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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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1İSMAİL YAKIT / TÜRK KAVRAMININ ÇİLELİ VE HAZİN SERÜVENİ

TÜRK KAVRAMININ TARİH BOYUNCA 
GEÇİRDİĞİ

ÇİLELİ VE HAZİN SERÜVEN*

Prof. Dr. İsmail YAKIT**

Öz

Türk kavramı, en eski Çin kaynaklarında da geçen ve birleşik Türk 
Boyları için kullanılan bir kavramdır. Bir diğer ifadeyle Oğuzların 24 boyu-
nu içine alan ve her boyun müşterek soyadını ifade eder. Tarih boyunca 
çileli ve hazin bir serüveni yaşayan bu kavram, 16 devlet kuran bir milletin 
kurduğu devletlerin içinde sadece ikisinde adını gösterebilmiştir: Göktürk 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Diğer devletler daha ziyade kurucuların ve 
hanedanların isimleriyle anılagelmiştir. Mesele sadece bununla bitmiyor; 
Türk kavramı tarihi geçmişi içinde, cahil, köylü, eğitimsiz, anlamında kul-
lanıldığı gibi, hakaret içeren anlamda da kullanıldığı görülmüştür. Bunun 
en bariz örneklerine İmparatorluk dönemlerinde özellikle Osmanlılar dö-
neminde rastlamaktayız. Devşirmelerin hâkim olduğu saray yönetiminde 
bunların en acı örneklerini görebiliriz. Bu makalemizde Türk kavramının 
işte bu hazin serüvenini ele alacağız.

Anahtar kelimeler: Türk, Türkmen, Selçuklu, Osmanlı, Fatih, Atatürk.

Abstract
The Sad And Enduring Adventure Of The Term Of “Turk” 

Throughout The Ages
The term “Turk” mentioned in the oldest Chinese texts refers to the 

united Turkish Tribes. In other words, the meaning of the term “Turk” com-
prises of the 24 Oguz clans and stands for each of these clans’ patronymic 
names. The term experiencing a sad and enduring adventure throughout 
the ages, is only used twice in the names of the states among sixteen ones 
which were founded by Turks. These states are Gokturks and the Repub-

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 219              Aralık 2015

* 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, (Bildiri), 28-30 Ekim 2015, Azerbaycan.
** Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı.
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lic of Turkey. The rest of the states were occasionally named and called 
with the names of their founding families. Furthermore, it is seen that the 
term “Turk” is used to mean “ignorant, villager, illiterate” and it stands for 
some pejorative meanings in the course of the history. The most apparent 
examples are seen in the periods of Turkish Empires, most notably in the 
Ottoman Period. The most pejorative usages of the term can be traced in 
the administration of the Porte under the domination of Devshirmes. This 
paper examines this sorrowful adventure of the term “Turk”.

Keywords: Turk, Turkmen, Seljukian, Ottoman, Fatih, Atatürk.

Türk kelimesinin geniş anlamıyla Ziya Gökalp “törülmüş (=yaratılmış), 
türemiş, çoğalmış, millet yahut töreli”; İbrahim Kafesoğlu da “kanunlu, 
nizamlı ve düzenli millet” olarak tanımlamıştır. Göktürk İmparatorluğu 
devrinde Türk illerinden biri Oğuzlar idi. X. yüzyılda Müslüman olunca 
“Türkmen” adını aldılar. Türkmen demek Oğuz, Oğuz demek Türkmendi. 
Kendilerine Türkmen denilen Oğuzlar, Türkiye Türkleri, İran, Azerbaycan, 
Suriye, Irak ve Türkmenistan Türkleri’nin atalarıdır.1

Türk kelimesi Göktürk, Uygur ve Karahanlı metinlerine baktığımızda 
anlam itibariyle “güç, kuvvet, kudret, olgunluk; güçlü, kuvvetli, kudretli, ye-
tişmiş, kemale ermiş ve olgunlaşmış” anlamlarında kullanıldığını görürüz.2 
Göktürk kitabelerinde geçen “Türük Bilge Kağan” ve Tonyukuk kitabesin-
de geçen “Türk Bögü Kağan”da “güçlü, akıllı, bilgili” anlamındadır. Ayrıca 
Türk sözcüğünün “güzel, genç, civan” anlamı da mevcuttur. Gıyasu’l-Lü-
gat’ta, Mars yıldızı ve güneş anlamı da vardır. Ayrıca “Çağatayca-Uygurca 
Sözlük’te Türk: Türk, Türki halk, şuh ve güzel” anlamında kullanılmıştır.3

Kaşgarlı Mahmut (1008-1105), Divanu Lügati’t-Türk adlı meşhur ese-
rinde, Türk adının Türklere bizzat Tanrı tarafından verildiğini belirtir ve 
bu konuda hadis olduğunu söyler: “Yüce Tanrı: ‘Benim bir ordum vardır, 
ona Türk adını verdim, onları doğuya yerleştirdim. Bir ulusa kızarsam, on-
ları o ulus üzerine musallat kılarım.”4 demiştir. Gerçi İdris Bitlisi’nin asırlar 
sonra Türk kelimesine nazire olsun diye Kürd kelimesine de ‘güçlü, kuv-
vetli’ anlamı yüklemesi lengüistik bir veriye dayanmamaktadır. İdris Bitli-
si kürd kelimesiyle gurg/kurt kelimesini karıştırmış ve bilerek bir anlam 
saptırmasına tevessül etmiştir. Kendisi Kürd asıllı olmakla birlikte eserini 
Farsça yazmış birinin bu farkı görememiş olması mümkün değildir. İbn 
Tagriberdi’nin ‘En-Nücûmuz’-Zâhire’ adlı eserinde kürd/kürt kelimesinin 
‘kıllı, çok kıllı’ anlamı olduğu belirtilmektedir.5

