganlarından çıkarılan taşların üzerinde aslan resimlerinin bu-
lunması, bu hayvanın Türklerde çok önceden bilindiğini göstermektedir. 
Eberhard’ın Çin kaynaklarından aktardığı bilgilere göre aslanın Çinliler 
tarafından bilindiğini, aslan oyunu adı verilen bir oyunun oynandığını ve 
vergi olarak insanlardan canlı aslan alındığını söylemiştir.15 “Deve ve as-

3 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014, s. 92.
4 Hanife Dilek Batîslam, “Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: Hümâ, Anka ve Simurg”, Türk Kül-
türü İncelemeleri Dergisi 1, İstanbul, 2002, s. 196.
5 Batîslam, “a.g.m.”, s. 196.
6 Zülfi Güler, “Şeyh Galib Divanında Anka-Simurg Sembolü”, International Journal of Langu-
age Academy, Cilt: 2, Sayı: 1, Oulu, 2014, s. 66.
7 Ögel, a.g.e., s. 35.
8 Hacer Tokyürek, “Eski Uygurcada Hayvan Adları ve Bunların Kullanım Alanları”, Türklük 
Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 33, Niğde, 2013, s. 227.
9 Çoruhlu, a.g.e., s. 131.
10 Güler, “a.g.m.”, s. 64.
11 Ali Duymaz, “Anadolu ve Balkan Türklerinin Halk Anlatmalarında Mitolojik Bir Kuş: Züm-
rüdü Anka”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Balıkesir, 
1998, s. 94.
12 Batîslam, “a.g.m.”, s. 202.
13 Çoruhlu, a.g.e., s. 132.
14 Çoruhlu, a.g.e., s. 136.
15 Çoruhlu, a.g.e., s. 136.
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lan oyunlarının raks olması muhtemeldir. Aslan raksına bugün bile şimalî 
Çin’de rastlanmaktadır.”16

Aslanın zafer kazanan, iyilik getiren ve aydınlık veren bir hayvan ola-
rak kabul görmesi; savaşlarda kuvveti, zaferi ve iyiliği simgelemiştir.17 
Türklerde uzun saçın yaygın olması aslanın yelesinin yiğitlik ve kudret 
simgesi olmasıyla ilişkilidir.18

Aslan tanrısal bir hayvan olarak Batı Türk Dünyası’nda karşımıza çık-
maktadır. Bu durum Karahanlılarda belirgin bir şekilde görülmektedir. 
Uygur ve Oğuz bölgelerinde aslan adını taşıyan çok fazla kişi bulunması 
aslanın çok önceden bilindiğinin kanıtı olmuştur. Aslan Türk Dünyası’nın 
belirli bölgelerinde kurdun yerini almış,19 Türker’in İslam’ı tanımasından 
sonra da anlamını yitirmemiştir.20 Budizm’de aslan, tanrı sembolü ve hü-
kümdarın oturduğu tahtı simgelemiştir.21

At

At eski Türk Dünyası’nda özellikle insanın ayrılmaz dostu22 ve savaş-
taki faydaları ile de kuvvet ve kudret sembolü olmuştur. At sürüleri ise 
zenginliğin ifadesi olarak görülmüştür.23 At ile gök arasında bir bağlantı 
olduğu kesin olmakla birlikte bu inancın Türklerde var olması muhtemel-
dir.24 Öyle ki Türk mitolojisinde atın, Tanrı’yı gördüğünden bahsedilmiş-
tir. Yakutların bir efsanesinde anlatılana göre at tanrı tarafından kahra-
manlara hizmet için gönderilmiştir.25 Yine bir yakut efsanesinde, şeytan 
davulunu ters çevirerek üzerine oturmuş, değneğiyle üç delik açmıştır ve 
davul üç bacaklı bir kısrağa dönüşerek sahibini doğuya götürmüştür. Ay-
rıca Buryat efsanelerinde ölen şamanları yeni yurtlara taşıyan atlardan 
söz edilmiştir.26

Atlar kahramanları savaşlarda koruyarak onlara yoldaşlık etmiştir. 
Yenilmeyen, yorulmayan ve insan gibi konuşan bir hayvan olmuştur.27 
Şamanlarda ölüm hayvanı ve ruh taşıyıcı olmuştur.28 Şamana göğe çıkma 

16 Wolfram Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1996, 
s. 100.
17 Çoruhlu, a.g.e., s. 136.
18 Çoruhlu, a.g.e., s. 136.
19 Jean-Paul Roux, Eski Türk Mitolojisi, Bilgesu Yayınevi, Ankara, 2012, s. 34.
20 Çatalbaş, “a.g.m.”, s. 51.
21 Resul Çatalbaş, “Türklerde Hayvan Sembolizmi ve Din İlişkisi”, Turan Stratejik Araştırmalar 
Merkezi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 12, Kars, 2011, s. 51.
22 Roux, a.g.e., s. 35.
23 Çoruhlu, a.g.e., s. 141.
24 Roux, a.g.e., s. 35.
25 Nedim Bakırcı, “Eflâtun Cem Güney’in “Masallar” Adlı Kitabında Yer Alan Metinlerde Mi-
tolojik Unsurlar”, Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, 
Bolu, 2014, s. 41.
26 Mircea Eliade, Şamanizm, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999, s. 511.
27 Bakırcı, “a.g.m.”, s. 41.
28 Eliade, a.g.e., s. 508.
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olanağı sağladığı için çoğu kere kanatlı olarak düşünülmüştür.29 Türkler 
sonbaharda çayır ve hububatların koruyucusu olan tanrılara at kurban 
etmişlerdir.30 Her hayvan Gök için kurban edilmiştir, fakat at kurban et-
menin özel bir anlamı olmuştur.31 Şamanlarda at kılını yakmak, şamanı 
öteki dünyaya götürecek hayvanı çağırmaktadır.32 Sieroszewskf’in tespi-
tinde şamanın göğe çıkması için hazırladığı düzenekte beyaz at yelesinden 
yapılmış çelenklerin ağaçlara asıldığı anlatılmaktadır. Yine bu düzenekle 
ilgili olarak bazı Türk toplulukları tanrılara adaklarını dünyanın eksenini 
teşkil eden ve Demirkazık denen Kutup yıldızına ulaşan kazığa bağladık-
ları da söylenmektedir. Çoban yıldızını eril sayıp at sürüsüne sahip oldu-
ğu ve bu yıldızın atların koruyucusu olduğuna inanılmıştır.33

İslamiyet’ten sonra kendisine yeni özellikler eklenen at, Türkler için 
önemini her zaman koruyan bir hayvan olmuştur. Ayrıca at, uzun ömür, 
mutluluk, refah, doğruluk, şöhret, iyilik ve soyun devamlılığının sembolü 
olmuştur.34 Ayrıca Kazak ve Kırgızların aş-yog törenlerinde halen at kur-
ban edilmektedir.35

Ayı

Türk mitolojisinde önemli bir yeri olmasına rağmen bir kartal, at ya da 
kurt kadar önemli olmamıştır.36 Bunula birlikte Türk destanlarında ayı, 
aptal bir hayvan olarak bilinmiştir.37 Ayı orman tanrısı ya da orman ruhu-
nun simgesi olmuştur.38 Başkurtlar onu ata saymıştır.39 Erken devirlerde 
kurdun adının tabu olması gibi ayı adının da zikredilmesi yasaklanmıştır.40

Ayı tipi elbiseler şamanlar tarafından kullanılmış, onun farklı kısımla-
rından alınan kemiklerde şaman elbiselerine dikilmek suretiyle şamanın 
göğe seyahatinde yardımcı ruh olarak işlev gördüğüne inanılmıştır.41 Çin-
liler için güç ve cesaretin sembolü olmuştur.42 Eberhard eserinde “Bir eski 
Kore kaynağına göre en eski zamanda büyük sihirbaz bir ayı ile evlenmiş ve 
bunlardan Gav-li’nin hükümdar ailesi meydana gelmiştir.”43 Anadolu’daki 

29 Çoruhlu, a.g.e., s. 141.
30 Mehmet Fuad Köprülü, Türkiye Tarihi Anadolu İstilasına Kadar Türkler, Akçağ Yayınları, 
Ankara, 2005, s. 89.
31 Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2014, s. 63.
32 Eliade, a.g.e., s. 511.
33 Çoruhlu, a.g.e., s. 141.
34 Çatalbaş, “a.g.m.”, s. 52.
35 Abdülkadir İnan, “Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları”, Belleten, Cilt: 1, Sayı: 4, 
Ankara, 1952, s. 22.
36 Çoruhlu, a.g.e., s. 140.
37 Ögel, a.g.e., s. 675.
38 Çoruhlu, a.g.e., s. 140.
39 Çatalbaş, “a.g.m.”, s. 51.
40 Çoruhlu, a.g.e., s. 140.
41 Çatalbaş, “a.g.m.”, s. 51.
42 Çatalbaş, “a.g.m.”, s. 51.
43 Eberhard, a.g.e., s. 21.
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masallarda ayı ile insanın arkadaşlıkları üzerine çok durulmuştur.44 Bu 
sembolün İslamiyet’ten sonraki dönemde anlamında bazı değişiklikler ol-
muştur. Kaba kuvvetin ve kötü insanın simgesi haline gelmiştir.45

Balık

Balık, Türk kozmolojisinde gök gürültüsü unsurunun hayvan biçimli 
sembolüdür. Özellikle göl ve nehir kıyılarında yaşayan Türk toplulukla-
rında bereket, refah ve bolluk simgesi olarak görülmüş, evlilikte de mut-
luluk ve üremenin simgesi olmuştur.46 Fakat Türklerin balık ve balıkçılığa 
ilgileri az olmuştur. Balıkçı Türkler Asya’nın kuzeyinde soğuk bölgelerde 
yaşamışlar, çünkü başka geçim kaynağı bulamamışlardır.47 Ayrıca Uygur-
larda balık öldürmek ve balıkçılıkla uğraşmak günah kabul edilmiştir.48

Bir efsanede; Fu-yü kralı, ırmak hâkiminin kızı ile evlenir. Bu evlilikten 
ırmak hâkimin kızı gebe kalır ve bir yumurta doğurur. Yumurtayı atarlar 
ve bunu kuşlar himaye eder. Bu yumurtadan bir oğlan çıkar. Oğlan iyi at 
yetiştirir ve mecburi bu işi yapmak zorunda kalır. Bir gün kaçmaya karar 
verir. Güneş ve ırmak hâkimlerinin oğlu olduğu için balıklar bu oğlan 
için sırtından köprü kurarlar. İşte Fu-yü’lerin büyük atalarının bu soydan 
geldiği söylenir.49

Boğa

Boğa genellikle yer unsuru içinde değerlendirilmekle beraber bazı an-
lamlarıyla gökle de ilişkilendirilmiştir. Eski Türklerde boğa kahramanlık 
arması ve simgesi olmuştur. Aynı zamanda savaş ilahı da sayılmıştır. 
Boğa ve onun yüksek coğrafi bölgelerde yaşayan tüylü cinsi olan kotuz, 
kuvvet ve kudret simgesi olduğundan aynı zamanda hükümdar ya da hü-
kümdarlık simgesi ya da arması sayılmıştır. Tonyukuk yazıtında hüküm-
darın yağlı semiz bir boğayla karşılaşması bu konuyu desteklemektedir.50 
Noyun Ula’daki Hunlara ait mezarlarda aslana benzeyen boğa kabartma-
ları görülmüştür.51

Deve

Türk mitolojisinde kahramanlık simgesi olmuştur. Özellikle buğra de-
nilen erkek develer kahramanlar tarafından töz olarak kabul edilmiştir.52 
Irk Bitig’de geçen üç kehanet deveye belli bir roller yüklemiştir. Bunların 
ikisi, tüm tuhaflıklarıyla ortaya sorunlar atmakta ve kehanetlerin birinde 

44 Ögel, a.g.e., s. 676.
45 Çatalbaş, “a.g.m.”, s. 51.
46 Çoruhlu, a.g.e., s. 144.
47 Ögel, a.g.e., s. 676.
48 Tokyürek, “a.g.m.”, s. 268.
49 Eberhard, a.g.e., s. 20.
50 Çoruhlu, a.g.e., s. 145.
51 Ögel, a.g.e., s. 679.
52 Çoruhlu, a.g.e., s. 146.
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erdişi bir deve yer almaktadır.53 “Erkek deveyim. Ak köpüklerimi saçarım ki 
yukarıda göklere erişir, aşağıda yere girer. Uyuyanları uyandırıp yatanları 
kaldırırım. Öyle güçlüyüm.”54 der. Devenin salyası gökyüzüne ulaşmakta 
ve yeryüzünü ıslatıp kapatmaktadır. Bu ise uyuyanları uyandırmakta ve 
yatanları ayağa kaldırmaktadır. Üçüncü kehanette, bir hükümdarın oğlu-
nun doğumu anlatılmaktadır. Bu bir devenin doğumu ve bir tayın dünya-
ya gelişi ile aynı zamanda gerçekleşmiştir.55

Selçuklu ve Osmanlılarda önemli bir hayvan olan devenin, koruyucusu 
olduğuna inanılan Oysul-Ata’nın insanları da koruduğuna inanılmıştır.56 
Deve Türk halklarının ekonomisinde daima önemli bir rol üstlenmiştir. 
Devenin önemine işaret eden mevcut çok sayıda kanıt konusunda Kâşgar-
lı Mahmud’u anımsamak yeterli olacaktır.57

Ejderha

Ejderha, Türklere Çinlilerden gelen bir motiftir.58 Büyük olasılıkla Türk-
ler ejderha figürünü ve onunla ilgili tüm tasarımları Çinlilerden ödünç 
almışlardır.59 Fakat Türk mitolojisi ve sanatında büyük yer tutmuştur.60 
Türkler ejdere yilbegen, jilbegen, celbegen demişlerdir.61 Özellikle bereket, 
refah, güç ve kuvvet simgesi olarak kabul edilmiştir.62 Vücudu balık pul-
ları ile örtülü, ayakları timsah ayağına benzer, kanatlı, kuyruklu, boynuz-
lu olarak tasavvur edilen bu yaratık yılanın uzun yaşaması sonucunda 
dönüşüm yaşamış bir varlıktır. Bir başka inanca göre ejder, yılanla vahşi 
mandanın veya ceylanın çiftleşmesinden ortaya çıkmıştır.63

Kötülüğün sembolü olan ejderhanın efsane ve masallarda yer alan 
mücadele motifinin en önemli noktası Uzak Doğu olmuştur.64 Ejderha, 
Ön Asya kültürleriyle ilişkiye geçildiğinde anlamını yitirmiş ve kötülüğün 
simgesi olmuştur.65

Fil

Fil gücü, bilgiyi, bereketi ve uzun ömrü ifade etmiştir.66

53 Roux, a.g.e., s. 64.
54 Tokyürek, “a.g.m.”, s. 255.
55 Roux, a.g.e., s. 64.
56 Ögel, a.g.e., s. 681.
57 Roux, a.g.e., s. 64.
58 Ögel, a.g.e., s. 717.
59 Roux, a.g.e., s. 67.
60 Çoruhlu, a.g.e., s. 132.
61 Fuzuli Bayat, “Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü Lugati’t Türk” Eserinde Mitolojik Dünya Mode-
li İle İlgili Bazı Kavramlar”, Journal of Turkish Linguistics, Cilt: 1, Sayı: 1, Ankara, 2007, s. 76.
62 Çoruhlu, a.g.e., s. 133.
63 Bayat, “a.g.m.”, s. 77.
64 Ahmet Yaşar Ocak, Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2005, s. 226.
65 Çoruhlu, a.g.e., s. 133.
66 Tokyürek, “a.g.m.”, s. 258.
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Türklerin yaşadığı yerler file çok uzak olmuştur. Budizm’in Türkler 
arasında yayılmaya başlamasıyla birlikte filin önemi Türkler arasında art-
mıştır.67 Fille ilgili çeşitli mitolojik hususlar, Budizm’den önceki devirlerin 
mitolojisinde de karşımıza çıkmaktadır. Birçok ilahın bineği olmuş ve bazı 
ilahlar fil suretine girmişlerdir. Tanrı ya da önemli kişileri taşıyan fil tas-
virleri Türk devrine ait bazı bölümlerde karşımıza çıkmaktadır.68

Geyik

Geyik, Türklerde kurttan sonraki en önemli hayvandır.69 Öyle ki Türk-
lerde bir dönem geyik öldürmenin cezası ölüm olmuştur. Nazmiye Togan 
makalesinde; “Türk hanları yaz aylarını bin pınar denilen serin yerde ge-
çirirler. Burada pek çok geyik vardır, birçoğunun boynuna çıngıraklar ve 
bilezikler takılmıştır. Onlar insanlara alışkındır ve hiç korkmazlar ve kaç-
mazlar. Han bunları çok sever ve onların öldürülmesini ölüm cezası ile ya-
sak etmiştir.”70 demiştir.

Türk mitolojisinin, en eski simgelerinden birisidir. Diğer hayvanlarla 
ortak özellikler gösterir. Şaman törenlerinde suretine girilen hayvan-ata 
ya da ruhlardan birisi olmuştur. Bu nedenle şaman elbisesi ya da davulu 
üzerinde temsili olarak ya da ona ait bir parçayla görülebilir.71

Türklerde dona girmek deyimi kullanılmıştır. Geyik donuna girmek 
yani geyik olmak anlamına gelen bu tabir menkıbe, masal ve efsanelerin-
de karşımıza çıkmaktadır. Mevcut menkıbelerde don değiştirme örnekleri 
çokça karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan çoğunluğu geyik ve kuş şekline 
girme biçiminde olmuştur.72

Geyiğin adı olan kiyik sözcüğü, genel olarak av hayvanlarını nitelendirmek 
içinde kullanılmıştır. Bu durum ise, bu hayvanın oynadığı rol konusunda 
belirsizliğe yol açmıştır. Arkeologlar, bir kurban hayvanı olarak geyiğin atın 
önceli olabileceğini belirtmişlerdir.73 Geyiğe yüklenen birçok anlam İslami-
yet’ten sonra da sürmüştür. Bolluk ve bereketin sembolü olmuştur. Kimi za-
man yol gösterici kimi zaman mübarek bir binek hayvanı kabul edilmiştir.74

Horoz ve Tavuk

Pazırık kurganlarından çıkarılan horoz ve tavuk figürleri, deriden ke-
silmiş ya da lahitler üzerine oyulmuş bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.75 

67 Ögel, a.g.e., s. 685.
68 Çoruhlu, a.g.e., s. 147.
69 Mehmet Mandaloğlu, “Türk Mitolojisinden Anadolu’ya Taşınan Kültür: Geyik Motifi”, Ulus-
lararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 27, Ordu, 2013, s. 385.
70 Nazmiye Togan, “Peygamberin Zamanında Şarki ve Garbi Türkistan’ı Ziyaret Eden Çinli 
Budist Rahibi Hüen-çang’ın Bu Ülkelerin Siyasi ve Dini Hayatına Ait Kayıtları”, İslam Tetkik-
leri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1-2, İstanbul, 1964, s. 34-35.
71 Çoruhlu, a.g.e., s. 142.
72 Ocak, a.g.e., s. 207.
73 Roux, a.g.e., s. 72.
74 Çatalbaş, “a.g.m.”, s. 52.
75 Çoruhlu, a.g.e., s. 148.
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Türklerde horozla ilgili inançlarda Şamanizm’in etkisi bulunmaktadır.76 
Büyük olasılıkla kötü ruhları kovan, koruyucu bir simge olmuştur. Özel-
likle horoz günün aydınlanışını haber vermesiyle bu anlamı ifade etmiş-
tir.77

Tavuk ayrıca Oğuz Kağan Destanı’nda da geçmektedir: “Otağın sağına 
kırk kulaç uzunluğunda bir sırık diktirdi. Tepesine bir altın tavuk, tavuğun 
ayağına beyaz bir koyun bağlattı. Sol tarafına da kırk kulaç uzunluğunda 
bir sırık diktirdi. Tepesine bir gümüş tavuk, tavuğun ayağına bir siyah ko-
yun bağlattı. Sağ tarafta Bozoklar, sol tarafta Üçoklar oturuyordu.”78 Genel 
olarak altın tavuk hükümdar ailesinin, gümüş tavuk ise soylu kişilerin 
simgesi olmuştur.79 Horoz ve tavuk Türk kozmolojisinde barış unsurunun 
hayvan biçimli simgesi ve ayrıca Oniki Hayvanlı Türk Takvimi’nin de yıl 
simgelerinden birisi olmuştur.80

Kaplan

Kaplan, Türk mitolojisi ve sanatında Çin’dekine paralel bir şekilde yer 
almaktadır. Eberhard’ın Çin kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, Kır-
gızların ataları olması muhtemel Cye-gular, kaplan yılı tabirini kullanmış-
lardır. Kaplan Türk kabilelerinin ve yiğitlerinin en eski tözlerindendir.81 
Yenisey-Kırgız kültür çevresini anlatan av sahnesi tasvirlerinde ok atan 
süvarilerin önünde koşan kaplanlar görülmektedir.82

Kurtla birlikte bazı Türk söylemlerinde aslanın önceli olması muhtemel 
olan kaplan, Irk Bitig’de geçen bir metinde özellikle vurgulanmaktadır. 
Başı sazların arasında cesur ve kararlı, ağzı açık bir halde düşük seviye-
deki bir tanrının rolünü oynayabilmektedir.83

Kaplumbağa

Türk mitolojisindeki kaplumbağa eski Çin ve Hint tasavvurlarıyla olan 
ilişkiler sonucunda gelişmiştir. Kaplumbağanın kubbe şeklini andıran 
sırtı gök ve alt kısmıysa yer unsurlarına işaret etmektedir. Böylece kap-
lumbağa bir su üzerinde bulunan yeryüzüyle onun üzerindeki göğü temsil 
eden bir simge olarak karşımıza çıkmaktadır.84 II. Köktürk ve Uygur ya-
zıtlarının bir kısmı kaplumbağa üzerine yerleştirilmiştir. Bu durum Çin 
kültürünün bir tesiri olarak düşünülmektedir. Kaplumbağa, Çin’de uzun 

76 Çatalbaş, “a.g.m.”, s. 53.
77 Çoruhlu, a.g.e., s. 148.
78 Kim Hyo Joung, “Oduncu ile Peri Kızı Kore Halk Hikâyesindeki Hayvan Motifleri Üzerine”, 
International Journal of Central Asian Studies, Cilt: 11, Seoul, 2006, s. 183.
79 Çoruhlu, a.g.e., s. 148.
80 Çoruhlu, a.g.e., s. 149.
81 Çoruhlu, a.g.e., s. 137.
82 Ögel, İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2003, 
s. 217.
83 Roux, a.g.e., s. 84.
84 Çoruhlu, a.g.e., s. 149.
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ömrü de ifade etmiştir. Bazı araştırmacılar kaplumbağa simgesini Çin’in 
Hindistan’dan aldığını söylemişlerdir.85

Kartal

Eski Türklerde kartal önemli bir yere sahiptir ve Türklerin milli sim-
gelerinden birisi olmuştur.86 Birçok Türk devletinde ve boylarında kartal 
figürüne rastlamak mümkündür. Hâkimiyeti, gücü ve kudreti ifade etmiş-
tir.87 Şamanist uygulamalarda çok yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır.88

Hayvan-ata ya da yardımcı ruhlardan birini temsilen zaman zaman 
şaman elbisesi üzerinde yer alan kartal, önemli bir türeme simgesi de ol-
muştur.89 Buryatların bir anlatısına göre:

“Başlangıçta sadece batıda tanrılar ve doğuda kötü ruhlar varmış. 
Tanrılar insanı yaratmışlar ve insan, kötü ruhlar yeryüzüne hastalık 
ve ölüm saçıncaya dek mutlu yaşamış. Tanrılar hastalık ve ölümle sa-
vaşmak üzere insanlara bir şaman armağan etmeye karar vermişler 
ve kartalı göndermişler. Ama insanlar onun dilini anlamamışlar, zaten 
alt tarafı bir kuş diye güvenememişlerde. Kartal geri dönüp tanrılar-
dan kendisine konuşma yetisi vermelerini ya da insanlara bir Buryat 
şaman göndermelerini istemiş. Tanrılarsa kartalı, yeryüzünde rastla-
yacağı ilk kişiye şamanlık yetisi vermesini buyurarak, tekrar dünyaya 
göndermişler. Kartal yere inince bir ağaç dibinde uyuyan bir kadın 
görüp onunla çiftleşmiş. Bir süre sonra kadın bir oğlan doğurmuş ve 
bu çocuk ilk şaman olmuş.”90

Özellikle Göktürk ve Uygur devirlerinde kartal ve diğer yırtıcı kuşlar 
hükümdar ya da beylerin, koruyucu ruhun ve adaletin simgesi olmuş 
güneşi, güç ve kudreti ifade etmiştir.91

Çift başlı kartal Türkler için çok önemli bir mitolojik simge olmuştur. 
Ayrıca birçok devlet ve milletin simgesi olan çift başlı kartal, günümüzde 
de birçok kurum ve kuruluşun amblemlerinde görülmektedir. Kartalın 
çift başlı olarak tasvirinin iki nedeni vardır. Bunlardan ilki kartalın çift 
başı ile gücünü arttıracağı düşüncesi, diğeri ise simetriye dikkat edilmesi-
dir.92 M.Ö. 3. binde Kurot mezarlarında bir kartal pençesi93 ve Sarı Nehrin 
kıvrımlarında çift başlı kartal biçiminde göçerlere ait muskalar bulun-
muştur.94

85 Tokyürek, “a.g.m.”, s. 223.
86 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2013, s. 287.
87 Ali Ahmetbeyoğlu, Sorularla Eski Türk Tarihi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2014, s. 299.
88 Kafesoğlu, a.g.e., s. 287.
89 Çoruhlu, a.g.e., s. 133.
90 Eliade, a.g.e., s. 95.
91 Çoruhlu, a.g.e., s. 134.
92 İlhami Durmuş, “Türklerin Kullandığı Armalar”, Milli Folklor Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 21, Anka-
ra, 1994, s. 41.
93 Ögel, a.g.e., s. 17.
94 Roux, a.g.e., s. 143.
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Keçi, Koç ve Koyun

Taoizm’de ölümsüzlüğü temsil eden keçinin, Budizm’de tanrılarla il-
gili olduğu düşünülmüştür.95 Dağ keçisi şekli hanedan arması olarak da 
kullanılmıştır. Bunu en güzel örneğini Kültigin Yazıtı’nın doğu yüzündeki 
dağ keçisi şeklindeki amblem ifade etmektedir. Eski Türklerde dağ keçisi 
sıgun sözcüğüyle ifade edilmiştir. Keçi yer tanrısının hayvanı sayılmıştır. 
Özellikle matem törenlerinde kurban edilmiştir.96

Keçi kalıntıları ve motiflerine birçok yerde rast gelinmiştir. Prof. An-
derson, Ordos’ta keçi resimlerinin bulunduğundan bahsetmiştir.97 Ayrıca 
Namazgâh-Tepe’de keçiye ait kemikler de bulunmuştur.98

Koç eski Türklerde Gök Tanrı’ya sunulan kurbanlardandır. Çin kaynak-
larına göre Tabgaçlar Gök Tanrı ayininde koç kurban etmişlerdir. Koç daha 
çok gökle ilgili sayılmış ve ongun olarak kullanılmıştır. Güç ve kuvvet simge-
si olmuştur.99 Koç Moğollar arasında verimliliği, bereketi simgelemiştir. Ko-
çun gökten geldiğine inanılmış ki bu durumun İslam kaynaklı olduğu muh-
temeldir. Uygurlarda koç, cehennemdeki varlıklar arasında sayılmaktadır.100

Koyun da koç gibi Gök Tanrı’ya sunulan kurbanlar arasında olmuş-
tur. Günümüz Şamanist topluluklarından Beltirler, gök için düzenledik-
leri törenlerde beyaz koyun kurban etmişlerdir.101 Kazak ve Kırgızlarda 
koyunların karnında bulunan bir taşın yağmur yağdırdığı inancı vardır.102 
Koyun günümüzde en çok kurban edilen hayvanlardan birisi olma özelli-
ğini korumaktadır.

Köpek

Köpek Türklerde kurt kadar yer kaplamasına rağmen daha önemsiz bir 
rol üstlenmiştir.103 Bakıldığı zaman güçlü şamanlar ayinlerinde kartal gibi 
güçlü ve asil hayvanların biçimine girerken, zayıf şamanlar köpek şekli-
ne girmişlerdir. Bu hayvan Türk topluluklarının cenaze töreninde kur-
ban edilmiştir. Türk Kozmolojisi’nde ölüme işaret eden örneklerdendir.104 
Eberhard eserinde Vu-Huanlar’ın ölülerine köpek kurban ettikleri ve kö-
peklerin ruhlara eşlik ettiğini söylemiştir.105 Batılı tarihçiler, Türklerin bir 
köpekle asıl yurtlarından göç ettiğini iddia etmişlerse de bunu kurtla ka-
rıştırdıkları görülmektedir.106

95 Çatalbaş, “a.g.m.”, s. 53.
96 Çoruhlu, a.g.e., s. 150.
97 Ögel, a.g.e., s. 55.
98 Ögel, a.g.e., s. 20.
99 Çoruhlu, a.g.e., s. 150.
100 Tokyürek, “a.g.m.”, s. 261.
101 Çoruhlu, a.g.e., s. 150.
102 İnan, “a.g.m.”, s. 27.
103 Roux, a.g.e., s. 87.
104 Çoruhlu, a.g.e., s. 154.
105 Eberhard, a.g.e., s. 48.
106 Roux, a.g.e., s. 87.
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Volga Bulgarları, köpeğin havlamasını uğurlu saymıştır.107 Ayrıca Pro-
to-Bulgarların kurban törenlerinde köpek kurban edilmiştir.108 Olumsuz 
anlamlarına rağmen bazı Türk topluluklarında önemli sayılan efsanevi kö-
pekler de vardır. Kırgızlarda Kumayık, Başkurtlarda Barak, İslamiyet’ten 
sonra da Müslüman Türklerde ve diğer Müslüman topluluklarda Kıtmir 
ki bu Kehf Suresi’nde de geçmektedir109 önemli bazı köpekler olmuştur.