1 Türk ve Türklük, Türk Standartları Enstitüsü Yayını, Ankara, 1994, s. 40.
2 O. Fikri Sertkaya, Göktürk Tarihinin Meseleleri, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 
Ankara, 1995, s. 2.
3 Ahsen Batur, 1200 Yıllık Sürgün, Türk Sözünün Hazin Serüveni, Selenge Yayınları, 3. Baskı, 
İstanbul, 2013, s. 23.
4 Kaşgarlı Mahmut, Divanu Lügati’t-Türk (I-IV), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1986, 
I/351.
5 Bkz. Batur, a.g.e., s. 24.
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Türklere Çinliler Tu-ki-yu (Tu-küe), Tibetliler Du-rug-gu, Hintliler Turuk-
ha veya Turuşka, Ural kavimlerinden Macarlar Török, Ruslar Tork dediler. 
Tacikler Hanîd (hanlı, Karahanlı), Araplar ‘Türk’, çoğulu ‘etrak’ dediler. 
Buradan anlaşılan da Türk kelimesinin etnik bir terimden ziyade siyasi 
bir terim olduğudur.6 Bilindiği üzere Göktürklerden sonra kurulan devlet-
lerde Türk kelimesi doğrudan kullanılmamıştır. Bilakis, hanedan ve so-
yadları kullanılır olmuştur. Tıpkı, Karahanlılar, Harzemşahlar, Eyyubiler, 
Selçuklular, Osmanlılar gibi. Selçukluların ilk dönemlerinde Oğuz yerine 
Türkmen kullanılmaktaydı. Daha sonra o da terk edilmiş, Türkmen ve 
Türk kavramları artık hakaret içeren kavramlar olmuştur. Kaldı ki Sel-
çuklular Türkmen asıllı olmalarına rağmen, kendi içlerinde bir grup için 
bu kelimeyi kullandılar. Keza ekrâd kelimesini Osmanlılar “dağlı, göçebe” 
karşılığı kullanırken; etrak kelimesini de “köylü, çarıklı” anlamında tahkir 
olarak kullanmışlardır.7

Tarihi kaynaklara baktığımız zaman görürüz ki, Türkler, kendilerini 
maalesef Türk olarak değil, daha ziyade boy ve hanedan veya kabilelerinin 
adlarıyla takdim edegelmişlerdir. Kaldı ki komşuları onlara “Türk” demeye 
devam etmiştir. Ahsen Batur’un da tespit ettiği gibi,

“Karahanlılarla Gazneliler, yine Karahanlılarla Selçuklular, Selçuk-
lularla Oğuzlar, daha sonraları Selçukluların kendi aralarındaki taht 
kavgalarında ve iç savaşlarda, Atabeylikler döneminde, Anadolu Sel-
çuklularında, Osmanlılarda, Osmanlı’nın Anadolu Selçuklu enkazı 
üzerinde kurulan beyliklerde olan mücadelesinde, hep hanedan yahut 
boy veya aşiret adı ön plana çıkarılmış, ama asla Türk adı kullanıl-
mamıştır.”8

Yine bu Türk hükümdarları diplomatik yazışmalarında çoğu zaman 
da Türkçe kullanmamışlardır. Mesela ‘Tarihu’l-Beyhâkî’de s. 78 bahsedil-
diğine göre; Gazneli Sultan Mesut, Bağdat Halifesine Arapça, Karahanlı 
Hükümdarı Kadirhan’a yazılan Farsça mektubu mühürlemiştir. Halbuki 
Karahanlı hükümdarı kendisi gibi Türkçe konuşmaktaydı ve kendisi gibi 
Karluk kabilesinden idi. Keza her ikisi de Türk olan Timur’la Yıldırım Be-
yazıt da Arapça ve Farsça yazışmışlardır.9

Türkistan’da Halaç ve Karluk Türkleri kendilerine hiç Türk demiyor-
lardı. Hâlbuki komşuları onlara siz Türksünüz diyorlardı. Nitekim Gu-
milev’in, “Hazar Çevresinde Bin Yıl” adlı eserinde s. 344 “Yemin el-Mülk, 
Gur valisinden hayvanlarını otlatmak için mera” istediğinde şu cevabı al-
mıştır: “Biz Gurluyuz, sizse Türk. Birlikte yaşayamayız.”10 Göktürk Ha-
kanlığı’nın yıkılmasından sonra Sultan Alparslan’dan sonra ilk defa ve 

6 Bkz. Sertkaya, a.g.e., s. 3; Batur, a.g.e., s. 24.
7 Yusuf Halaçoğlu, Anadolu’da Aşiretler, Cemaatlar, Oymaklar, I/XXIII, Togan Yayınları, İstanbul, 2012.
8 Batur, a.g.e., s. 57.
9 Batur, a.g.e., s. 57, 105.
10 Batur, a.g.e., s. 113.
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üstelik yabancı bir heyetin huzurunda “Ben Türk’üm” diyen hükümdar 
Harezmşah Muhammed’dir. Bununla beraber kahramanlığıyla ün yap-
mış oğlu Celaleddin Mengüberdi’nin ağzından bir kere olsun “Türk” sözü 
çıkmamıştır.11

İslam dünyasında ahlâk felsefesiyle nam yapmış İran asıllı düşünür 
İbn Miskeveyh (940-1030), “El-Fevzü’l-Asğar” isimli Arapça eserinde 
canlıları taksinomik anlamda bir tasnife tabi tutarken, insanın en aşağı 
mertebesiyle hayvanlar âleminin en üst mertebesini aynı çizgi üzerinde 
olduğunu belirtir ve “Yeryüzünün en ücra köşelerinde, Kuzey ve Güney 
gibi en uç noktalarında bulunan Türkler ve Zenciler gibi topluluklar bura-
ya dâhildir.”12 demektedir. İbn Miskeveyh, Tehzibu’l-Ahlâk isimli bir diğer 
eserinde de benzer ifadeler kullanarak der ki: “Bu mertebelerin hayvan 
ufkunun sonuyla birleşen insan ufkunun ilk derecesinde olanlar, medenî 
dünyanın dışında kalan Kuzey ve Güney bölgelerinde iskân eden; tıpkı, 
Ye’cüc ve Me’cüc beldelerinden Türkler ve maymunlardan çok az bir üs-
tünlükle ayrılan milletlerden zenciler ve onlara benzeyenlerin ötesinde olan 
topluluklardır.”13

İbn Miskeveyh’ten esinlenenler çoktur. Kendisinden sonra yazılan ah-
lak kitaplarında onun bu görüşü, maalesef tekrar edilegelmiştir. Söz geli-
mi, Nasirüddin Tusi (1201-1274)’nin “Ahlak-ı Nâsırî’sinde; Celâleddin Dev-
vânî (1427-1502)’nin, “Ahlâk-ı Celâlî”sinde; Kınalızade (1511-1571)’nin, 
“Ahlâk-ı Alâ’î”sinde kısmen de olsa yer almıştır. Mesela Kınalızade şöyle 
demektedir: “Nitekim hikâyet olunur: Cezîre-i Tûlîd’den öte Kûhistan’da 
sâkin ‘Etrâk’ vardır ki, itidâl-i aceme kariblerdir ve lügatları ve nutukla-
rı, hayvanat-ı acem sağirine müşabihtir ve onlardan öte efrâd-ı Ademî’den 
(Ademoğlu’ndan) hiç efride (hiçbir fert) yoktur.”14