Kurt

Eski Türk mitolojisindeki en önemli hayvandır.110 Türkler, kendilerinin 
kurttan geldiğine ve seferlerde onlara yol gösterdiğine inanmışlardır.111 Ef-
sanede anlatılana göre Oğuz Kağan hâkimiyetini kabul etmeyen milletler 
üzerine sefere çıkmıştır.112 Buz Dağı’nın eteklerinde bir çadır kurdurmuş 
ve burada dinlenirken gökten bir ışık inmiştir. Bu gök yeleli bir erkek 
kurttur. Oğuz’a hitaben “Ey Oğuz sen Urum (Roma)’a sefere gideceksin, 
bende sana yol göstereyim.”113 demiştir. Oğuz Kağan bozkurdu takip ede-
rek sefere çıkmıştır. Urum ve Urus (Rus) hükümdarlarını yenerek Çin, 
Hind, Suriye ve Mısır’ı fethetmiştir.114

Kurt, devlet ve hükümdarlık gibi unsurların simgesi de olmuştur. Gök ve 
yer unsurlarıyla ilgili çeşitli anlamlar kazanmıştır.115 Birçok Türk-Moğol kabi-
lesi kurt ismini almıştır.116 Avrupa Hunlarına “Kuzey Kurtları” denilmiştir.117

Göktürk hükümdar sülalesi olan Aşina ailesinin atası bir dişi kurt-
tur.118 Aşina kabilesi komşu bir devletin saldırısına uğramıştır. Kabile yer-
le bir edilip yok edilmiştir. On yaşlarında bir oğlan dışında hepsini öldür-
müşlerdir. Bu oğlanında ellerini ayaklarını kesip bir bataklığa atmışlardır. 
Bir dişi kurt bu oğlanı alıp kurtarmış ve onu büyütmüştür. Daha sonra 
oğlanla kurt münasebet kurmuşlar ve kurt oğlandan hamile kalmıştır.119 
Kurt on erkek çocuk doğurmuştur. Bu çocuklar dışardan evlenmişler ve 
her birinin ayrı soyadı olmuştur. İşte Aşina bunlardan birisidir.120

107 Roux, a.g.e., s. 87.
108 Ögel, a.g.e., s. 266.
109 Çoruhlu, a.g.e., s. 154.
110 Roux, a.g.e., s. 56.
111 Ahmet Zeki Velidi Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1981, 
s. 107.
112 Osman Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2014, 
s. 98.
113 Numan Durak Aksoy, “Oğuz Kağan Destanı’nda Dini Motifler”, Fırat Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 5, Elazığ, 2000, s. 249.
114 Turan, a.g.e., s. 98.
115 Çoruhlu, a.g.e., s. 134.
116 Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi Taş Devrinden Eleusis Mysteria’larına, Kabalcı 
Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 54.
117 Kafesoğlu, a.g.e., s. 317.
118 Kafesoğlu, a.g.e., s. 316.
119 Ahmet Taşağıl, Gök-Türkler I-II-III, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2014, s. 13.
120 Taşağıl, a.g.e., s. 14.
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Eberhard, H’yung-nu hakanının dışarı attığı iki kızından birinin kurt-
tan gebe kaldığını ve Gav-Çığ’ların klanlarından bazılarını oluşturduğun-
dan bahsetmiştir.121

Ayrıca Eberhard Tu-cüe’ler’in, H’yung-nu’ların bir kısmı olduğunu, 
adetlerinin her bakımdan H’yung-nu’lara benzediğini ve ilk atalarının bir 
dişi kurt tarafından emzirildiğini söylemiştir ki bunu şöyle belirtmiştir: 
“Büyük dedelerini kurt kendi yavrularıyla birlikte güdüyor, inine götürerek 
besleyip büyütüyor.”122

6. ve 7. yüzyıllarda kurt-ata inancı önemli bir yer tutmuştur. Taşlar 
üzerine kabartmalar yapılmış ve Göktürk hakanları, atalarına hürmet et-
mek için otağlarının önüne altun kurt başlı tuğ dikmişlerdir.123 Çin kay-
naklarında yer, şahıs, kavim adı olarak Fu-li şeklinde geçmiştir. Tabgaç 
hükümdarı T’ai-wu’nun lakabı Fu-li’dir.124 Tabgaç ülkesinde kurt dağları, 
kurt nehirleri ve kurt dağına ait bir sunak bulunmaktadır.125

Kurt, Proto-Türklerde hiçbir zaman totem olmamıştır.126 Hun devrinde 
ata kültünün bir parçası haline gelmiş ve Türk Dünyası’nın çeşitli yerle-
rinde kaya ve mezar taşları üzerinde kurt motiflerine rastlanılmıştır. Ay-
rıca şaman elbisesi ya da malzemelerinde tanrı-kurt tasvirleri görülmüş-
tür.127

Tavşan

Tavşan, Türk kültüründe olduğu gibi diğer kültürlerde de önemli bir 
yere sahip olmuştur.128 Şamanist Türk topluluklarında duvarlara ya da 
sırıklara tavşan derilerini asma geleneği görülmüştür. Şamanın yardımcı 
ruhlarından birisi olmuştur. Bu nedenle şaman davulunun yüzeyi bazen 
tavşan derisiyle kaplanmıştır.129 Türk ve Moğol insanları arasında bir şa-
manın tavşan avlaması gökyüzüne yapacağı yolculuğu ifade etmiştir.130 
Ayrıca tavşan oniki hayvanlı takviminde de yer almıştır.131 Bu yılda hü-
kümdar insanlara adaletli ve insaflı davranmış, bol yağışla birlikte bolluk 
ve bereket yılı olmuştur.132 Göktürklerde av hayvanı olmuş ve uğurlu sa-
yılmıştır.133

121 Eberhard, a.g.e., s. 73.
122 Eberhard, a.g.e., s. 86-87.
123 Kafesoğlu, a.g.e., s. 316.
124 Kafesoğlu, a.g.e., s. 317.
125 Kafesoğlu, a.g.e., s. 317.
126 Yaşar Kalafat, “Yaşayan Eski Türk İnançları İtibariyle “Türk Mitolojisi” ve Prof. Dr. Ba-
haeddin Ögel”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 8, Ordu, 2009, s. 213.
127 Çoruhlu, a.g.e., s. 134.
128 Tokyürek, “a.g.m.”, s. 265.
129 Çoruhlu, a.g.e., s. 156.
130 Tokyürek, “a.g.m.”, s. 265.
131 Çoruhlu, a.g.e., s. 156.
132 Tokyürek, “a.g.m.”, s. 265.
133 Çoruhlu, a.g.e., s. 156.
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Tilki

Tilki eski çağlardan beri ata simgesidir.134 Türklerde hilekâr bir hayvan 
olarak tanınmıştır. Bununla ilgili olarak Eski Uygurca bir metinde “Yalan-
cı düşünceli tilki şeytanı ayrı götürüp” örneği bulunmaktadır.135 Tilki kah-
ramanların koruyucu ruhlarından sayılmıştır. Koruyucu ruh öldüğünde, 
kahramanın da öldüğüne inanılmıştır. Şaman başlığında tilkinin postu da 
yer almıştır. Bu durum Şamanist törenlerde tilkinin de yer aldığını gös-
termektedir.136 İslamiyet’ten sonra da Türklerde korkaklık ve kurnazlığı 
ile bilinmiştir.137

Yılan

Yılan ejderha ile akrabadır. Oniki Hayvanlı Türk Takvimi’nde yer alan 
hayvanlardan birisidir.138 Yılan genellikle karayılan adıyla anılmış ve Şa-
manizm’de yeraltı ilahını simgelemiştir. Türk mitolojisinde ak Gök Tan-
rı’yı, kara ise yeraltı tanrısını temsil ettiğinden yılan yeraltı hayvanı olarak 
kabul görmüştür.139 Uzun süre dış kültürlerden uzak kalan Kuzey Türk-
leri ve Altaylar, Çin ejderhası yerine efsanevi büyük yılanlarını koymuş-
lardır.140

Yılan şeytani varlıklar arasında yer almıştır. Padişah olan yılanın yanı 
sıra hazinelerin koruyuculuğunu yapan yılanlara da rastlanılmıştır. Altay ef-
sanesinde anlatılanlara göre yeraltı dünyasının padişahı Erlik, Bekçi Yılan’ın 
ağzına girip yasak meyveyi yemiştir. Buna ceza olarak Ülgen, yılana “şimdi 
sen şeytan oldun. Kişiler sana düşman olsun, vursun öldürsün.”141 demiştir.

İbn Fadlan, Bulgarların yılanları kutsadığını ve öldürmediğini, aynı za-
manda yılanlarında onlara dokunmadığını söylemiştir. Gerdizi ise yılanın 
Başkırların oniki tanrısından birisi olduğundan bahsetmiştir.142 Osmanlı 
kaynaklarında evren büyük bir yılan olarak tanımlanmıştır.143

Sonuç

Türk mitolojisinde yer alan hemen hemen bütün hayvanlar bu çalış-
mada incelenmeye çalışılmıştır. Türklerin bulunduğu ve hüküm sürdüğü 
çevreler itibari ile birçok hayvanın Türk mitolojisine başka kültürlerden 
girdiği görülmüştür. Hint, İran ve Yunan mitolojilerinde yer alan hayvan-
lar Türk mitolojisinde de karşımıza çıkmaktadır.

134 Çoruhlu, a.g.e., s. 157.
135 Tokyürek, “a.g.m.”, s. 246.
136 Çoruhlu, a.g.e., s. 157.
137 Çatalbaş, “a.g.m.”, s. 54.
138 Roux, a.g.e., s. 139.
139 Çoruhlu, a.g.e., s. 157-158.
140 Ögel, Türk Mitolojisi, s. 719.
141 Bakırcı, “a.g.m.”, s. 45.
142 Roux, a.g.e., s. 139.
143 Ögel, a.g.e., s. 719.
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Türkler binlerce yıllık mazisine birçok hayvanı sığdırmıştır. Hemen he-
men bütün hayvanların tanrılara kurban edildiği görülmüştür. Özellikle 
şaman ayinlerinde hayvanların önemli bir yere sahip olduğu görülmekte-
dir. Kurt ve atın Türkler için önemi oldukça fazladır öyle ki Türk efsaneleri 
ve mitlerinde çokça karşımıza çıkan kurttan türeme bunu göstermektedir. 
Türklerin bir dişi kurttan türediği ve bu şekilde dünyaya yayıldığı efsanesi 
bunun örneklerindendir. Bütün hayvanların Türkler için kutsal sayıldığı 
ve özellikle at, kaplan, kurt, aslan gibi hayvanlarında bolluk, bereket ve 
refahı temsil ettiği görülmüştür.

Günümüzde de birçok hayvanı resmi kurumlar, siyasi partiler, üniver-
siteler, spor kulüpleri, belediyeler sembol olarak kullanmaktadır. Özellik-
le çift başlı kartal figürü çok yaygın kullanılmaktadır. Türk Tarih Kuru-
mu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Selçuk ve Dicle Üniversiteleri, Konya ve 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri ile Erzurum ve Konya Spor Kulüpleri 
çift başlı kartal figürünü sembol olarak kullanmaktadır. DP ve DYP gibi 
partiler at figürünü, Türk Ocakları kurt figürünü, Türk Hava Kuvvetleri 
ise kartal figürünü sembol olarak kullanmaktadır.
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Öz

Kolera salgını, XIX. yüzyılda dünyanın birçok yerinde halk sağlığı-
nı tehdit eden hastalık olmuştur. Özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
İstanbul başta olmak üzere birçok vilayette meydana gelen salgın ciddi 
sonuçlar doğurmuştur. 1894-1895 yıllarında Diyarbakır Vilayeti’nde de 
zuhur eden kolera salgını çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine ve 
koleradan kurtulmak amacıyla ahalinin yaşadıkları yerleri terk etmesine 
yol açmıştır. Kasım 1894’te vilayet merkezinde başlayan salgın zaman içe-
risinde vilayetin değişik yerlerinde görülmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti 
yetkilileri aldıkları tedbirlerle salgının etkisini kırmaya ve başka yerlere 
bulaşmasına engel olmaya çalışmıştır. Bir yılı aşkın bir süre devam eden 
salgın vilayet nüfusunun önemli bir kısmını etkilemiştir.

Anahtar kelimeler: Diyarbakır, Kolera, Hüsrev Paşa Mahallesi, Ta-
haffuzhane, Doktor Leboviç Efendi.

Abstract
Cholera Outbreak In Diyarbakir In 1894-1895 And Its Impacts

Cholera pandemic was a health-threatening infection for people world 
wide in 19th century. The epidemic that occurred in Istanbul firstly and in 
many districts posed serious outcomes. The cholera epidemic that appeared 
in Diyarbakır in 1894-95 caused the death of numerous people and their 
toddling off in order to get rid of it. The epidemic, which started in the pro-
vincial center in November 1894, began to be seen in different parts of the 
province. Ottoman authorities tried to relieve the impacts of the cholera by 
taking precautions and prevent its spreading to the other dwellings. The epi-
demic which lasted over 1 year affected considerable part of the population.

Keywords: Diyarbakir, Cholera, Husrew Pasha Quarter, Quarantine 
Station, Physician Mr. Lebovich.
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Giriş
Osmanlı Devleti’nde özellikle 19. yüzyılda halk sağlığını en çok tehdit 

altında bırakan ve neredeyse tüm imparatorluğu aynı dönemlerde etkisi 
altına alan salgınlara neden olan iki hastalık habis humma veya taun 
olarak bilinen veba ve koleradır. Salgın hastalıkların en yaygın olanı veba 
hastalığı “kara ölüm” olarak da anılmaktadır.1

Diyarbakır, XVII. yüzyılda salgın hastalıklar dolayısıyla oldukça sıkıntılı 
günler yaşamıştır. 1712’de ve 1716’da ve yüzyılın sonunda üç büyük veba sal-
gını olmuş ve dolayısıyla pek çok kişi hayatını kaybetmiştir. Yine 1762 yılında 
görülen veba hastalığı 50.000 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştur. 
1799-1800 yıllarında bu salgın yeniden ortaya çıkmış, yine pek çok insan ya-
şamını yitirmiş ve bir kısım halk da can korkusu nedeniyle memleketlerini terk 
etmek zorunda kalmıştır.2 Veba salgını 1816 ve 1827’de Diyarbakır’da tekrar 
ortaya çıkmış ve ciddi kayıplara yol açmıştır.3 Nitekim 1827’de Diyarbakır’da 
meydana gelen veba salgınında her gün yüz kişinin öldüğü belirtilmiştir.4 

Meydana gelen veba salgınları korkunç ölümlerin yanı sıra, ekonomik 
hayatta pahalılığa, enflasyona sebep olarak açlık ve sefaleti de beraberin-
de getirmiştir. Salgın, ordunun hareketini sınırlayarak savaşların kaybe-
dilmesinde ve siyasi olarak başarısızlığa uğramamıza sebebiyet vermiştir. 
Sosyal hayatta insanların göç etmelerine, toplumsal olarak karışıklığa ve 
düzensizliğe yol açmıştır. Veba salgınları 19. yüzyılın ikinci yarısında ye-
rini şiddetli kolera salgınlarına bırakmıştır.5 

19. yüzyılda adı ölümle birlikte anılan kolera, her türlü ortama uyum 
sağlayabilmesi nedeniyle, bu yüzyılda dünyanın birçok farklı bölgesinde 
salgın halini aldı ve etkilediği toplumlarda dehşet verici oranda insan kay-
bına yol açtı. Hindistan’da yerel halde her vakit mevcut olan koleranın 
insanlık nazarında önem kazanması, tüm dünyaya yayılmaya başladığı 
1817 yılından sonra gerçekleşti. Eski ticaret yollarının kesiştiği Osmanlı 
topraklarında bu hastalık, demografik, siyasi, sosyal, psikolojik ve ekono-
mik alanlarda büyük çaplı zararlara sebep oldu.6 

Yeterli sayıda yetişmiş hekim bulunmaması ve bu hastalığın ne ahali ne 
de yerel idareci ve doktorlar tarafından yeterince tanınmaması sonucu, ko-
lera bilhassa taşradaki etkisini arttırdı. Osmanlı Devleti’nin o yıllarda tam 
anlamıyla bir malî darboğazda bulunması da hastalığın tahribatını arttıran 
önemli bir faktör oldu. Altyapı hizmetlerinin eksikliği bir kenara bırakılır-
sa; görevli tayinlerinin yapılamaması, alet ve edevat eksikliğinin tamamla-

1 Behiç Onul, İnfeksiyon Hastalıkları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Ankara, 
1980, s. 614.
2 İbrahim Yılmazçelik, “XIX. yüzyılda Diyarbakır Eyaletinde Yönetim-Halk Münasebetleri”, 
Bayram Kodaman’a Armağan, Samsun, 1993, s. 373.
3 BOA, C.DH.20/1044; BOA, C.ML.280/16568; BOA, C.ML.149/6305.
4 BOA, C.ML.149/6305.
5 Daniel Panzac, Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba (1700-1850), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul, 1997, s. 102.
6 Mesut Ayar, Osmanlı Devletinde Kolera: İstanbul Örneği (1892-1895), Kitapevi Yayınları, 
İstanbul, 2007, s. 22.
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namaması, hastalığın ortaya çıktığı yerden veya şehirden dışarı çıkmaması 
için oluşturulması gereken kordonlarda vazife yapanların bir türlü yeterli 
sayıya ulaşmaması bu hususta yaşanan sıkıntıların önde gelenleriydi.

Kolera hastalığı, bir bağırsak hastalığıdır. Hastaların dışkılarında bu-
lunur. Hastaların dışkılarıyla bulaşmış içme suları ve yiyecekler hasta-
lığın bulaşma yollarının başında gelir. Hastalık kusma ile başlar, pirinç 
suyu biçiminde kendini gösterir.7 Koleranın yayılmasına en müsait yerler 
olarak; şehirler ve buralardaki yoksulların karanlık, rutubetli, havasız ve 
pis olan evlerde ikamet etmesi gösterilir.8 

Kolera salgını Osmanlı topraklarında ilk kez 1822 yılında görüldü.9 
Hastalık Basra Körfezi’nden, Bağdat yoluyla Anadolu ve Akdeniz sahille-
rine bulaştı. 1831’de İstanbul’da yaşanan ilk kolera salgınında ise 6.000 
kişi hayatını kaybetti. Hastalık aynı yıl içinde Hicaz’a ulaşarak 20.000 
kişinin ölümüne sebep oldu. 

Hac dönüşünde Osmanlı’nın güney topraklarına taşınan kolera, Mısır 
ve Tunus’ta da etkili oldu. Daha sonra 1847’de Hicaz’da yaklaşık 15.000 
insan koleradan hayatını kaybetti. Aynı yıl Trabzon’dan bir gemi ile İstan-
bul’a ulaşan kolera, 1848 Eylül’üne kadar 9.237 kişiyi yakaladı ve bunla-
rın 5.275’i hayatını kaybetti. 

1854, İstanbul’da koleranın tekrar hüküm sürdüğü yıldı.10 Hastalık 
1865’te, Hicaz’da baş gösterdi. Bu salgında 30.000 kişinin hayatını kay-
bettiği tahmin edilmektedir.11 

1870 yılında İstanbul’da yine kolera salgınını yaşadı ve bütün şehri 
etkisi altına alarak 15.000 kişinin ölümüne sebep oldu. 1876’da İstanbul 
bir kez daha koleraya teslim oldu ve bu salgında 7.000 insan hayatını 
kaybetti.12 1881’den sonraki yıllarda, dünyada yaşanan yeni bir pandemi 
ile birlikte, kolera salgınları kesintisiz olarak 1895’e kadar devam etti.  

XIX. yüzyıl içerisinde birçok yerde olduğu gibi Diyarbakır vilayetinde 
de 1843,13 1848, 1851, 1866 ve 1879 yıllarında da kolera salgınları olmuş 
ve bir hayli can kaybına sebebiyet vermiştir.14 1890 Nisan’ında Musul’da 
hüküm süren kolera yaz başlarından itibaren kuzeye çıkarak Cizre, Mar-
din ve Diyarbakır’da etkisini sürdürmeye başlamıştır.15

7 Onul, a.g.e., 646; “Kolera”, Büyük Larousse, Cilt: III, İstanbul, 1985, s. 13; “Kolera”, Meydan 
Larousse, Cilt: VII, İstanbul, 1987, s. 391.
8 Uyar, a.g.e., s. 4; Nuran Yıldırım, “ Su İle Gelen Ölüm Kolera ve İstanbul Suları”, Toplumsal 
Tarih, Sayı: 145, s. 18.
9 Ayar, a.g.e.,  s. 22.
10 Nuran Yıldırım. “Osmanlı Coğrafyasında Karantina Uygulamalarına İsyanlar Karantina 
İstemezük,” Toplumsal Tarih, 150 (Haziran 2006), 18-27, s. 19.
11 Gülden Sarıyıldız, Hicaz Karantina Teşkilatı (1865-1914), TTK, Ankara, 1996, s. 1-4; Uyar, 
a.g.e., s. 28.
12 Uyar, a.g.e., s. 32.
13 Abdülkadir Gül, “XIX. Yüzyılda Erzincan Kazasında Salgın Hastalıklar (Kolera, Frengi, Çi-
çek ve Kızamık)”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 41, Erzurum, 2009, s. 243.
14 Nejat Göyünç,  “Diyarbakır”, DİA, Cilt: IX, İstanbul, 1994, s. 468; Yılmazçelik, “a.g.m.”, s. 374; 
Uyar, a.g.e., s. 32.
15 BOA, Y.PRK. BŞK, 16/45; Uyar, a.g.e., s. 34.
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Kolera Salgınının Ortaya Çıkışı 
Anadolu’nun birçok yerinde salgınlar söndükten sonra muhtemelen 

o vakitler Muş ve havalisinde devam eden kolera 11 Kasım 1894’te Di-
yarbakır’a sirayet etti.16 Bu sıralarda Diyarbakır vilayetinin güneyindeki 
Musul vilayetinde de kolera vakaları görülmüş olduğundan, hastalığın bu 
taraftan bulaşma ihtimali de ortaya çıkmaktadır.17

Çalışmamızın konusu olan kolera salgınının arşiv belgeleri dikkate 
alındığında 1894 Kasım ayı ortalarında meydana geldiği anlaşılmaktadır. 
Ermeni olayları ile ilgili hazırlanan bir fezlekede salgının 1894 yılı Tem-
muz ve Ağustos aylarında başladığı belirtilmektedir. Ancak salgın hakkın-
da çok önemli bilgiler veren dönemin tanıklarından Mustafa Akif Tütenk 
ise salgının 1894 Aralık ayında başladığını ifade etmektedir. Salgın hak-
kında Mustafa Akif Tütenk kısaca şu bilgileri vermektedir: 

“Salgın, Çukur mahalle ile Hüsrev Paşa Camisi’nin batısında bulunan ve 
genellikle fakir insanların yaşadığı Hüsrev Paşa mahallesinden zuhur etti. 
Halkın fakir olmaları ve nehir bahçesinin çirkâpla sulanması, Hüsrev Paşa 
mahallesindeki çirkâp suyunun (lağımın) üstü açık olarak hâric-i şehre çık-
ması ve mahalle halkının inek ve koyun beslemeleri ve nezafete kudret-i 
maliyye ve akliyelerinin müsait olmaması ve belediye o zaman bu gibi ücra 
mahallerin ne nezafetine ve ne de tenvirine bakmaması yüzünden bu müt-
hiş afet baş göstermiş ise de; istilasına soğuğun şiddeti ve o sene yağan 
karın tesiri mani olmuştu. Esasen memlekette de doktor kadrosu böyle şeyi 
önleyecek dereceden çok eksikti. 1895 baharının hayat-nisâr güneş sıca-
ğı her hayat taşıyan canlı mahlukatı yeniden canlandırdığı gibi, bu habis 
mikrobu da yaşatmayı unutmadı. Baharın ikinci ayının (Nisan) yarısında 
çehresini gösteren bu afet, günden güne musâblarını çoğaltıyordu. Hükü-
metin gönderdiği Heyet-i Sıhhiye sokak başlarında soğan kabuğu, saman 
tütsüsü vermek, musâbları tecrit etmek, mikroplu evlerin kapılarına “Salgın 
Var” yazılı sarı kağıt yapıştırmak ve bir de kapının çerçevesine kireç bada-
nası yapmaktan ibaret idi. Ancak buna rağmen Hüsrev Paşa mahallesinde 
başlayan salgın, kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı, Eylül 1895’e ka-
dar devam ederek şehir halkının büyük ölçüde köylere kaçmasına neden 
oldu. Bu koruma tedbirlerine rağmen, büyük çoğunluğu Müslümanlardan 
olmak üzere şehir nüfusunun yarısına yakın bir kısmı yaşamını yitirdi.18

Kolera salgını üzerine Van vilayetinden Diyarbakır’a karantina dok-
toru Doktor Leboviç Efendi tarafından tanzim edilen 8 Ocak 1895 tarihli 
telgrafta, salgının başlangıcına dair bilgilere yer verilmiştir. Buna göre; Di-
yarbakır’ın Ali Paşa mahallesinde belediye Doktoru Bedros Efendi “ârâz-ı 
koleraya” şüphe bazı hastalıklara rastlar. Bunun üzerine Bedros Efendi 
Diyarbakır’da bulunan diplomalı doktorlardan Nizamiye Doktoru Kolağası 
Yureki Efendi ile Pirinççiyan Karabet Efendi zaman kaybetmeksizin Ali 
Paşa mahallesinde tıbbi muayeneye başlar. Yapılan muayeneler ve bulgu-

16 BOA, Y.A, HUS, 313/2.
17 Uyar, a.g.e., s. 140.
18 Mustafa Akif Tütenk, “Diyarbakır’ın Son 60 Yıllık (1892-1952) Vakaları, Kara-Amid Dergisi, 
2-5 Sayı, 1956-1957, s. 312-313.
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lar üzerine Bedros Efendi’nin arkadaşlarına gösterdiği hastalarda görülen 
belirtilerin koleradan başka bir şey olmadığı anlaşılır. Durumun ciddiyeti 
derhal müşterek bir raporla vilayete sunulur.19 

Doktor Leboviç Efendi tarafından tanzim edilen rapor dikkate alındı-
ğında ilk salgının, Akif Tütenk’in belirttiğinin aksine Ali Paşa mahallesin-
de meydana geldiği anlaşılır. Salgın halk üzerinde korkunç bir etki yapmış 
ve hayatın doğal akışını olumsuz etkilemiştir.

Nitekim Ermeni olayları ile ilgili hazırlan bir fezlekede, zuhur eden ko-
lera salgını nedeniyle ahalinin dağlara ve ovalara çekildiği yer almakta-
dır.20 Vilayetin bazı yerlerinde kendisini yoğun olarak hissettiren ve kesin-
tili olarak bir yıla yakın bir süre devam eden salgının boyutlarını ancak 
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ve dönemin basınına yansıyan bir takım 
haberlerden hareketle tespit etmek mümkün olmaktadır. Ancak vilayete 
uzak olan ve herhangi bir tedbirin alınamadığı yerlerdeki vakaların seyri 
hakkında sağlıklı tespit yapabilmek mümkün değildir. 

Hastalığın tespit edilmesi üzerine Diyarbakır vilayeti, Sıhhiye ve Dahiliye 
Nezaretleri ile Sadaret’e gönderdiği yazılarda civar vilayetlerden acilen dok-
tor talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine daha önce Malatya’daki salgın-
da görev yapan ve o sıralar Elazığ’da bulunan üç askerî doktor ile Arapkir’de 
görev yapmış olan bir mülkiye doktoru Diyarbakır’a gönderilmiştir. Bunla-
rın dışında, başka iki asker doktor ile şehirde iştigal eden iki sivil doktor 
da kolerayla mücadele edilirken vazifelendirilmiştir.21 Ayrıca buradaki ka-
rantina işlerini düzenleyip uygulamak üzere Van sıhhiye doktoru Leboviç 
Diyarbakır’a gönderilmiştir.22 Daha sonra İstanbul’dan bir dezenfektör ve 
Sıhhiye Nezareti tarafından şehre iki de pülverizatör yollanmıştır.23 

Diyarbakır vilayetinin Dâhiliye Nezaretine gönderdiği 14 Kasım 1894 
tarihli telgrafta; Ablug köyünde zuhur eden kolera hastalığı hasebiyle ge-
rekli olan sıhhi tedbirleri ifa etmek üzere mülkiye doktorlarından Jozef 
Efendi’nin 1000 kuruş maaşla tayin olunduğu bildirilmiştir. Bunun üzeri-
ne Dâhiliye Nezareti cevabî yazısında; kolera hastalığının meydana geldiği 
yerlerde tayin edilen doktorlara aylık 1.200 kuruştan 1.500 kuruşa kadar 
maaş tahsis edildiğine dikkat çekilerek Jozef Efendi’nin 1.000 kuruştan 
istihdamının münasip olduğu belirtilmiştir.24 

19 BOA, A. MKT, MHM, 571/25.
20 BOA, HR. SYS, 2812/1, s. 11.
21 Sabah, 18 Kasım 1894; Sabah, 22 Kasım 1894.
22 BOA, Y.A, HUS, 313/2; Uzun süre Diyarbakır’da kolera salgınına karşı başarı hizmetlerde 
bulunan Doktor Leboviç’in ödüllendirildiği anlaşılmaktadır. Nitekim Diyarbakır vilayetinden 
Sadaret’e gönderilen 8 Nisan 1895 tarihli telgrafta; zuhur eden kolera illetinin lehü’l hamd 
zail olan kolera illet-i müthişesinin hükümferma olduğu esnada tedavi-i fenniye icrası için 
Van’dan Diyarbakır’a gönderilen karantina tabibi Doktor Leboviç Efendi’nin gerek Diyarba-
kır’da ve daha sonra Siverek kazasında meydana gelen koleranın izalesinde “fevkaalede ak-
dam ve gayreti müşahade olunmuş” olduğu belirtildikten sonra Leboviç Efendi’ye üçüncü 
rütbeden bir kıt’a nişan-ı ali-i Osmani ihsanıyla taltifi şayan buyrulması istenmiştir. Sadaret 
Mektubi Kaleminden, 20 Nisan 1311’de Sıhhiye Nezareti’ne gönderilen tezkirede nişanın ve-
rilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir. BOA, BEO, 613/45922.
23 Sabah, 2 Aralık 1894; Sabah, 10 Ocak 1895.
24 BOA, A.MKT. MHM, 555/23; BOA, DH, MKT, 326/50.
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Diyarbakır vilayetinden 25 Kasım 1894 tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne 
gönderilen telgrafta, Diyarbakır’da kolera zuhurundan dolayı fazla doktora 
ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Kolera hastalığı nedeniyle hâlihazırda be-
lediye doktoru Bedros, askerî doktorlardan Kolağası Yureki, Yüzbaşı Abdul-
lah Cevdet ve mahalli doktorlardan Pirinççiyan, Karabet efendiler ile Ameri-
kalı Dr. Thom’un ikişer bin kuruş maaş ile istihdam edildiği belirtilmiştir.25  

Diyarbakır vilayeti içerisinde kolera salgının en yoğun olarak hissedil-
diği yerlerden birisi de Siverek Sancağı olmuştur. Nitekim Enis Paşa’dan 
Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği 9 Ocak 1895 tarihli telgrafta Siverek ka-
sabasında kolera salgının görüldüğü belirtilmiştir. Bu yazıda, merkez vi-
layete 18 saat mesafede bulunan Siverek kasabasında şüpheli hastalık 
zuhurunun mahallinden bildirilmesi üzerine zaman kaybedilmeden oraya 
tabip gönderilmiştir. Kaymakamlıktan bugün gelen telgrafta, hastalığın 
kolera olduğu bu ayın 8 Ocak Salı günü saat 10:00’dan bugün 10.00’a 
kadar 24 saat zarfında 8 vaka meydana gelmiş olup birisinin vefat eylediği 
tabip raporuna atfen beyan olunmuştur. 

Bunun üzerine Halep ve Mamuretü’l aziz vilayetleriyle Urfa ve Zor mu-
tasarrıflıklarına derhal malumat verildiği gibi Maden sancağı ile Siverek 
dâhilinde olan Yenişehir nahiyesiyle, merkez vilayete bağlı Derik kazası-
nın icap eden yerlerine kordonlar konulmuştur. Diyarbakır’a 9 saat mesa-
fedeki Karabahçe köyünde dahi tahaffuzhane tesisine ve gerekli memur-
ların gönderilmesine başlanmıştır. Mahallerince tedâbir-i tahaffuziye ve 
tenfîziyenin alınması yönünde gerekli talimatlar bildirilmiştir.26

Merkez kasabada 10 Kasım ile 7 Aralık arasındaki 27 günlük süre zar-
fında, 123 kişi hastalığa yakalanırken, bunların 70’i de yaşamını yitirmiş-
tir.27 Kasım sonlarında, Batman yakınlarındaki Beşiri’nin köylerinde 40 
civarında vukuat görülmüştür.28 Hani ve Siverek salgının görüldüğü yerler-
dendir. Siverek’te iki hafta kadar süren sınırlı etkide bir salgın yaşanmış ve 
50 civarında vukuat ile bunlardan 30’un üzerinde vefat gerçekleştir. Ancak 
Aralık ayının ikinci yarısından itibaren salgın büyük ölçüde azalmıştır.29 

Diyarbakır kolera salgınına yer veren İngiliz “The Times” gazetesi, 10 
Kasım 1894 itibariyle merkez kasabada 158 kolera vakası ve 95 ölüm ol-
duğunu yazmaktadır. Ayrıca vilayetin 6 mil doğusundaki 15 haneli Kozan 
köyünde 36 kolera vakasında 26 kişinin öldüğünü; 18 mil kuzey doğuda 
bulunan 30 haneli Ruetan köyünde 65 kolera vakasında 45 kişinin öldü-
ğü, hasta olan 12 kişiden 10’unun durumunun ise ciddiyetini koruduğu; 
50 mil doğuda bulunan Beşiri bölgesindeki bir köyde ise 34 vaka mey-
dana geldiği ve 34 kişinin öldüğü ifade edilmektedir. Yazının devamında, 
kolera vakasının meydana geldiği bu köylerde doktor bulunmadığı dile 

25 BOA, A. MKT. MHM, 571/17.
26 BOA, Y.A. HUS, 316/101.
27 Sabah, 12 Aralık 1894.
28 Sabah, 5 Aralık 1894-12 Aralık 1894.
29 BOA, Y.A, HUS, 316/101; Sabah 13 Ocak 1895; 23 Ocak 1895.