Türklerin gerek İranlı ve gerekse Arap müfessirleri tarafından kaleme 
alınan Arapça kaynaklarda Ye’cüc ve Me’cüc olarak görülmeleri ve bu iki 
sembolik kavram üzerine pek çok hurafe uydurmaları ve Türk müelliflerin 
de bunları gerçek zannederek eserlerinde bahsetmeleri anlaşılır gibi değil-
dir. Mesela İran asıllı Beyzavî (öl: 1286)’nin “Envâru’t-Tenzîl” isimli kısaca 
“Beyzavî Tefsiri” denen tefsirinde Ye’cüc’ün Türkler, Me’cüc’ün de dağlılar 
olduğunun söylendiğini belirttikten sonra “Yeryüzünde fesat çıkarırlar”15 
ayetini bu doğrultuda tefsir eder ve der ki: “Yani arzımızda katliamla, 
tahrifatla ve yeşilliği itlaf ederek ifsat ederler. Denildi ki, onlar ilkbaharda 
ortaya çıkarlar, yeşilliği yemeden terk etmezler ve kurularını da götürür-

11 Batur, a.g.e., s. 123, 127.
12 İbn Miskeveyh, Kitâbu el-Fevzi’l-Asğar, Beyrut, (H. 1319 / M. 1901), s. 91; İsmail Yakıt, 
“Darwin’den Önce İslam Düşünürlerinde Evrimle İlgili Fikirler”, Felsefe Arkivi, Sayı: 24, İstan-
bul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1984, s. 109.
13 İbn Miskeveyh, Tehzibu’l-Ahlâk ve Tathiru’l-A’râk, M. Ali Sabih Matbaası, Kahire, Mısır, (H. 
1378 / M. 1959), s. 71-72.
14 Alaaddin Ali b. Emrullah Kınalızade, Ahlâk-ı Alâ’î, Bulak Matbaası, Kahire, Mısır, (H. 1248 
/ M. 1833), s. 40.
15 Kur’an, “Kehf Suresi”, 18/94.
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ler ve denildi ki onlar insanları da yerler.”16 İslam dünyasındaki evrimci 
düşüncelerden istifade etmiş olan C.R. Darwin (1809-1882), aşağı ırk ko-
nusunda da İbn Miskeveyh’ten esinlenmiştir. Onun Batı dillerine çevrilen 
kitaplarından istifade eden Darwin, Türkleri de tıpkı İbn Miskeveyh gibi, 
hayvana yakın bir aşağı ırk olarak göstermekten çekinmez. Nitekim, oğlu 
tarafından neşredilen mektuplarından, 3 Temmuz 1881 tarihli W. Gra-
ham adlı bir dostuna yazdığı bir mektupta bunları açıkça söyler:

“Avrupa’nın yüzyıllar önce değil, daha yakın dönemde Türkler tarafın-
dan nasıl ezildiklerini ve böylesi bir fikrin şimdi nasıl komik geldiğini 
hatırlayın. (Avrupa ırklarının kökeni olarak bilinen) daha gelişmiş (me-
denileşmiş) Kafkas ırkları, hayat mücadelesinde Türklere karşı galip 
gelmişlerdir. Fazla uzak olmayan geleceğe baktığımızda, ne kadar çok 
sayıdaki aşağı ırkların çoğunun dünyanın her yerinde daha fazla ge-
lişmiş (medenileşmiş) ırklar tarafından yok edileceklerini görebiliriz.
Bu arada hiç şüphesiz insansı maymunlar da yok olacaklar. Sonra-
sında ise, insanoğlu ile onun en yakınındaki benzeri tür arasındaki 
boşluk genişleyecek.”17

İngiltere’de Başbakanlık da yapmış olan ve I. Dünya Savaşı’nda Savaş 
Bakanı olarak görev yapan Sir Winston Churchill (1874-1965), İngiliz ar-
şivlerine göre, Çanakkale savaşları esnasında, ‘Türklere karşı zehirli gaz 
kullanalım’ teklifinde bulunmuş, ancak bu teklife karşı çıkarak itiraz eden 
İngiliz yetkilileri ‘Bu bir insanlık suçu olur’ deyince, Churchill şu cevabı 
verir: ‘Ama Türkler insan değil ki! Medeni olmayan (barbar) milletlere karşı 
gaz kullanılabilir.’ Churchill’in 1919’da yazılı not olarak kağıda döktüğü 
bu görüşlerinin aslında Charles Darwin’in yukarıda belirttiğimiz görüş-
leri, aynı zamanda İngiliz Kraliyeti Müstemlekeler Bakanı Lord Gladsto-
ne’un ve ekibinin ileri sürdüğü fikirdir. Bu fikre göre; Türklerin, maymun-
la-insan arası barbar (=medeniyet yıkıcı) bir canlı türü olduğu görüşüdür.

Biz tekrar Türk tarihine dönelim. Osmanlı’nın hızla yükselmeye başla-
dığı yıllarda Maveraünnehr, daha sonraki adıyla Türkistan’da büyük bir 
güç yükselir: Timurîler. “Kınından sıyrılmış kılıç” anlamına gelen “Barlas” 
kabilesinden olan Timur, Göktürkler’den itibaren Gazneli Sultan Mahmut 
(971-1030), Sultan Alparslan (1029-1072) ve Harezmşah Muhammed (öl. 
1221)’den sonra aslını Türklüğünü bilen ve bunu yüksek sesle haykıran 
dördüncü liderdi. Gerçi onun da oğulları aynı haykırışı yineleyememiş ve 
sadece uzak torunu Babür (1483-1530), bu çağrıya cevap vermişse de, 
Timur (1336-1405)’un ağzından çıkan şu şanlı sözler, Osmanlı Sultanla-
rı’nın ağzından bir kere olsun çıkmamıştır: “Biz kim, Melik-i Turan, Emîr-i 
Türkistanmiz; Biz kim, halkların en kadimi, Türk’ün başbuğumiz” (= Biz ki, 

16 El-Kadı Nasirüddin Ebi Saîd Abdillah, b. Ömer Beyzavî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl 
(Tefsir-i Beydâvî), (I-II), Daru’r-Reşîd, Dımeşk, Beyrut/Lübnan, (H. 1421 / M. 2000), s. 354-
355; Ayrıca bkz. İsmail Hami Danişmend, Türklük Meseleleri, İstanbul Kitabevi, Fatih Matba-
ası, İstanbul 1966, s. 79, 117.
17 Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, (I-II), New York, 1888, I/285-286.
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Turan Hükümdarı, Türkistan Emiri’yiz. Biz ki, halkların en eskisi, Türk’ün 
başbuğuyuz.)”18

Türklüğüyle övünen ve “Ben Türküm” diyen bir diğer Hükümdar Hü-
seyin Baykara (1438-1506)’dır.19 Timurlu soyunun son büyük hükümdarı 
olan Hüseyin Baykara, Türk kültürünün Çin, Kuzey Asya ve Hint etkile-
rini özümleyerek parlak bir düzeye ulaşmasında önemli rol oynamıştır. 
Herat’taki sarayını canlı bir bilim merkezi durumuna getirmiş, döneminin 
önde gelen düşünür ve sanatçılarını koruma altına almış ve onların yakın-
lıklarını kazanmıştır. Şair Camî, onun döneminin ünlü şairlerindendir. Ali 
Şir Nevaî çocukluk arkadaşıdır. Hüseyni mahlasıyla Türkçe ve Farsça şi-
irler de yazan Hüseyin Baykara’nın Türkçe şiirleri ‘Divan-ı Sultan Hüseyin 
Mirza Baykara’ adıyla yayımlanmıştır. Şiirlerinin bir bölümü de Hüseyn-i 
Baykara Divanı’ndan Seçmeler adı altında basılmıştır.20

Osmanlılar Türk’e ve Türklüğe o kadar yabancı kalmışlardır ki, saray-
da şehzadelere hocalık yapanların yazdıkları tarih kitaplarında söz gelimi 
Hoca Sadettin (1536-1599)’in Tacü’t-Tevârih’inde sık sık Türklere hakaret 
edilmiştir. Mesela, Fatih’e Uzun Hasan’ı şikâyet eden Pir Ahmet “aman 
bilmeyen Türkmen elinden gamla kan ağladıklarını” anlatır. Keza yine 
Uzun Hasan’dan bahsederken “Türkmenlik yaradılışının gereği tamah ve 
hırs elini uzatıp, yağmacı kolunu salarak güven payı olmak üzere Karaman 
diyarını talan eyleyerek zenginlerini bile bir lokma ekmeğe muhtaç etti.”21 
demektedir. Hatta Fatih Sultan Mehmet (1432-1481), sanki kendisi başka 
bir halka mensupmuş gibi, Uzun Hasan (1423-1478)’a gönderdiği mek-
tupta “tiynet-i redie-i Türkmaniyan muktezasınca (yine o aşağılık Türkmen 
seciyeni sergileyerek/Türkmen karakterinin gereği olarak)…” türünden, 
mağlup ettikten sonra da: “mürde-i ôbaş Türkman târikü’l-İman” (=iman-
sız serseri Türkmen taifesi) ifadelerini kullanarak, Türkmen’i yani aslında 
önce kendini sonra da tüm Anadolu halkını aşağıladığının herhalde farkı-
na varmamıştır.22

Fatih’in Uzun Hasan’ı yenmesi üzerine Tâcü’t-Tevârih’te şöyle bir kayıt 
vardır:

“Savaş savulduktan sonra Padişah hazretleri Türkmen kellelerinden 
oluşan tepeleri dolaşmak üzere ol ovayı şereflendirdiği vakit, gördü ki, 
bir azeb eri (=azap askeri) elinde bir bıçak, ölüler arasında dolaşıyor. 
‘Ne iş yapıyorsun?’ diye sorduğunda azeb ayıttı: ‘Sultanım Türkmen 
ölülerinin kulaklarından olan küpeleri alurum’ dedi. Padişah da ha-
fifçe gülümseyerek ‘işine devam et’ deyip yoluna devam etti. Uzun 

18 Batur, a.g.e., s. 180.
19 Batur, a.g.e., s. 332.
20 Vikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCseyin_Baykara, Erişim Tarihi: 30.08.2015.
21 Hoca Sadettin, Tâcü’t-Tevârih, Cilt: III, Sadeleştiren: İsmet Parmaksızoğlu, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, MEB, Ankara, 1979, s. 78-79.
22 Bkz. Selahaddin Tansel, Fatih Sultan Mehmed’in Siyaseti ve Askeri Faaliyeti, MEB, İstanbul, 
1971, s. 310; Batur, a.g.e., s. 25 ve 208.
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Hasan’ın yenilgisine Hekimbaşı ve akıllıların sevgilisi olan Âhî Çelebi 
‘Butlânu kaydi’l-hâinin’ (=Hainlerin hilesi boşa çıktı) cümlesini (ebced 
hesabıyla) tarih olarak tespit etmiştir.”23

Eş-Şekâiku’n-Nu’mâniye yazarı ünlü Taşköprüzade (1495-1560)’nin 
anlattığına göre, Fatih, fetihten sonra Akşemseddin (1389-1459)’e tasav-
vufî anlamda bağlanmak ister, Akşemseddin kabul etmez. Fatih ona bir 
Türk gelse hemen alıyorsun anlamında cevap vererek, Türk’ü küçümse-
miştir. Aslında Fatih’in, Türk kelimesini “sıradan biri, eğitimsiz, cahil, köy-
lü, çarıklı, davar çobanı” anlamında, yani etnik olmaktan ziyade kültürel 
ve meslekî bir anlamda kullandığını görüyoruz. Söz konusu metni Arapça 
aslından bizzat tercüme ettim.