218_Oktay_Bozan.indd   6 05.11.2015   17:13:16

224



7OKTAY BOZAN / DİYARBAKIR VİLAYETİ’NDE 1894-1895 KOLERA SALGINI

getirilmekle birlikte, yöre halkının sağlık konusundaki bilgisizliği ve ka-
derciliğinin ölü sayısını artırdığı bildirilmektedir.30 

Vali Vekili Enis Paşa’nın telgrafı ve The Times gazetesinin haberinde de 
görüldüğü üzere salgının sadece Diyarbakır merkezinde değil hemen he-
men tüm vilayet genelinde varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Kısa bir 
süre sonra Diyarbakır’a bağlı Silvan ve Beşiri bölgeleriyle, komşu vilayet 
Bitlis Vilayeti’nde de ortaya çıkmıştır.31 Nitekim Sadaret’in 14 Ocak 1896 
tarihli tezkiresinde, Diyarbakır Vilayeti içerisindeki köyler ile Bitlis’e tabi 
Sason ve Garzan kazalarının bazı köylerinde kolera zuhur ettiği bildiril-
miştir. Sadaret, hem Diyarbakır’a ve hem de Bitlis vilayetine bu konuda 
lazım gelen “tedâbir-i sıhhiyenin” alınmasını ve çok dikkatli davranılarak 
hastalığın “men’-i sirâyet” itina gösterilmesi istemiştir.32 

Sıhhiye Nezareti’nden 15 Ocak 1896 tarihinde Sadaret’e gönderdi-
ği tezkirede de, Diyarbakır vilayeti dâhilinde Beşiri kazasındaki köylerle 
Bitlis vilayetine bağlı Sason ve Garzan kazalarının bazı köylerinde kole-
ra illetinin zuhur eylediği bildirilmiştir. Hastalığın önlenmesi için gerekli 
tedbirler vakit kaybedilmeden alınmış ve köy kordon altına alınmıştır.33 
Aynı gün Sadaret’ten Diyarbakır vilayetine gönderilen telgrafta, oralar-
dan geleceklere karşı icap eden “tedâbir-i sıhhiye ve tenfiziyenin” alınması 
hakkında mahalli yetkililer uyarılmıştır. 

Sıhhiye tabip ve müfettişleri marifetiyle hastalığın yayılmasının önlen-
mesi yönünde talimatlar verilmiştir.34 Bitlis Valisi Ömer Sabri Bey 16 Ocak 
1896 tarihli cevabî yazısında, Sason ve Garzan kazalarında gerekli sıhhi 
tedbirlerin alındığını belirttikten sonra Siirt kasabasında dahi kolera illeti-
nin zuhur ettiğin ve yedi hastadan dün ikisinin vefat ettiğini bildirilmiştir.35 

Bu arada Diyarbakır Askeri Eczacısı Yureki Efendi tarafından Sada-
ret’e gönderilen bir yazıda; Cizre’den gelerek koleraya tutulan bir askerin 
üç gün sonra vefat eylediği ve kışla ile şehir arasında tahaffuzhane bulun-
madığı bildirilmiştir.36 Bu yazı üzerine Sadaret Mektubî Kalemi’nden 25 
Ocak 1896’da Diyarbakır vilayetine gönderilen tezkirede, kolera hastalı-
ğının yayılmasını önlemek ve izalesi için ne şekilde tedbirler alındığının, 
hastalığın diğer mahallere sirayet edip etmediğinin ve şuanda hastalığın 
nerelerde ve ne derecelerde olduğunun, ne kadar hasta olduğunun ve ne 
kadar vefat meydana geldiğinin bildirilmesini istenmiştir.37 

30 The Times, “Cholera in and Around Diarbekir”, 1 Ocak 1895.
31 Bu dönemde Muş Sancağı’nda da kolera salgını zuhur etmesi üzerine Van vilayeti, Doktor Le-
boviç’in geri gelmesini Sıhhiye Nezareti’nden talep etmiştir. Ancak Sıhhiye Nezareti’nden Sada-
ret’e gönderilen 28 Kasım 1894 tarihli tezkirede; Muş’ta zuhur eden hastalığın pek hafif surette 
hüküm sürdüğü dikkate alınarak Diyarbakır’daki hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasına 
kadar oradan ayrılmasının doğru olmayacağı dile getirilmiştir. BOA, A. MKT. MHM, 555/5.
32 BOA, A.MKT. MHM, 565/26.
33 BOA, Y.A. HUS, 344/17.
34 BOA, A. MKT. MHM, 565/26. 
35 BOA, A.MKT. MHM, 565/26.
36 BOA, A. MKT. MHM, 555/26.
37 BOA, A.MKT. MHM, 565/26.
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Bu gelişmeler üzerine Diyarbakır Valiliği bir takım tedbirler almıştır. Ni-
tekim alınan tedbirler Diyarbakır Valisi Enis Paşa’dan Sadaret’e gönderilen 
29 Ocak 1896 tarihli telgrafta dile getirilmiştir; Vilayet dâhilinde Silvan ve 
Beşiri kazalarında kolera zuhuruyla beraber sıhhiye tabibi Salvanor ve mü-
teakiben Müfettiş Mustafa Efendiler oraya ulaşarak “tedâbir-i fenniye” icra-
sıyla köyler kordon altına alınmıştır. Daha sonra hastalık zuhur eden Bitlis 
vilayetine bağlı Siirt kasabasıyla, Sason ve Garzan kazalarına karşı Silvan 
dâhilindeki Batman köprüsünde bir tahaffuzhane tesis edilmiş ve bazı ma-
haller kordon altına alınmıştır. Silvan ve Beşiri kazasında on beş yirmi gün-
den beri lehülhamd illetten eser kalmadığından kordonlar kaldırılmıştır.

 Aynı şekilde Garzan ve Sason kazalarında hastalığın yok olması nede-
niyle onlara karşı konulmuş olan tahaffuzhane noktalarının kardırılacağı 
Müfettiş Mustafa Bey’in bugünkü yazısından anlaşılmaktadır. Siirt’te has-
talık gayet hafif olduğu ve yedi günden beri vefat olmadığı anlaşılmaktadır. 
Silvan ve Beşiri kazasında hastalığın zuhurundan bugüne kadar 64 kişi bu 
hastalığa yakalanmış olduğ ve bunun 48’zinin vefat ettiği görülmektedir.38 

Kolera Salgını İle İlgili Alınan Tedbirler

Kolera salgını özellikle sulardan geçen bir hastalık olduğu için ahalinin 
suları kaynatarak içmeleri özellikle belirtilmiş ve halk bu konuda bilgilen-
dirilmeye çalışılmıştır.39 İnsanların sağlıklı bir şekilde beslenmesi ve yaşa-
dıkları çevrelerin temiz tutulması yönünde ikazlar ve ilanlar yapılmıştır. 
Bunun yanı sıra yetkililer tarafından bir takım tedbirler alınmıştır. 

Bu tedbirler maliyetli olmanın yanı sıra aynı zamanda bir takım güç-
lükleri de beraberinde getirmekteydi. Karantina (tahaffuzhane) kurma, 
kordon altına alma, salgın bölgesine girip-çıkacak ahalinin kontrol altına 
alınması, doktor istihdamı, ihtiyaçların karşılanması ve halkın ikna edil-
mesi bunlardan bir kısmıdır. 

Kolera salgınının olduğu yerlerde karantina uygulamasına başvurul-
muştur. Karantina sözcüğü, quarante (kırk) kelimesinden türemiştir. Bu 
usulün ilk tatbik edildiği dönemlerde kırk gün olan bekleme süresina işa-
ret edilmiştir.40 Osmanlı Türkçesi ile karantinaya karşılık usul-ı tahaffuz, 
karantina mahalleri içinse karantinahane veya tahaffuzhane terimi kul-
lanılmıştır.

Arapça sakınmak, korunmak anlamına gelen tahaffuz kelimesine da-
yanarak, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıktığı zamanlarda, karantinada 
bulundurulacak hastaların muayyen müddeti geçirmek için ikametlerine 
tahsis edilen yerlere “tahaffuzahane” denmekteydi.41 Daha geniş bir ifa-
deyle tahaffuzhaneler, bir şehre salgın hastalığın bulaşmasını veya bura-
dan başka yerlere sirayetini engellemek üzere, şehre giriş ve çıkış yapacak-
ların sağlık durumlarının belli bir süre gözetim altına alındığı; bu gözetim 

38 BOA, A. MKT. MHM, 565/26.
39 BOA, Y.A. HUS, 313/2.
40 Bedii N. Şehsuvaroğlu, Türk Tıp Tarihi, Bursa, 1984, s. 175.
41 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1993, s. 372.
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sırasında yapılan muayenelerle şüphe çekici durumu saptananların sağ-
lıklılardan ayrılması için alıkonulup, tedavi edilmeye çalışıldığı yerlerdir.42

Kolera salgını nedeniyle vilayetin belli noktalarında tahaffuzhaneler 
kurulmuştur. Diyarbakır’daki koleranın vilayet içinde ve Musul ile Ha-
lep vilayetlerine yayılmaması için birçok tahaffuzhane tesis edildi. Maden 
(Ergani) sancağı yolundaki Karahan Tahaffuzhanesi, Mardin yolundaki 
tahaffuzhane ile Siverek için Çermik kazasında oluşturulan Karabahçe 
Tahaffuzhanesi bunlardan bazıları olmuştur.43 Şehre gelenler belli bir 
süre buralarda tutularak herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadıkları tes-
pit edilmeye çalışılmıştır. Bu tahaffuzhanelerin masrafları ve kurulacağı 
yerler hakkında bir takım yazışmalar olmuştur.

 14 Kasım 1894 tarihinde tahaffuzhanelerin kurulması ve alınacak sıh-
hi tedbirlerin masrafı için 28.000 kuruş tahsisat talebinde bulunmuştur. 
Vilayetin bu talebi geciktirilmeden karşılanmıştır.44 Ancak ihtiyaçlar ve is-
tihdam edilen personelin ihtiyacı nedeniyle tahsisat talebi devam etmiştir.

Sadaret’in 5 Aralık 1894 tarihli tezkiresinde, Diyarbakır’da kolera il-
letinin zuhur etmesinden dolayı hastalığın önlenmesi için tahaffuzhane-
ler teşkili için icap edenlere gerekli tebligatın yapıldığı ve bu amaçla sarf 
olunmak üzere şehre 15.000 kuruş gönderildiği belirtilmiştir. Ancak Di-
yarbakır vilayeti, bu miktarın ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle 8.000 
kuruşun daha gönderilmesini talep etmiştir.45 

Diyarbakır vilayetinden 8 Aralık 1894 tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne 
gönderilen telgrafta, Diyarbakır’da zuhur eden koleradan dolayı gerekli 
noktalarda tesis olunacak tahaffuzhaneler ile diğer masraflar için 18.000 
kuruşun sarfına ruhsat verilmesi talep edilmiştir.46 Bunun üzerine Sada-
ret’ten Maliye Nezareti’ne gönderilen tezkirede, Diyarbakır’da kolera zu-
hurundan dolayı “mevâki’-i lâzımede” tesis olunacak tahaffuzhanelere ve 
umûr-ı saire-i sıhhiyede sarf olunmak üzere aylık on sekiz bin kuruşun 
sarfına onay verilmiştir.47 Kurulan tahaffuzhanelerde istihdam edilecek 
nitelikli memurları bulmamın zorluklarının da olduğu anlaşılmıştır.48 

Diyarbakır ahalisinin bu karantina noktalarına gelmeye ve buralarda 
kalmaya çok istekli olmadığı ve bu nedenler bir takım sıkıntılar yaşandığı 
anlaşılmaktadır. Bu uygulama ticari ve toplumsal hayatı doğrudan etki-
lemekteydi. Bunun yanı sıra tahaffuzhanelere gelen kişilerden belli bir 

42 Uyar, a.g.e., s. 378.
43 Sabah, 19 Kasım 1894, No: 1897. 
44 BOA, A.MKT. MHM, 555/23; BOA, DH, MKT, 326/50.
45 BOA, İ.ML, 13/9.
46 BOA, A. MKT. MHM, 571/17.
47 BOA, A. MKT. MHM, 571/16.
48 Dâhiliye Nezareti’den 4 Temmuz 1895 tarihinde Sıhhiye Nezareti’ne gönderilen tezkirede, 
Diyarbakır ve Muş’da daha önce kolera zuhuru münasebetiyle tesis olunan tahaffuzhanelerde 
kayıtların tutacak okuryazar adam bulunmadığı için, 500’er kuruş maaşla liva vergi kalemi 
deftercisi Mustafa ve tahrirat kaleminden Mahmut Efendiler tayin ve istihdam edildikleri belir-
tilmiştir. Ancak bu kişilerin maaşlarının ne şekilde ödeneceği hususunda tereddütler yaşandığı 
belirtilerek, bu kişilerin maaşlarının ne şekilde ödeneceği sorulmuştur. BOA, DH. MKT, 395/67.
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miktar resim (vergi) alınmaktaydı. Alınan bu ücret hem karantina altında 
kalan kişilerin masraflarını karşılamada ve hem de alınan sağlık tedbir-
lerinin masraflarına katkı sunmaktaydı. Bu uygulama nedeniyle birçok 
kişinin fakir oldukları gerekçesi ile vergi vermemek için tahaffuzhanelerde 
kalmak istemedikleri anlaşılmaktadır. Bunun üzerine Diyarbakır Valiliği 
Sıhhiye Nezareti’ne gönderdiği yazılarda bu durumun önemine dikkat çe-
kerek Diyarbakır ahalisinden vergi alınmaması talep edilmiştir.

Valilik yazısında, ahalinin mizaç olarak “tedâbir-i tahaffuziye” den ra-
hatsız olduğu, bu nedenle karantina altına alınacak yolculardan resim 
alınmasının ahalinin büsbütün soğutarak tahaffuzhanelere gelmemeleri-
ne neden olduğu, bu konuda alınacak bir takım inzibat tedbirlerinin de 
bir takım başka sıkıntılara yol açacağı belirtilmiştir. 

Bu nedenle bir takım sıkıntılara meydan vermemek ve “umûr-ı inzi-
bâtiyeyi” kolaylaştırmak için köylü fukara ve ihtiyaç sahiplerinden tahaf-
fuzhanelere gelindiğinde, tahaffuzhanelerin hâsılat (gelir) ve mesârifinin 
(harcamaları) hükümet-i mahalliye mal sandukasına ait olması, vürûd 
(gelen) edecek yolcuların umumen karantinadan istisna olunmasını belir-
ten Valilik, bunun gerçekleşmesi halinde yolcuların “rüsûm-ı mevzuadan” 
dolayı karantina beklemelerinde firarın önüne geçileceği belirtilmiştir.49 

Bu konuyu gündemine alan Meclis-i Vükela 25 Kasım 1894 tarihli 
Müzekkeratı’nda, Diyarbakır ahalisinden tahaffuzhanelere geleceklerden 
resim alınmasının, ahalinin büsbütün tahaffuzhanelerine gelmemelerine 
neden olacağı ve emr-i inzibatça bir takım müşkülatı müstelzim olacağı 
cihetle resim alınmaması kararlaştırılmıştır.50

Karantina (tahaffuz) uygulamasının yanı sıra alınan tedbirlerden bir 
diğeri de kolera hastalarının kordon altına alınması sağlanmıştır. Buna 
göre, bir yerde kolera salgını görüldüğünde, belediye ve zabıta idareleri 
tarafından orasının “abluka” altına alınarak, acilen Sadaret’e ve Sıhhiye 
Nezareti’ne haber verilmesi hususunda yetkililer uyarılmıştır. 