“Sultan Mehmet Han surlardan içeriye girince yan tarafına baktı. Sad-
razam Veliyüddinoğlu Ahmet Paşa (1426-1497) yanındaydı ona: ‘İşte 
Şeyh Akşemseddin’in bize verdiği müjde buydu’ dedi ve devam etti: 
Benim ferah ve mutluluğum bu fetihden dolayı değildir. Benim mut-
luluğum zamanımda böyle bir adamın mevcudiyetidir.’ dedi. Ertesi 
günü (geceleyin) Sultan Mehmet Han, Şeyh Akşemseddin’in çadırına 
geldi. Şeyh çadırında divan üzerinde dirseğine dayanarak uzanmış 
haldeydi ve ayağa kalkmadı. Sultan Mehmet Han geldi elini öptü ve 
dedi ki. ‘Bir istek için geldim.’ Şeyh sordu: ‘nedir?.’ Sultan: ‘Senin na-
zeretinde birkaç gün halvete girmek isterim (=Beni tarikatına al). Şeyh 
dedi ki: Hayır. Bunun üzerine Sultan sürekli ısrarda bulundu. O her 
defasında ‘hayır’ diye cevap verdi. Bunun üzerine Sultan öfkelendi ve 
şöyle dedi: ‘Türklerden biri sana geldiğinde tek bir kelimeyle hemen 
halvete (tarikata) alıyorsun.’ Bunun üzerine şeyh: ‘Eğer sen halvete 
(=tarikata) girersen oradan (manevi) bir lezzet alırsın ve saltanat işleri 
gözünden düşer ve ülke yönetimini bırakırsın... Halvetten (=tarikatten) 
kasıt adaleti elde etmektir. Sen de bunu devlet yönetiminde yaparsın. 
Bu anlamda daha birçok nasihatte bulundu. Sonra Sultan ona bin 
dinar gönderdi ama Şeyh kabul etmedi.
Sultan çadırdan çıktıktan sonra, (Fatih), Veliyüddinoğlu’na (=Sadra-
zama): ‘Şeyh ayağa kalkmadı, bu bana çok dokundu dedi. Veliyüddi-
noğlu’da ona: ‘Büyük sultanların bile başaramadığı bu fetih sebebiyle 
sizin nefsinizde bir gururu Şeyh görmüştür. Şeyhler mürebbidir. Ola 
ki böyle davranmakla gururun sizden zail olmasını istemiştir dedi.’”24

Fatih’in Türklere bu şekilde davranması veya Türk kavramının onda 
aşağı tabakadan birilerini çağrıştırması hususunda onun annesinin Türk 
olmadığını söyleyenler de vardır. Nitekim tarihçi Franz Babinger (1891-
1967): “II. Mehmed’in ana tarafındaki ataları hakkında hiçbir şey bilmesek 

23 Hoca Sadettin, a.g.e., Cilt: III, s. 139.
24 Isamuddin Ebi’l-Hayr Ahmed bin Mustafa Taşköprüzade, Eş-Şekâiku’n-Nu’mâniyye fî 
Ulemâ’i’d-Devleti’l-Osmâniye, Tahkik: Dr. Ahmed Suphi Furat, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 
İstanbul, 1985, s. 228-229.
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de Türk, Slav, Bizans, Frank, Acem ve muhtemelen Arap kanı taşıdığı, böy-
lece oldukça tuhaf ve renkli kalıtımsal özeliklere sahip olduğu kesindir.”25 
şeklinde bir yargıya varır. Hâlbuki Fatih, Türk bir babadan ve bir Türk 
anadan dünyaya gelmiştir. İsmail Hami Danişmend, Hoca Sadettin’in Tâ-
cü’t-Tevârih’inin I/512. sayfasına dayanarak, Fatih’in babası Sultan II. 
Murat’ın Candaroğulları hanedanından İsfendiyar oğlunun duhterini (kızı-
nı) nikâhlayarak hatunluğa kabul eylediğini hatta Fatih-i İstanbul Sultan 
Mehmet Han’ın da ol duhterden vücuda geldiğini yazmaktadır.26 Şu halde 
Fatih’in anası da Türk’tür. Ancak Fatih, ne yazık ki Türklüğünü, Türk-
menliğini bilmeyen bir Türk’tü. Nitekim babası II. Murat, sikke bastırmış 
ve bastırdığı sikkelerde Kayı boyunun işaretini kullanmıştır. Silahlarda ve 
bazı araç ve gereçlerde de kullanılan bu kayı işaretleri Kanuni zamanına 
kadar kullanılmasına rağmen devam ettirilmemiştir. Kanuni’nin döktür-
düğü toplarda da bu damgaya rastlanılmaktadır. Aslında bunlar Oğuzhan 
neslinden olduklarını biliyorlardı, ama kendilerine “Türk” demiyorlardı. 
Mesela Fatih’in, torununa “Korkut” adını vermesi ve Yavuz Sultan Selim 
de oğluna Oğuzhan diye isim vermesi aynı şuurun bir ifadesidir.27

Osmanlıları Türklük konusunda Fatih öncesi ve Fatih sonrası olmak 
üzere ikiye ayırmak yerinde olur. Fatih öncesinde birkaç istisnanın dı-
şında padişahlar, vezir vüzera ve üst bürokrat kısmen de olsa Türklük-
lerinden haberdar idiler. Ancak Fatih ve sonrasında İmparatorluk ideali 
onları -İbn Haldun’un görüşünü dikkate alırsak- asabiyeden hadariye’ye 
çekti. Bizans özlemi başladı. Osmanlı artık teşkilat yapısıyla Bizanslaş-
maya başlamış olduğu kanaati bizde hâsıl olmuştur. O, Müslüman olmuş 
bir Bizans haline geldi. Saltanat düşüncesi her şeyin önüne geçti. Osmanlı 
artık bir cihan imparatorluğu idi. Türkler bu imparatorlukta ancak vergi 
ve asker veren bir tebaa durumunda idi. Türk içinde tahsil görenler, saray 
teşkilatına ve mülki yönetime alınmıyor. Şeyhülislamlık, müderrislik ve 
kadılık gibi hizmetlere getiriliyorlardı.

Türklerin, Türkmenlerin nüfusu Anadolu’da çoktu. Moğol istilasıyla bu 
sayı iyice artmıştı. Osmanlı’nın onlardan devşirme alarak mülki ve askeri 
teşkilata onlardan almaması, bir paşa isyan ettiğinde veya azledildiğinde 
kendi soydaşlarının yanına giderek güçlü bir orduyla saraya saldırmasın-
dan, korkmuş olmalıdır düşüncesini akla getirmiyor değil. Balkanlardan 
ve gayri Müslimlerden alınan ve Müslüman edilen çocuklardan olan yö-
neticilerin, kendi etnik akrabalarına giderek bir ordu kurup Osmanlı’ya 
saldırması gibi bir şansları yoktu diye düşünüyorum. Herhalde devşirme-
ciliğin oturduğu mantıkî temellerden biri bu olmalıdır.

25 Bkz. Babinger, Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, Çeviri: Dost Körpe, 5. Baskı, Oğlak Yayın-
cılık, İstanbul, 2003, s. 31.
26 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt: I, Türkiye Yayınevi, İstan-
bul, 1971, s. 201; Hoca Sadettin, Tâcü’t-Tevârih, Cilt: II, Sadeleştiren: İsmet Parmaksızoğlu, 
Kültür Bakanlığı Yayınları, MEB, Ankara, 1979, s. 141-175.
27 Mehmed Niyazi Özdemir, Türk Devlet Felsefesi, Ötüken Neşriyat, 6. Basım, İstanbul, 2007, 
s. 223.
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Fatih üst yönetime kendine bilâ kayd u şart bağlı olan ecnebileri, dev-
şirmeleri getirmesini, Mükrimin Halil Hoca şöyle yorumlamaktadır: “Bu 
devşirmeler iktidar mevkiine gelir gelmez, Türk unsurunu, Anadolu halkını 
ezmeye, devlet müessesesine hâkim olarak adeta kendilerini Müslüman 
eden milletten intikam almaya başladılar.”28

Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlarından Rum Mehmet Paşa (öl. 1470), 
Rum devşirmesi olduğu için bu lakapla anılırdı. Osmanlı’nın Karaman sefe-
rindeki kıyım ve talanın durdurulması için yalvarmaya gelen yaşlı Türklere 
Rum Mehmet Paşa şunları söylemiştir: “Nice sızlarsınız akılsız Türkler! Vata-
nımın, ırkımın öcünü sizlerden Karaman ülkesinde almaya muvaffak oldum.”

Devletin ilk dönemlerinde veliahtların analarının Türk olması prensibi 
hem Osmanlılarda hem de Selçuklularda vardı. Ancak bu ilkeye topraklar 
genişledikçe, devlet İmparatorluk haline geçtikçe pek riayet edilmemiş-
tir. Mesela Göktürkler’de kendi halkına yabancı kalan prenslerin anneleri 
Çinli idi, Selçuklularda, Pers ve Arap dilberleriydi. Osmanlılarda, Macar, 
Rum, Slav vb. halklarındandılar.

Osmanlı hanedanı Oğuz boylarının Bozok şubesinden Kayı aşiretine 
mensuptur. Osmanlı beyliğini Osman Bey kurmuşsa da ilk devletin te-
mellerini oluşturan Orhan Bey’dir. Osmanlı Devleti’nde beylerin hüküm-
darlar üzerinde nüfuzu İstanbul’un fethine kadar devam etti. Fatih Sultan 
Mehmet’in Çandarlı Halil Paşa’yı katletmesinden sonra sadrazamlık, ve-
zirlik, beylerbeyilik gibi makamlar Türkler yerine devşirmelere verilmiş-
tir. Sultanlar artık kendi bekalarını garanti altına almaya, saltanatlarını 
düşünmeye başlamışlardır. Onlar için etnik kökenin hiçbir önemi yoktu. 
Dolayısıyla halk dedikleri artık tebaadan başka bir şey değildi. Onların 
değeri artık icra ettikleri iş ve mesleklere göreydi. Mesela Osmanlılarda 
ticaret Yahudilerde, esnaflık Rum ve Ermenilerde idi. Türkler ise, hay-
vancılık ve çiftçilikle uğraşıyorlardı. Yani köylü idiler. Elit bir tabakadan 
olmadıkları için köylü, çarıklı olarak bakılıyordu. Vaktiyle farklı anlamda 
olan kavramlar, anlamlarını yitirmişti. Hatta bazıları Enderun’a bile alın-
mıyorlardı.

Nitekim Yeniçeri Teşkilat Mecmuası’nda (=Yeniçeri İlmühali, s. 5) Ka-
nuni (1494-1566)’ye ait şöyle bir ferman olduğunu Uzunçarşılıoğlu nak-
letmektedir.

“El-i yazu billah Urus, Acem, Çingene ve Türk reayasının evlâtları 
vesâir mahlûkun evlâtlarından Harputlu, Diyarbekirli ve Malatyalı 
olmaya. Yukarıda tasrih olunanlardan gayri âdemi ya rüşvetle veya 
rica ile veya bir büyük yerden şefaatle Bedergâh idüp hâlis kullarımın 
aralarına bir ecnebi korlarsa Allahu azimüşşânın ve yüz yirmi dört bin 
peygamberin lânetleri ol zâbitlerin üzerlerine olsun.”29

28 Mükrimin Halil Yınanç, “Milli Tarihimizin Mevzuu”, Anadolu Mecmuası, Haz. Arslan Tekin, 
A.Z. İzgöer, TTK, Ankara, 2011, s. 99.
29 İ.H. Uzunçarşılıoğlu, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları, I, Acemi Ocağı ve 
Yeniçeri Ocağı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, s. 20-21.
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Demek ki Türk, padişahın has kullarından değil ki “hâlis kullarımın 
arasına” alınmasın demektedir.

Yeniçeriler devşirme usulüyle toplanırdı. 17. yüzyılın ortalarına kadar 
bu usül devam etti. III. Murat döneminde uzun süren savaşlar ve eksik 
kadrolar sebebiyle bu eksikliği gidermek için devşirme usulü terk edildi.
Ocağa Türklerden ve diğer Müslümanlardan pek çok kişi alındığını tarih 
kitapları kaydeder. Aslında Yeniçeri Ocağı bir nevi ahlaksızlık ocağı idi. 
İstanbul halkı bunların şerrinden korkardı. Çoğu gruplar halinde gezerek 
mahalle arasında ırz düşmanlığı yapar, yangın çıkartır, karşı gelenleri öl-
dürürlerdi. Savaşlarda da pek bir etkinlikleri yoktu. Mükrimin Halil hoca-
nın verdiği malumata göre;

“Yeniçerilerin Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki miktarı sekiz 
bini muvazzaf ve üç bini acemi oğlanı olmak üzere on bir bin kişiye 
ulaşmıştı. İmparatorluğun birkaç yüz bine çıkan muhteşem ordusu ise 
hep Türk unsuruna mensup idi. Büyük ordunun en mühim kısmını 
Türk olan tımarlı sipahiler teşkil ediyordu. Bütün fetihler bunlar tara-
fından yapılmış, bütün zaferler onlar tarafından kazanılmıştı.”30

Osmanlı’nın milli bir yapı olmadığını siyasi bir yapı olduğunu, koz-
mopolit bir yapı olduğunu bilmemiz gerekir. Arap, Acem, Arnavut, Slav, 
Boşnak vs. hep kendilerinin ne olduğunu söyleyebiliyor ancak Türkler, 
Türklüklerini gizliyordu. Çünkü eğitim Araplaşmış ve Arapçalaşmış idi. 
Arap kaynakları, yukarıda bahsettiğimiz gibi, Türklerden Kur’an’da yeri-
len “Ye’cüc Me’cüc” olarak bahsediyordu. Nitekim Arap yazarlardan Ab-
durrahman Eşref (öl: 1748): “Pek çoğu acımasız ve gaddar olup, yağmada, 
talanda, ülkeleri yakıp yıkmada emsalsizdirler. Onların şerrinden Allah’a 
sığınırız.”31 diyerek ağır hakaretlerde bulunur. Osmanlılardaki isyanlar 
19. asra kadar dini ve daha ziyade siyasi içerikli idi. Yavuz döneminde 
Kızılbaş diye öldürülen Türkmenler, sadece Türkmen oldukları için değil, 
Şah İsmail taraftarları olarak isyan hazırlığı içinde olduklarından kılıçtan 
geçirilmiştir. Bu olaya sadece mezhep açısından bakılırsa yanlış olur. Ya-
vuz’un Mercidabık ve Ridâniye savaşlarında da çok Sünni ölmüştür. Bu 
kavgalar saltanatın devamı kavgalarıdır. Yani siyasi amaçlı savaşlardır. 
Yavuz, Anadolu’daki Türkmenleri katlederken saltanatını düşündüğü ka-
dar keşke “bunlar benim soyumdan” diyebilseydi.