Bu uygulamada asıl olan, hastalığın ortaya çıktığı yerden dışarı yayıl-
masını engellemek ve aynı yerde imha edilmesini sağlamaktır. Yani bu ka-
ratina usulünün dar kapsamlı bir biçimidir.51 Sıhhi heyetlerin inceleme-
leri sonucunda, gerekiyorsa kurulmasına karar verilen kordonların süresi 
10 gündü. Ancak bazı durumda bu süre çok daha uzun sürebilmekteydi. 
Hastalığın yayılmasını önlemek yönüyle muhakkak olan faydası yanında, 
maddi manevi zararları da anlaşılabilen kordon usulüne halkın pek de 
sempatisi yoktu. Kordonun tatbikiyle beraber, kordon içinde kalanların 
yiyecek, içecek ve diğer gereksinimleri için sıkıntı çekmelerine müsaade 
edilmeden ve bu insanlara iyi davranılarak ihtiyaçları karşılanmaktaydı.52 

Karantina ve kordon uygulamasının yanı sıra insanların yaşadığı 
mekânların ve çevrenin temizliğine önem verilmiştir. Bu tedbirler tathîrât 

49 BOA, A. MKT. MHM, 571/17.
50 BOA, MV, 00082.
51 Uyar, a.g.e., s. 323.
52 Uyar, a.g.e., s. 324.
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kavramı ile ifade edilmekteydi. Bunun yanı sıra tebhîrât kavramı ile ifade 
edilen tedbir ise bulaşıcı hastalıklardan birisine yakalanan kişilerin eşya 
ve giysilerinin basınçlı su buharı ile, yine bu hastalıkların görüldüğü ev, 
işyeri ve bunun gibi mekanların kimyasal maddelerle dezenfekte etmek 
demektir. Bu görevi yapan kuruma da tebhirhane denilmiştir.53   

Bu tedbirlerin yanı sıra hastalığa sebebiyet verebilecek başta dere yatakla-
rıyla lağımlar, bunlardan başka şehirde sağlıksız koşullar içeren mahallelerle, 
kolera görülen yerlerin dezenfeksiyonu yapılmış, bu şekilde hastalığın hayat 
bulmasına yardımcı etkenlerin giderilmesine çalışılmıştır. Yine Şehrin gerçek 
manada temizlenmesi ve koleraya yataklık edebilecek bir yapıdan kurtulması 
için gerekli sıhhi çalışmalar yapılmıştır.  Halka temizlik ve hijyen konusunda 
ikazlarda bulunulmuştur. Kolera vakalarının ortaya çıktığı zamanlarda has-
tanın bulunduğu yer ve çevresine fenni temizlik işlemi yapılmıştır.54

Diyarbakır’da kolera salgının varlığını çok yoğun bir şekilde hissettir-
diği Kasım ayında yetkililer bu salgının komşu vilayetlere sıçramasından 
kaygı duymuş ve bunun için tedbirler almıştır. Alınan tedbirler ile Di-
yarbakır’da hastalığın nedenlerinin ortadan kaldırılması amaçlanmakla 
beraber, aynı zamanda bu illetin gerek nehir ve gerek karayolu ile Musul 
taraflarına sirayetine de engel olunmaya çalışılmıştır. 

Bu konuda Sıhhiye Nezareti, alınacak tedbirleri “Meclis-i Umur-ı Sıh-
hiye”de müzakere etmiştir. Buna göre; Diyarbakır’da yoğun olarak his-
sedilen salgının imhası için kordon, tebhîrât (buharlaştırma) ve tathîrât 
(temizlik) gibi tedbirler alınmalıdır. Bunun yanı sıra şehrin ahalisi ekseri-
yetle Dicle suyu içtiklerinden dolayı bu suyu kaynatarak içmelidir. Dok-
torlar tarafından önerilen tedbirlere ahalinin riayet etmesi gerekmektedir. 

Gerekli tedbirleri almak için Van Sıhhiye tabibi doktorlarından Cebu ve 
Meçik’în zaman kaybedilmeden Diyarbakır’a gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 
Musul vilayeti ahalisi Diyarbakır’dan o tarafa doğru akıp giden Dicle nehrin-
den su içtiklerinden dolayı hastalığın oraya da sirayet edeceği nedeniyle Musul 
ahalisinin de suları kaynatarak içmeli ve diğer tedbirlere de riayet etmeleri için 
Bağdat’tan bir sıhhiye doktorunun hemen Musul’a gönderilerek “tedâbir-i ta-
haffuziye” alınması istenmiştir. Ayrıca Diyarbakır ile Halep arasındaki geliş-gi-
diş güzergâhlarında çok sayıda insan sirkülâsyonu olduğunuzdan Halep vila-
yeti’nin de Diyarbakır’a doğru gerekli tedbirleri almaları kararlaştırılmıştır.55 

Sıhhiye Nezareti tarafından alınan bu kararlar gereğince aynı gün 
Halep, Bağdat, Musul ve Van vilayetlerine gönderilen tezkirede, Diyar-
bakır’da zuhur eden koleranın mahallince bir an evvel imhası ve başka 
bölgelere sirayetinin önlenmesi için yapılması gerekenler dile getirilmiştir. 

Buna göre, Diyarbakır vilayetinde hastalığın ortadan kaldırılması için 
kordon, tathîrât (temizlik) ve tenbîhât (uyarı) gibi sıhhi tedbirler alınacaktır. 
Burada alınacak tedbirleri denetletmek için Van Sıhhiye doktorunun hemen 
Diyarbakır’a gönderilmesi istenecektir. Musul ahalisi Diyarbakır’dan o tarafa 

53 Uyar, a.g.e., s. 319-320.
54 Uyar, a.g.e., s. 310.
55 BOA, Y.A. HUS, 313/2.
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doğru akan Dicle nehrinden su içtiklerinden bu hastalığın orada da ortaya 
çıkmasından korkulduğu belirtilerek bundan böyle kesinlikle ahalinin içtikle-
ri suları kaynatarak içmeleri sağlanacak, Musul’da gerekli tedbirleri almak ve 
denetlemek için Bağdat sıhhiye doktoru hemen Musul’a gönderilecektir. Yine 
Halep’ten Diyarbakır’a giden tüm yollarda gerekli sıhhi tedbirler alınacaktır.56 

Başta şehirlerarasındaki ticari akışı olumsuz etkileyen karantina uygu-
lamasına insanları ikna etmek pek kolay olmamıştır. Hastalığın yıkıcı etki-
sine aldırış etmeden başına buyruk hareket eden insanlar olduğu gibi bir 
takım devlet görevlilerinin de karantina uygulamalarına aykırı hareket ettik-
leri anlaşılmıştır. Nitekim Diyarbakır’da zuhur eden kolera illetinden dolayı 
teşkil olunan Sanduk tahaffuzhanesinde karantinayı beklemeksizin kanu-
na aykırı olarak savuştukları Siirt Mutasarrıflığı’ndan ihbar olunan Bağdat 
ve Musul defterdarlarının bulundukları mahallerde kordon altına alınarak 
10 gün müddetle insanlar arasına karışmasına meydan verilmemesi ve hak-
larında “muamele-i kanuniye icrasının” vilayete yazıldığı görülmüştür. 

Karantina hükümlerine uymayan Bağdat ve Musul defterdarlarının 
kurallara uyması gerektiği şöyle ifade edilmiştir; Kavânin-i Seniyye-i 
Nizâmâta herkesten ziyade devlet memurlarının riâyet etmesi ve mukte-
ziyât-ı münifesinin tatbik ve icrası hususunda bile muavenet eylemesi 
lazım geldiği halde defterdar-ı mümaileyhanın harekât-ı vaka’sı dâ’i-i me-
suliyet mevvâdından olduğundan emsaline ibret olmak üzere haklarında 
muamele-i te’dîbiyenin icrası istenmiştir.57 Bu durumu yetkililerin karan-
tina hususunda ne denli titiz davrandığını göstermiştir.

Doktorlar Hakkında Şikâyet

Sadaret’ten Diyarbakır vilayetine gönderilen 4 Ocak 1895 tarihli yazıda, 
Diyarbakır’da zuhur eden kolera nedeniyle Doktor Bedros ve Leboviç efendi-
lerle diğer doktorların görevlerini kötüye kullandıklarının Nizamiye Eczacısı 
Yurğaki Efendi’nin gönderdiği telgrafta dile getirildiği bildirilerek bu hususun 
araştırılması istenmiştir.58 Eczacısı Yurğaki Efendi özellikle vilayette zuhur 
eden hastalığın kolera olmadığını, vilayette bulunan doktorların teşhislerinin 
doğru olmadığını iddia etmişlerdir. Bunun üzerine Van vilayetinde karantina 
doktoru iken Diyarbakır’da meydana gelen kolera nedeniyle Diyarbakır’da 
görevlendirilen Doktor Leboviç Efendi tarafından tanzim edilen ve Diyarba-
kır Vali Vekili Mehmet Enis Paşa’nın 8 Ocak 1895 tarihli yazısıyla Sadaret’e 
gönderilen raporda Yurğaki Efendi’nin iddialarına cevap verilmiştir: 

“Diyarbakır’da zuhur eden kolera illeti hakkında bazı görüşleri içeren 
ve Diyarbakır Kumandanlığı vekâleti ile huzur-ı devletlerine arz edil-
dikten sonra tarafıma bildirilen layihayı dikkatle okudum. Şu layihayı 
tertip ve takdim eden Eczacı Yurğaki Efendi’nin her neden ise “mes-
lek-i etıbbâya” taarruz etmeyi sevenlerden olduğu anlaşılmaktadır. 
Yurğaki Efendi’nin eczacı olmasına rağmen bir hastalığın teşhis ve 

56 BOA, A. MKT. MHM, 571/17.
57 BOA, ŞD, 2657/11; BOA, ŞD, 1259/11.
58 BOA, A. MKT, MHM, 571/25.
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tedavisi hakkında doktorları irşada cüret etmesi herkesçe ve özellikle 
de doktorlarca yadırganmaktadır. Bu konuda “hilâf-ı selâhiyet” vuku 
bulan bir itiraz arz olundu. Aslında bu iddialar görmezlikten gelinebi-
lirdi. Ancak madem ki bu kumandanlık yoluyla Sadaret Makamı’na 
kadar iletildi. Ben de bu husustaki gözlemlerimi ve düşüncelerimi tak-
dim etmek istiyorum. Diyarbakır kazasında zuhur ederek hayli ölüm-
ler ve zararlara neden olan koleranın en evvel menşeini araştırırsak 
görülür ki bir buçuk sene önce Dersaadet’te zuhur eden bu illet birkaç 
ay hüküm sürdükten sonra oradan Sivas’a, Sivas’tan Erzincan’a, Er-
zincan’dan Muş’a, Muş’tan da Diyarbakır’a intikal etmiştir. Bu hasta-
lık hala Van Vilayeti’nin bazı yerlerinde hüküm sürmektedir.” 
Diyarbakır’da her türlü belirti ve teşhis ile müşahede edilen kolera illeti-
nin Yurğaki Efendi’nin iddia ettiği gibi başka bir hastalık olması mümkün 
değildir. Bunun başka bir hastalık olduğunu iddia etmek Dersaadet’te, Si-
vas vilayetinde, IV. Ordu Merkezi ile IV. Süvari ve Hamidiye Fırkaları mer-
kezi olan Erzincan’da bulunan doktorların teşhislerine itiraz etmek gibi bir 
küstahlık olur. Yurğaki Efendi kendisini yetkin bir doktor sanmaktadır. 
Başlangıçtan beri yapılan gözlemler ve elde edilen veriler Diyarbakır’a 
gelen Doktor Yüzbaşı Abdullah Cevdet Efendi ile Memâlik-i Şâhâne’de 
doktorluk vazifesini ifa etmekte yetkili olan Amerikalı Doktor Thom, Sıhhi-
ye Seyyar Doktoru Mardiros ve Jozef efendiler tarafından teyit edilmiştir. 
İlletin zuhurundan yirmi gün sonra yani hastalığın çok yaygın bir şekilde 
kendisini hissettirdiği bir sırada Van’da Diyarbakır’a geldim. Rastladı-
ğım bir iki hastada koleranın bütün belirtilerini hiçbir şüpheye yer bırak-
mayacak şekilde müşahede ettim. İlletin tamamıyla Hindistan kolerası 
olduğuna kanaat getirdim. Buna rağmen Yurğaki Efendi hiçbir salahiyeti 
olmadığı halde bunun başka bir hastalık olduğunu iddia etmiştir. 
Bu doktorların şeref-i zâtiyelerine ve meslek-i kudsiyet ve hürriyetine karşı 
hürmetsizlikten başka bir şey değildir. Bununla doktorları avam nezdin-
de küçültmekten başka bir şey tasavvur olunamaz. Herkesin meslek ve 
hizmeti belli olduğundan bir eczacının yüzlerce doktor tarafından teyit ve 
tasdik edilen bir hakikat-ı tıbbiye hususunda itiraza salahiyeti yoktur.59 

Eczacısı Yurğaki Efendi’nin şikâyetlerine devam ettiği görülmektedir. 
Nitekim Sadaret’ten Diyarbakır’a gönderilen 15 Şubat 1895 tarihli yazıda, 
Diyarbakır’da bulunan karantina tabiplerinden Leboviç Efendi’nin kole-
ra hastalarını muayene ve tedavi etmediği ve sair hususlarda Aramsaz 
Nizamiye Taburu Eczacısı Yurğaki Efendi tarafından gönderilen telgrafta 
iddia edildiği belirtilerek bu konudaki hususların araştırılarak neticesinin 
bildirilmesi istenmiştir. Bunun üzerine Vali Vekili Enis Bey, 19 Mart 1895 
tarihli cevabî yazısında Yurğaki Efendi’nin daha önceki benzer şikâyetleri-
ne atıf yapılarak bu durumun gerçeği yansıtmağı dile getirilmiştir.60

Kolera Salgınının Yeniden Zuhur Etmesi

1894 Temmuz-Ağustos aylarında ortaya çıkan ve Kasım-Aralık aylarında 
ciddi bir tehdide dönüşen kolera salgının 1895 Ocak ayından itibaren kontrol 

59 BOA, A. MKT, MHM, 571/25.
60 BOA, A. MKT, MHM, 571/25.
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altına alınmıştı. Yaklaşık beş ay sonra Diyarbakır vilayetinde salgının yeniden 
ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bunun üzerine İstanbul’dan Diyarbakır vila-
yetine “heyet-i sıhhiye” gönderilmiş ve bir takım tedbirler alınmıştır. Doktor 
talebinde bulunulmuş ve sıhhi tedbirlerin alınması için tahsisat istenmiştir. 

Salgının ilk önce Cizre taraflarında ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Nite-
kim Diyarbakır vilayetinden 21 Temmuz 1311 tarihinde Umum Mekâtib-i 
Askeriye-i Şahane Nezareti’ne gönderilen bir telgrafta, Cizre ve çevresinde 
koleranın zuhur etmesi halinde orada doktor ve kullanılacak ilaç bulun-
mamasına binaen bin kuruştan aşağı olmamak üzere bir belediye dokto-
runun süratle tayin ve gönderilmesi istenmiştir.61 Diyarbakır Vali Vekili 
Enis Paşa tarafından Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 6 Ağustos 1895 ta-
rihli telgrafta kolera salgının vilayette yeniden ortaya çıktığı belirtilmiştir. 

Mülkiye ve askeriye doktorları tarafından bugün verilen iki kıt’a rapor-
da Diyarbakır merkez kasabada bugün muayene edilen beş hastada kolera 
gözlenmiştir. Kolera illeti Halep, Urfa ve Hısn-ı Mansur (Adıyaman) bölge-
lerinde hüküm sürmektedir. Bu nedenle Siverek tarafından sirayet etmesi, 
Silvan, Derik ve Lice kazarıyla merkez vilayet arasında nehir ve dağ gibi hat 
olmadığından Diyarbakır sancağı tamamen “bulaşık” addedilerek Mardin, 
Maden sancaklarıyla Bitlis vilayetinin lazım gelen mevkilerinde karantina 
uygulanması ilgililere tebliğ edilmiştir. Merkez vilayette bir sıhhiye komis-
yonu teşkil edilmiştir. Bunun yanı sıra tahaffuz (korunma) ve tenzîfâta 
(arındırma) her zamandan daha ziyade itina gösterilmeye çalışılmıştır. 

Şu halde Siverek, Halep, Hısn-ı Mansur (Adıyaman) ve şarka karşı 
tesis edilen tahaffuzhanelere lüzum kalmadığından onların kaldırılarak 
tahsislerinin Mardin, Maden sancaklarıyla Diyarbakır arasında kurula-
cak tahaffuzhanelerin masraflarına tahsis edilmek üzere daha önce talep 
edilen tahsisatın süratle gönderilmesi gerekmektedir. Kolera illetinin ya-
yılması halinde mevcut doktorlar kifayet etmeyeceğinden Hısn-ı Mansur’a 
gönderilen doktorların iade edilmesi veya münasip bir yerden iki üç dok-
torun gönderilmesi istirham olunur.62 

Vali Vekili Enis Paşa’nın doktor talebi üzerine Umum Vilâyât-ı Şâhâne 
Hıfzıssıha Sermüfettişi Kimyager Mirliva Bonkovki,63 7 Ağustos 1895 tarih-
li bir tezkirede; Sivas vilayetinde bulunan Dahili Sıhhiye Müfettişi Zulkon 
ve tathîr (temizleme) memuru Ali Efendi ile Dahili Sıhhiye doktorlarından 
Van vilayetinden Jozef Hayım ve Bitlis vilayetinden Salvator ve Trabzon vi-

61 BOA, DH, MKT, 415/19.
62 BOA, DH, MKT, 410/68.
63 Charles Bonkowski, 1841 yılında İstanbul’da doğmuştur. Bir Leh mültecinin oğlu olduğu 
bilinmektedir. İlköğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Paris’e giderek burada döne-
min meşhur kimyacıları olan Şevroy ve Fremi’den dersler almıştır. İstanbul’a dönüşünde Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şahane’de kimya muallimliği görevine atanmıştır. Eczacılıkta da kendini yetişti-
ren Bonkowski, kimya, tıp ve eczacılık alanında birçok çalışma yapmıştır. Uzun yıllar devletin 
birçok kurumunda çalışmış, “saray kimyagerliği” görevinde bulunmuş ve milletler arası top-
lantılarda devleti temsil etmiştir. 1892 yılında bulaşıcı hastalıklarla mücadele için “Dersaadet 
ve Bil-Umum Vilâyât-ı Şahane Hıfzıssıhha Sermüfettişliği” görevine getirilmiştir. Bu alanda da 
başarılı çalışmalar gerçekleştiren Bonkowski Paşa, 10 Ocak 1905 tarihinde İstanbul’a vefat 
etmiştir. Feza Günergün, “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Kimyager-Eczacı Bonkowski 
Paşa (1841-1905), I. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, Ankara, 1992, s. 229-252.
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layetinden Hüseyin Fehmi efendilerin yanlarında bulunan ecza ve arkalık 
pülverizatorlarıyla64 hemen Diyarbakır’a gönderilmeleri lüzumunun Sivas, 
Van, Bitlis ve Trabzon vilayetlerine tebliğ edilmesini ve bu konuda Diyar-
bakır vilayetine de konu hakkında bilgi verilmesini emretmiştir. 

Mirliva Bonkovki tezkirenin devamında salgının güney vilayetlere sark-
masına tehlikesine dikkat çekilmiştir. Salgının Fırat nehri yoluyla Halep 
vilayetine; Diyarbakır vilayetinden geçen Dicle nehri yoluyla da her iki 
taraftan Maâzallah Musul, Bağdat ve Basra vilayetlerine ve civar vilayet-
lere sirayeti ihtimalden uzak olmadığından hastalığın şuanda bulunduğu 
mahallerde imhasına çalışmak gerektiği bildirilmiştir. 

Yine oralarda mülkiye doktorlarından idare edecek kadar tabip bulun-
madığından askerî doktorlardan yardımına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş 
ve Diyarbakır vilayeti’ne en yakın olan IV. Ordu Komutanlığı dâhilinde 
bulunan askerî doktorlardan beş altı kişinin Diyarbakır vilayetine gönde-
rilmesi ve bu durumun IV. Ordu Komutanlığı’na bildirilmesi istenmiştir.65 

Diyarbakır Vali Vekili Enis Paşa tarafından Dâhiliye Nezareti’ne gönde-
rilen 8 Ağustos 1895 tarihli telgrafta salgının ciddiyeti nedeniyle yeni ta-
haffuzhaneleri kurulması ve tahsisat talebi dile getirilmiştir. Hısn-ı Man-
sur’a karşı Siverek dâhilinde tesis edilen tahaffuzhane masrafı için daha 
önce üç bin kuruş sarfına onay verilmiştir. Halep ve Urfa’ya karşı daha 
sonra Siverek dâhilinde kurulan tahaffuzhanelerde sarf edilmek üzere ay-
rıca altı bin kuruş daha talep edilmiştir. 

Diyarbakır’da kolera zuhurundan dolayı Diyarbakır Sancağı’nın bula-
şık addedilmesi üzerine Siverek tahaffuzhaneleri lağvedilmiş ise de Mardin 
ve Maden Sancakları dâhilinde birer tahaffuzhane tesis edilmesi ve Diyar-
bakır’da bir Fukara Hastanesi açılmasına, gerek bu hastane ve tahaffuz-
hanelere ve gerekse de istihdamı gerekli olan doktor ve memurlara verile-
cek maaş için yaklaşık yirmi bin kuruşa ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.66

Hıfzıssıha Sermüfettişi Kimyager Mirliva Bonkovki’nin Van, Bitlis, Si-
vas, Trabzon ve IV. Ordu merkezi Erzincan’dan Diyarbakır’a yönlendir-
diği doktorların ne kadarının gelip göreve başladığını eldeki mevcut bel-
gelere göre tespit edilememiştir. Bu dönemde zaten bir takım doktorların 
olduğu, Bunlar; belediye doktoru Bedros, mülkiye doktorlarından Jozef 
Efendi, askerî doktorlardan Kolağası Yureki, Yüzbaşı Abdullah Cevdet67 ve 

64 Pülverizatör: Günümüzde daha çok tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve sıvı ilaçları 
püskürtmeye yarayan alet. Mikropların dezenfekte edilmesi amacıyla ilaçlama yapmak için 
salgın dönemlerinde kullanılan en önemli araçlardandır.
65 BOA, DH, MKT, 410/68.
66 BOA, DH, MKT, 411/40.
67 Abdullah Cevdet, 4 Temmuz 1310 (1894) tarihide Mekteb-i Tıbbiye’yi bitirdi ve 27 Ağustos 
1310 tarihinde Diran Acemyan Efendi’nin asistanı olarak, Haydarpaşa Hastanesi göz doktor-
luğu yardımcılığı görevine atandı. Bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin beş numaralı 
grubunda aktif olarak çalışmakta olan Abdullah Cevdet, kolera salgını nedeniyle 1 Kasım 1310 
tarihinde Diyarbakır vilayetine geçici görevle görevlendirilince 15 Ocak 1310 tarihine kadar ça-
lışmalarını burada sürdürmüştür. M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Ab-
dullah Cevdet ve Dönemi, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1981, s. 29. Bu çalışmaları sırasında Ziya 
Gökalp’i de İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne kaydeder. Fikirleri ile çevresindeki bir takım gençleri 
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mahalli doktorlardan Pirinççiyan Karabet efendiler, Amerikalı Dr. Thom 
ve Diyarbakırlı İshak Sukuti olarak belirtilmiştir.68

Diyarbakır Vali Vekili Enis Paşa’nın 8 Ağustos 1895 tarihli telgrafında, Si-
verek Sancağı’ndaki koleranın ortadan kalktığı veya etkisinin azaldığı dikkate 
alınarak buradaki tahaffuzhanenin lağvedilmesi dile getirilmişse de müteakip 
günlerde burada hastalığın yeniden zuhuru üzerine bu fikirden vazgeçilmiştir. 

Nitekim Diyarbakır vilayetinden 15 Ağustos 1895 tarihinde Sadaret’e 
gönderilen telgrafta bunu görmek mümkündür; Siverek’te kolera zuhuru ha-
sebiyle ona ve Urfa’ya karşı, Mardin ve Maden Sancakları dâhilinde Koçhisar 
ve Ağaçhan69 mevkilerinde tesis olan tahaffuzhanelerde memur ve doktorla-
rın maaşlarıyla diğer ihtiyaçların için evvelce sarfına onay verilen yirmi bin 
kuruştan başka aylık on bin kuruşa daha ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştır.70

Nitekim 16 Ağustos 1895 tarihli Sabah gazetesinde dün saat 10:00’dan 
bugün saat 10:00’a kadar Diyarbakır’da koleradan 18 vaka olduğu, eski 
ve yeni vakalardan 6 vefat vuku bulduğu belirtilmiştir.71 Yine ğazetenin üç 
gün sonraki sayısında ise son bir gün içerisinde yedi kolera vakasından 
dördünün vefat ile sonuçlandığını ve Siverek’te üç günden beri herhangi 
bir vaka ve vefat olmadığı belirtilmiştir.72  

Diyarbakır vilayetinin 8 Ağustos tarihli talebi Dâhiliye Nezareti tara-
fından Sadaret’e yazılmıştır. Sadaret 15 Ağustos 1895 tarihinde Maliye ve 
Dâhiliye Nezaretlerine gönderdiği tezkirede vilayetin talebi karşılanmıştır. 
Buna göre; kolera illetinden dolayı Mardin ve Maden Sancakları’nda teşkil 
edilen tahaffuzhaneler ile Diyarbakır’da tesis edilen Fukara Hastanesi’nin 
zaruri masrafları ve istihdam olunacak memur ve doktorların maaşları için 
aylık 20.000 kuruşun sarfına onay vermiştir.73 Sadaret ve Sıhhiye Nezareti 
bir yandan vilayetteki ihtiyaçlar nedeniyle talep edilen tahsisatı gönderir-
ken, diğer taraftan ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelleri için tahsisat gön-
dermeye çalışmıştır. Nitekim Sadaret’e sunulan 28 Ağustos 1895 tarihli 

etkiler. Şehrin aydın gençleri aralarında daha sonra Ziya Gökalp olarak tanınacak olan Mehmet 
Ziya da vardır. Abdullah Cevdet, Gustave Lebon’un kitaplarını bu gençlere okutmuştur. Abdul-
lah Cevdet’in fikirlerinden etkilen ve zihni bir buhran geçiren Mehmet Ziya bir gün kafasına kur-
şunu sıkarak intihar girişiminde bulunur. Dr. Abdullah Cevdet ve Diyarbakır’da bulunan genç 
bir Rus operatörü morfinsiz bir ameliyatla kurşunu çıkarırlar. Abdullah Cevdet görevi sırasında, 
siyasal düşünceleri yüzünden yönetim yanlısı subaylarla sık sık çatışmak zorunda kalmıştır. 
Kendisi Hani nahiyesinden Diyarbakır’a dönerken bu eğilimdeki subaylardan Ata Efendi isim-
li bir redif yüzbaşısı tarafından bir Kürt vasıtasıyla öldürülmek istendiğini belirtmiştir. Enver 
Behnan Şapolyo, Ziya Gökalp İttihat Terakki ve Meşrutiyet Tarihi, İstanbul, 1974, s. 72; Diyarba-
kır’daki görevinin bitiminde Abdullah Cevdet, Birinci Ordu’nun Redif Üçüncü Alayının Üçüncü 
Adapazarı Taburu’nda doktor olarak çalışmaya başlamıştır. Ancak kısa bir süre sonra “erbab-ı 
faside eshabından olduğu” iddiasıyla otuz üç arkadaşı ile beraber tutuklanarak 21 Aralık 1311 
tarihinde Trablusgarb’a sürülmüştür. Tütenk, “a.g.m.”, s. 313; Hanioğlu, a.g.e., s. 29-30.
68 BOA, A. MKT. MHM, 571/17; BOA, A.MKT. MHM, 555/23; BOA, DH, MKT, 326/50; Tütenk, 
“a.g.m.”, s. 312-313.
69 Ağaçhan,  Diyarbakır vilayetine bağlı Çermik kazasına tabi bir köydür. Diyarbakır iline 
119 km., Çermik ilçesine 26 km. uzaklıktadır.
70 BOA, DH, MKT, 421/56; BOA, İ.DH, 1326/8.
71 Sabah, 4 Ağustos 1311, no: 657.
72 Sabah, 7 Ağustos 1311, no: 660.
73 BOA, DH, MKT, 411/40; BOA, İ.DH, 1326/8; BOA, A.MKT. MHM, 565/4.
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bir tezkirede, kolera illetinden dolayı Halep ve Diyarbakır vilayetlerine gön-
derilecek “eczâ-yı tıbbiye”nin bedelinin 9.446 kuruş olduğu belirtilmiştir.74 

Temmuz-Ağustos aylarında hüküm süren kolera salgının büyük tahri-
batlara yol açtığı anlaşılmaktadır. Nitekim Kasım 1894’den beri vilayette 
bulunan askerî doktorlardan Abdullah Cevdet, “Dimağ ve Melekât-ı Akliy-
ye” adlı eserinde, Temmuz ve Ağustos aylarında günde 70 ve hatta bazı 
günler 90 insanın hayatını kaybettiği, bu salgında hayatını kaybedenlerin 
büyük birçoğunluğunun Müslümanlar, koleranın zuhuruyla beraber Su-
riçin’deki gayrimüslimlerin orta halli ve fakir kısmının Alipınar ve Kıtırbıl 
köyleri sahalarında yaşamayı tercih ettikleri için, Hıristiyanların daha az 
zarar gördüğü belirtilmektedir.75 

Bu dönemde Trablusşam Muhasebeciliği görevinde iken Mamuretü’l-aziz 
Defterdarlığı’na tayin olunan ve Diyarbakır’a uğrayan Ali Emiri Efendi, kole-
ranın çok şiddetli olarak devam ettiğini ve mevut ahalinin büyük bir kısmı-
nın dağlara çekildiği görülmektedir. Bir süre burada kalan Ali Emiri Efendi 
Diyarbakır’ın girişinde kendisini karşılayan bazı yakın dostlarının, “Nereye 
gidiyorsunuz ahali hep ölmüş ve şehrin dört kapısı da kapanmış.” dediklerini, 
bunun üzerine kendisin de “öyleyse size bu haberi getiren adam niçin ölme-
miş?” diyerek mukabelede bulunduğunu ve şehre gelme kararından dön-
mediğini, şehirde kaldığı süre içerisinde geceleri amcaoğlu Hayali Efendi’nin 
şehir yakınındaki Kavs mevkiinde bulunan köşkünde kaldığını dile getir-
mektedir. Şehri kasıp kavuran salgın nedeniyle çok sayıda insanın hayatını 
kaybettiğini ve şehrin acınacak bir durumda olduğunu ilave etmektedir.76 

Kolera Salgının Etkileri
Diyarbakır’da Temmuz 1894’te etkileri beliren ve bir yıldan fazla bir süre 

devam ederek 1895 Eylül ayına kadar devam kolera salgını vilayetin sosyal, 
ekonomik ve siyasi atmosferini çok derinden etkilemiştir. Salgından en fazla 
etkilenenler gayrimüslimlerin aksine Müslümanlar olmuştur. Bunu döne-
min tanıklarından hem Mustafa Akif Tütenk, hem Ali Emiri Efendi ve hem 
de Askeri Doktor olarak görev yapan Abdullah Cevdet açıkça ifade etmiştir. 

Bunun yanı sıra bu salgınları yakından takip eden Diyarbakır’daki Ame-
rikan, İngiliz ve Fransız Konsolosluklarının aktardıkları bilgilerde bunu teyit 
etmektedir. Nitekim konsoloslukların ve bu salgında görev alan Dr. Thom gibi 
kişilerin aktardıkları bilgilere göre, Müslüman ahalinin sağlık konusundaki bil-
gisizliği ve kaderciliğinin ölü sayısını artırmıştır. Ancak bunun yanı sıra Müs-
lümanların büyük bir kısmının yaşam standardı ve koşulları açısından gayri-
müslimlerden daha düşük seviyede olmasının da büyük bir etkisi olmuştur. 