Keza Celalî isyanları da aynı anlamda siyasi amaçlı isyanlardı. Kızıl-
başlıkla pek ilgisi yoktur. Celalilerin öldürdüğü insanlar hep hükümet 
mensubu olanlardı. Sünni halkın, bu isyana karşı çıkması gerekirdi. Kal-
dı ki, her iki taraftan da ölenler vardı. İsyan Sünni çiftçilere de sıçra-
mıştı. Olay bir zalim-mazlum ilişkisidir. Ancak şurası var ki, bu isyanı 
bastırmakla görevli olan kişi Kuyucu Murat Paşa (1530-1611) isminde 

30 Yınanç, “a.g.m.”., s. 101.
31 A. Eşref, Tezkiretü’l-Hikem fî Tabakâti’l-Ümem, İstanbul, tarihsiz, s. 4-5 (A. Batur’dan 
naklen, a.g.e., s. 231).
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bir Hırvat’tı. Sünni-Kızılbaş demedi binlerce Türk’ün, Türkmen’in boynu-
nu vurdurdu, kuyulara doldurdu. Hatta kaynakların bahsettiği kadarıy-
la özelikle Devşirme tarihçi Naima (1655-1716), Tarihi’nde bahsedildiği 
kadarıyla; 1606-1611 yılları arasında 55 bin Türk’ü öldürmüş diri diri 
kuyulara doldurmuş, üstlerini kapatmıştır. Aman dileyenlere “Vurun şu 
pis Türk’ün başını” demiştir. Cellâtların, yeniçerilerin bile öldürmeye kı-
yamadığı 8 yaşındaki bir Türk çocuğunu, atından inerek, boğazını sıkmış 
ve kuyuya atarak öldürmüştür.32 Celali isyanlarında öldürülenlere Pe-
çevî (1572-1650) “kâfir”, “Domuz sürüsü”33 derken bir diğer tarihçi Naima 
“kelp” demektedir. Naima, tarihinde Türk’e sadece kelp demiyor ayrıca 
“nâdân Türk, idraksiz Türk, çirkin suratlı Türk, mel’un Türk” gibi lakapları 
da yakıştırıyor.34

Müneccimbaşı Ahmet Dede (1631-1702), “Sahâifu’l-Ahbâr” adlı eserin-
de Türk’le çingeneyi aynı kefeye koymuştur. Gelibolulu Mustafa Ali (1541-
1600) de “Mevâidu’n-Nefâis” adlı eserinde “Anadolu, Karaman ve Rum ül-
kesi adlarını alan pasaklılar halkı elbette kır adamlarıdır. Bunlar arala-
rında güzel ve sevimli olanı az görünen, çeşitli biçimde çirkin kimselerdir.” 
diyerek Türkleri aşağılar. Türk’e hakaret edenlerden bir diğeri de yukarıda 
söylediğimiz gibi Hoca Sadettin Efendi denilen, Şeyhülislamlık da yapmış 
kişidir. “Etrâk-ı bî-idrâk (aptal Türk)” tabiri ona aittir. Tacü’t-Tevârih adlı 
eserinde Türk ve Türkmenler için: “Hilebaz Türk, akılsız Türk, aptal Türk, 
kafasız Türk, hırsız kılıklı Türk, edepsiz Türkler, Türkmen eşkiyası, kudur-
muş Türk, aşağılık türediler, sırtlan, anlayışsız kaltaban, Nâpak Türkman, 
Türkmenlik yaratılışları gereğince, inlerinden çıktılar vb.” onun kullandığı 
tabirlerdendir.35 Türk’e bu kadar hakaretamiz sözler söyleyen Hoca Sadet-
tin, Avrupalılar’ın Fatih’e Türk Beyi dediklerini de kaydeder. Nitekim Cem 
Sultan Batı’ya sığındığında “Frenk beyceğizleri İstanbul’u fetheden Türk 
Beyi’nin oğlu gelmiş diye onunla görüşüyorlardı.”36 demektedir. Buradan 
anlaşılan, Osmanlılar, özelikle padişahlar kendilerine Türk demeseler bile 
onlara “siz Türksünüz”, “Türk Beyisiniz” diyenler varmış demekki.

Yine Osmanlı yazarlarından Kadimî mahlaslı devşirme Hafız Hamdi 
Çelebi’nin 1499’da yazdığı bir şiirinden bazı mısralar:

Devr idelden beri şâhım eflâk
Zem olur âlem içinde etrâk
Vermemiş Türk’e Hudâ hiç idrâk
Akl-ı evvel de olursa bibak

32 Mustafa Hulusi Naima, Naima Tarihi, Zuhuri Danışman Neşri, Cilt: II, İstanbul, 1967, s. 
276-277.
33 İbrahim Peçevî, Peçevî Tarihi, Haz. Bekir Sıdkı Baykal, Kültür Bakanlığı Neşri, Cilt: II, An-
kara, 1992, s. 259.
34 Naima, a.g.e., Cilt: III, s. 1180.
35 Bkz. Tacü’t-Tevârih, Cilt: II, s. 110, 160; Cilt: III, s. 49, 50, 112, 113, 134, 202; Cilt: IV, s. 
47, 152, 171; Ayrıca bkz. Batur, a.g.e., s. 306.
36 Tacü’t-Tevârih, Cilt: III, s. 218.
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Uktulu’t-Türk’e velev kâne ebâk
Dedi ol kân-ı kerem, şâh-ı Celâl
Türk’ü katleyleyiniz kanı helâl...”
“Türk’ü zannetme ki ola adem
Türk ile durma, oturma bir dem
Şeker olsa eline Türk ola sem
Ser-i etrâkı kesip hiç yeme gam
Uktuli’t-Türke velev kâne ebâke! (Baban dahi olsa Türk’ü öldür).”