Salgının başlaması ile gayrimüslimler Kıtırbıl ve Ali Pınar gibi mesire 
alanlarında yaşamayı tercih ederken, Müslüman ahalinin daha kaderci 
davrandığı ya da imkânsızlıklardan dolayı mecbur kaldığı anlaşılmaktadır.    

74 BOA, DH, MKT, 423/77.
75 Tütenk, “a.g.m.”, s. 313. 
76 Ali Emîrî Efendi, Osmanlı Vilayât-ı Şarkiyyesi, Haz: Abdülkadir Yuvalı - Ahmet Halaçoğlu, 
Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 1992, s. 27.
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Kolera salgının meydana geldiği 1894-1895 yılı Diyarbakır vilayetinde-
ki Ermenilerin komitacılık faaliyetlerine ağırlık verdiği, Ermeniler lehine 
imtiyaz taleplerinin ciddi bir şekilde dillendirildiği bir dönem olmuştur. 
Salgında Müslüman ahalinin ciddi manada sarsılması Ermenistan peşin-
de koşan Ermeniler için fırsata çevrilmeye çalışılmıştır. 

Nitekim Mustafa Akif Tütenk, kolera salgını sonrasında Ermeni komi-
tacılarının faaliyetlerini “Diyarbekir’ın Son 60 Yıllık Vakaları (1892-1952)” 
adlı makalesinde şöyle ifade etmektedir:

 “1894 senesi Aralık ayında Hüsrev Paşa mahallesinde başlayan ko-
lera salgını kısa bir süre içinde etrafa yayıldı. 1895 yılı Eylül ayına 
kadar devam etti. Büyük çoğunluğu İslâm olmak üzere şehir nüfusu-
nun yarısına yakın bir miktarı telef oldu. Kolera bertaraf edildikten 
sonra dağıldıkları köylerden evlerine dönen Ermeniler, Rusya’dan ka-
çıp gelen komiteci ırktaşlarının tahrik ve teşvikiyle işi daha da azıttı-
lar. Kiliselerde, evlerde toplanarak ayaklanma hazırlıklarına giriştiler. 
Diyarbakır ve çevresindeki 5 vilayetin Ermenilere bırakılacağı, bura-
larda bir Ermenistan kurulacağı söylentileri Müslüman halkı telaşa 
vermiş, Ermenileri de şımartmıştı. Sık sık çanlar çalınıyor, kiliselerde 
toplananlara komiteciler tarafından konferanslar, talimatlar veriliyor-
du. Merkezi vilayetteki bütün Ermeniler, bayırlara dökülmüş, istiklal 
ve hâkimiyet cazibesiyle kaplarına sığmayacak bir hale gelmişlerdi. 
Kolera bertaraf olduktan sonra 1895 Eylül’ünde evlerine avdet eden 
Ermeniler, yalnız köylüleri değil, şehirlilerin de bazılarını tahkirde ifrat 
gösterdiler. Vakitli vakitsiz çanlar çalınıyor, kiliselere dolanlar prog-
ramlar, konferanslar, talimatlar tevali ediyordu.”77

Oysa kolera salgının hüküm sürdüğü süreçte Müslümanlarla gayrimüs-
limler arasında siyasi hiçbir hadise meydana gelmemiştir. Nitekim 1 Kasım 
1895 Cuma günü meydana gelen Ermeni olayları78 nedeniyle Diyarbakır İs-
tinaf Müdde-i Umumiliği’nden Tahkikat Komisyonu’na sunulan bir tezkire, 
1895 yılının ilk ayı olan Mart başından Eylül sonuna kadar vilayet merkez ve 
nahiyelerinde siyasi amaçlı hiçbir olay olmadığı, yalnız Müslümanlar arasın-
da cereyan eden bir takım cinayet vakasının meydana geldiği belirtilmektedir. 

Tezkirede; 1894 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen ko-
lera salgını nedeniyle dağlara ve ovalara iltica eden binlerce Hıristiyan 
ailesinin çadır ve kamıştan komeler içinde yerleşmelerine rağmen gerek 
kendilerine ve gerekse de vilayet ve köylerde bıraktıkları sahipsiz kalan 
hane ve mallarına hiçbir saldırı vuku bulmadığı ve bu konuda herhangi 
bir şikâyetin de meydana gelmediği ifade edilmiştir.79 

Ermeni komitacılarının kolera salgınının sebep olduğu bu ortamdan ha-
reketle silahlanma ve propaganda gücünü artırmaya çalıştığı gibi görev icabı 

77 Tütenk, a.g.e., s. 316-317.
78 Diyarbakır vilayetinde meydana gelen Ermeni olayları için bkz: Oktay Bozan, Diyarbakır 
Vilayetinde Ermeniler ve Ermeni Olayları (1878-1920), Çizgi Yayınları, Konya, 2013.
79 BOA, HR. SYS, 2812/1, s. 11; Oktay Bozan, “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısından Birinci Dünya 
Savaşı Sonuna Kadar Samsun ve Çevresinde Türk-Ermeni İlişkileri”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 215, Cilt: 109, İstanbul, 2015, s. 45-47.
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vilayete gelen gayrimüslim doktorlardan bir kısmının da Ermenistan propa-
gandası yaptığı anlaşılmaktadır. Öncelikle 1895 yılı ortalarında Siverek’te 
zuhur eden Kolera salgını nedeniyle İstanbul’dan gelen ve uzun süre Sive-
rek’te görev yapan Doktor Mardiros’un etkili bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. 

Doktor Mardiros, burada görev yaptığı süre içerisinde, Ermenileri dev-
lete karşı isyana teşvik etmiş ve bu dönemde gündemde olan “Islahat Pro-
jesi” nedeniyle Vilayet-i Sitte’nin Ermenistan olacağını ileri sürmüştür. 
Olaylardan bir süre önce Siverek’ten ayrılan ve Halep üzerinden İstan-
bul’a giden Doktor Mardiros, Diyarbakır’ın da içerisinde bulunduğu altı 
vilayetin Ermenistan olduğuna dair bir haber alırsa “kasık bağını buldum” 
parolasıyla mektup yollayacağını söylemiş ve Siverek’ten ayrılmıştır. 

Halep’e ulaşan Mardiros buradan Siverek’e gönderdiği mektupta, “ka-
sık bağını buldum” diye önceden aralarında kararlaştırdıkları parolayı dile 
getirmiş ve ayrıca “büyük şenlikler yapınız” diye tavsiyede bulunmuştur. 
Bunun üzerine bazı Ermeniler vatandaşlığa yakışmayacak tutum ve dav-
ranışlarda bulunmaya başlamışlardır. Ermeni ihtilalcileri ise Hıristiyanla-
rın haklarının korunmadığından söz ederek halkın vergi vermesine engel 
olmaya başlamışlardır.80 

Kolera salgını nedeniyle vilayetin içerisinde bulunduğu durumdan 
hareketle mevzi kazanmaya çalışan Ermenilerin kolera salgını sırasında 
hayatını kaybeden Ermenileri sanki Kasım 1895 olaylarında yaşamını yi-
tirmiş gibi tahkikat komisyonlarına bilgi verdikleri anlaşılmaktadır. Olay-
larda hayatını kaybeden ve mağdur olanların büyük bir kısmının Erme-
niler olduğu açık bir hakikat ise de tahkikat komisyonlarına sundukları 
rakamlar abartılmaktadır.

 Bu durum Tahkikat Heyeti raporunda şöyle ifade edilmiştir; 

“Mağlubiyetten istifade maksadıyla hareket etmekte olan Ermenilerin 
büyük bir acıma duygusu meydana getirmek ve dünya kamuoyunu 
üzerine çekmek maksadıyla kasıtlı olarak vefat edenlerin sayısını 
abarttığı hatta “bir iki ay evvel koleradan veya başka bir sebepten 
terk-i hayat etmiş olan eşhası” bile meydana gelen olaylar sırasında 
ölmüş gibi gösterdiği ısrarla vurgulanmıştır.”81

1903 Yılı Kolera Salgını
Amerika’nın Harput Konsolosu Dr. Norton’un raporlarında Diyarba-

kır’da kolera salgının olduğu anlaşılmaktadır. Dr. Norton 1903 ve 1904 
yıllarında Diyarbakır İngiliz Konsolosluğuna vekâlet etmektedir. Kendi-
sine İngiltere’nin Diyarbakır Konsolosluğu’nda tercüman olarak çalışan 
Ermeni Dragoman Tomas Mıgırdıçyan Efendi yardımcı olmuştur.82 

20 Kasım 1903’te “Cholera at Diarbekir” başlığı altında Amerika’nın 
Harput Konsolosluğu tarafından Sefarete gönderilen raporda Diyarba-

80 Mehmet Hocaoğlu, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, İstanbul, 
1976, s. 236-237.
81 BOA, Y.PRK. ASK, 109/69, s. 5-6.
82 Musa Şaşmaz, İngiliz Konsolosları ve Ermeni Katliamı İddiaları (1878-1914), Atatürk Araş-
tırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2013, s. 355.
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kır’da kolera salgının olduğu bildirilmektedir. Harput Konsolosu, Diyar-
bakır’daki Fransız Konsolosu ve bir Alman doktordan aldığı bilgilere göre, 
Eylül 1903’ten beri şehirde kolera hüküm sürmektedir. 

 O tarihten beri günde ortalama beş kişi hayatını kaybetmektedir. Şe-
hirdeki Müslümanların yaklaşık dörtte biri bu salgından etkilenmiştir. 
Salgın bir süreden beridir hüküm süren Urfa’dan Diyarbakır’a yayılmış-
tır. Urfa’dan Diyarbakır’a gelen kişilerin tahaffuzhanelerde kalmamakta 
ve bundan kurtulmak için karantina memurlarına rüşvet vererek Diyar-
bakır’a gelmeleri salgının bulaşmasına neden olmuştur. 

Salgın bir süreden beri Siverek’te yaygın olarak hüküm sürmektedir. 
Siverek’teki ürünler günlük olarak Diyarbakır’a getirilmekte ve Diyarbakır 
pazarında satılmaktadır. Diyarbakır Valisi Mehmet Nazım Paşa,83 resmî 
olarak inatla şehirde kolera salgının olduğu reddetmekte ve doktorlara 
bunu gizli tutmaları yönünde emirler verdiği görülmüştür.

 Fakat Fransız Konsolosu şehirdeki Katolik okulların kapatılması yö-
nünde talimat ve aldığım yeni haberlere göre 10 Ekim 1903 tarihinden 
itibaren artık salgının yayılmadığı yönündedir. Bunun hemen Harput 
Valisine bildirilmiş, Vali Kazım Paşa, Ergani Madeni’nden gelen yolcular 
için bu bölgede kolera salgını olmadığını iddia ederek Gezin Hanı’nda bir 
karantina kurulmasını protesto etmiştir. Bu yüzden artık Diyarbakır’dan 
gelen yollar üzerinde bir karantina kurmaya gerek kalmamış, Ergani, Ma-
den ve Gerger’den hiçbir vaka haberi duyulmamıştır.84 

Birkaç ay boyunca muhtemelen koleranın şiddeti kesilse de Aralık ayının 
başından itibaren yeniden yoğun olarak kendisini hissettirdiği görülmekte-
dir. Nitekim Harput Konsolosluğu, Sefaret’e gönderdiği “Diyarbakır’da Ko-
lera Salgını” başlıklı raporunda bu durumu dile getirmektedir. Bu raporda; 

“Yılın ilk günlerinden beri Diyarbakır’da şiddetli bir kolera salgını hüküm 
sürmektedir. 15-22 Aralık 1903 tarihleri arasında günde ortalama ölüm 
sayısı 39 kişidir. Bu durum özellikle Kürtlerin yaşadığı şehrin kenar 
bölgelerinde devam etmektedir. Belediye yetkilileri bu durumun düzel-
tilmesi ve salgının olduğu yerlerde etkili karantina tedbirleri almaktan 
acizdirler. Civar şehirlerden Diyarbakır’da gelen mülteciler beraberle-
rinde salgını taşımaktadırlar. Hani ve Beşiri kasabalarında salgından 
kaynaklı ölen kişilerin sayıları bildirilecektir. Vilayet yetkileri, resmi ola-
rak salgının ciddi şekilde hüküm süren varlığını kabul etmek isteme-
mektedirler. Ben, bu salgının gelecek baharda tüm bölgeye yayılmasını 
önlemek için Vali Nazım Paşa’ya gerekli bir takım tedbirleri acilen alması 
yönünde tekrar ricada bulunacağım. Konsolos Norton’un 7 Ocak 1904 
tarihli bir raporunda, Diyarbakır’da muhtemelen yoğun soğuk havalar-
dan kolera salgının tamamen kesildiği ancak baharda bu salgının vila-
yetin her yerinde bu öldürücü salgının ortaya çıkacağı belirtilmektedir.85 
1910 yazında Rusya’dan Doğu Anadolu’ya sirayet eden kolera Erzu-

83 Abdülgani Fahri Bulduk, Diyarbakır Valileri, Haz: Eyüp Tanrıverdi - Ahmet Taşkın, Medre-
se Yayınları, Ankara, 2007, s. 185.
84 https://archive.org/stream/jstor-4551248/4551248_djvu.txt (erişim: 31.05.2015).
85 https://archive.org/stream/jstor-4551248/4551248_djvu.txt (erişim: 31.05.2015).
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rum, Van, Mamuretülaziz ve Diyarbakır vilayetinde etkili oldu.86 1910 
yılında Diyarbakır’da 24 vaka görüşmüş 18 ölümle sonuçlanmıştır.”87

Sonuç
Kolera salgını, XIX. yüzyılda dünyanın birçok yerinde halk sağlığını 

tehdit eden hastalık olmuştur. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul 
başta olmak üzere birçok vilayette meydana gelen salgın ciddi sonuçlar 
doğurmuştur. Salgın hastalıklar nedeniyle ölen ve can endişesi ile yaşa-
dıkları yerleri terk eden insanların varlığı, nüfus üzerinde olumsuz değiş-
melere sebebiyet vermiştir. 

Kasım 1894’te vilayet merkezinde başlayan salgın zaman içerisinde vi-
layetin değişik yerlerinde görülmeye başlamış ve çok sayıda insanın ha-
yatını kaybetmesine yol açmıştır. Koleraya yakalanma korkusu yaşayan 
ahali yaşadıkları yerleri terk etmeye başlamıştır. 

Bunun yanı sıra ahalinin bir kısmı da kaderci davranarak alınan tedbir-
lere riayet etmemiş ve yetkililerin işini zorlaştırmıştır. Osmanlı Devleti yetki-
lileri tesis ettikleri tahaffuzhaneler vasıtasıyla gelişigüzel hareket eden insan 
topluluklarının vasıtasıyla potansiyel taşıyıcılar olmaktan alıkonulmaya ça-
lışılmıştır. Bu bağlamda Diyarbakır vilayeti içerisinde tahaffuzhaneler inşa 
edilmiştir. Ticaret ya da başka nedenle şehirlerarasında hareket eden ahali 
bilgilendirilerek bu merkezlerde tutulmaya çalışılmıştır. Hatta birçok yerde 
tahaffuzhanelerde kalan kişilerden bir miktar ücret talep edilmesine rağ-
men Diyarbakır vilayetinde ahali bu meblağdan muaf tutulmuştur. 

Salgının özellikle içilen sular yoluyla bulaşmasından dolayı suların 
kaynatılarak içilmesi yönüne telkinlerde bulunulmuştur. Yetkilileri aldık-
ları karantina tedbiriyle salgının etkisini bulunduğu alanda kırmaya ve 
başka yerlere bulaşmasına engel olmaya çalışmıştır. Bir yılı aşkın bir süre 
devam eden salgın vilayet nüfusunun önemli bir kısmını etkilemiştir. Bu 
tür salgın hastalıklar nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetmiş ve bölge 
ticareti olumsuz etkilenmiştir. 
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