XVI. asır divan şairlerinden İzvornikli Arnavut Taşlıcalı Yahya (1489-
1582):

“İmamın biri azıtır işini,
Alır bir yaban Türk’ün kızını.”

diyerek Türk’e vahşi damgası vurmuştur. Bir diğer şiirinde Türk’ü “eşeğe 
binmiş eşek” olarak tavsif eder.37

Tokat’lı Aşık Nuri (1825-1899) şiirinde Türk’ü hayvana benzetir:

“Türk’ün dilberidir gayetli inat
Şehir dili bilmez lisanı kubat
Kelamında eder Türklüğün ispat
Hayvan gibi gözün diker samana!”38

Osmanlı dönemi yabancı yazarlarından Ermeni asıllı Abraham Cons-
tantin Mouradjea d’Ohsson (1779-1851) bu konuda şöyle demektedir:

“Osmanlılar, Türk tabirini kaba ve haşin adam anlamında kullanırlar.
Osmanlılara göre Türk kelimesi, Türkistan ahalisiyle Horasan çölle-
rinde durgun bir hayat geçiren serseri grupları ifade eder. İmparator-
luğun tebaası olan büyük kavimleri Osmanlı namıyla anarlar ve Av-
rupalıların ne için Türk dediklerini anlayamazlar. Bu kelimeyi açık bir 
hakaret ifadesi olarak aldıkları için hiçbir yabancı kendilerine hitap 
ederken Türk kelimesini kullanmaya cesaret edemez.”39

Osmanlı padişahları içinde Türklüğünü idrak eden Sultan, Genç Os-
man (1604-1622)’dı. Genç Osman’ı eğiten hocası Ömer Efendi, Amasyalı 
bir Türk’tü. Ona Türk olduğunu öğretmişti. Saray teşkilatı tam anlamıyla 
birleşmiş milliyetler gibiydi. İçlerinde hiç Türk yoktu. Halil Paşa, Kayse-
ri’nin Zeytin Köyü’nden Ermeni dönmesiydi. Mehmet Paşa, Gürcü devşir-
mesiydi. Sadrazamlığa getirilen Ohrili Hüseyin Paşa Arnavut’tu. Dilaver 
Paşa Hırvat’tı, Güzelce ve Çelebi adıyla anılan Ali Paşa Rum ve İtalyan 
devşirmesiydi.40 Bunların içinde sır saklanabilir miydi? II. Osman veya 
Genç Osman, kapıkulu ve yeniçeri askerlerine güvenmiyordu. Hotin se-

37 Bkz. Batur, a.g.e., s. 306-307.
38 Batur, a.g.e., s. 308.
39 Tokalak, Bizans, s. 96; (A. Batur’dan naklen, a.g.e., s. 233.)
40 Bkz. Danişmend, a.g.e., Cilt: V, 1971, s. 30-31.
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feri için, Anadolu’da Türklerden bir ordu kurulması gerektiğini ve onlarla 
büyük zaferler kazanabileceğini görmüştü. Yeniçeriler bunu öğrenmişti. 
Ancak kaderi onu bu idealine ulaşmaya müsaade etmedi. Yeniçeriler onu 
zindanda boğdular.

Osmanlı padişahları içinde Türklüğünün farkında olan ve onunla övü-
nen bir diğer padişah II. Abdülhamit (1842-1918)’tir. Abdülhamit Türk’tü 
ve Türklüğünün farkındaydı. Onun bilinmeyen yönlerinden birinin Türk-
lük şuuruna sahip oluşudur. Tarihî bilgisi de derindi. Saltanatının daha 
ilk yıllarında Buharalı Şeyh Süleyman Efendi’yi Türkler ve Türkmenlerle 
temasa geçmesi için resmi bir vazifeyle Türkistan’a göndermiştir. Süley-
man Efendi, Çağatay lehçesiyle yazdığı manzum mukaddemede “Hem se-
yahatle sefaret kıldum / Türkmenün halini bir bir bildüm / Cins ü mikda-
rını defter kıldum” diye yazar. Şeyh Süleyman Efendi Peşte’de toplanan 
Turan Kongresi’ne II. Abdülhamid’i temsil etmiştir. Bundan bahsederken 
de “Cümle bir bir gelüben el öptü / Türk dip alkışla kıyamet koptu” demek-
tedir. II. Abdülhamid, kendisinin ve ecdadının Kayı boyundan ve hatta 
Karakeçili aşiretinden olduğunu biliyordu. Nitekim Eskişehir ve Söğüt 
Karakeçililerden 200 kişilik mızraklı “Söğütlü maiyet bölüğü” adında bir 
vurucu gücü sarayda daima hazır bulundurmuştur. Mâbeyn Başkatibi 
Tahsin Paşa’nın hatıralarına göre; bunları yatak odasına bitişik odalarda 
tutmuş ve onlardan hep “öz hemşerilerim” diye bahsetmiştir.41 Abdülha-
mit sadece Türklüğe değil, Türkçeye de önem veriyordu. Nitekim Mithat 
Paşa’nın getirdiği Anayasa taslağında teklif edilen, Osmanlı tebaası olan 
halkların her birinin kendi dilinde konuşması, okuyup yazması, resmi 
yazışmalarında da üç-dört dilde yapılmasını içeren maddeyi görünce öfke-
lenir ve “Bilinmelidir ki Paşa! Kur’an-ı Kerim’i Arapça tilavet etmekten nasıl 
vazgeçmezsem, devletimin toprakları üzerinde Türkçe konuşulmasından 
da öyle vazgeçmem! Türk dilinden başkasını da kabul etmem. Böyle bir 
maddenin yer alacağı anayasayı bana getirmeyiniz!”42 demiştir. II. Abdül-
hamid’in dış siyasetinde bile Türkçülük ve Türk diline saygı vardır. İsmail 
Hami Danişmend Hoca şunları kaydeder:

“İran Şahı Muzafferüddin Kacar (1853-1907)’ın İstanbul’a gelmesin-
den istifade eden Sultan Hamid o zamana kadar Azerbaycan mektep-
lerinde tedrisi memnu olan Türk diline ait yasağın kaldırılmasını temin 
etmek suretiyle milliyetçiliğinin büyük bir delilini daha göstermiştir. O 
zamanki ‘Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’ 31 Ağustos 1876 tarihli nüs-
hasında Şah’ın memleketine dönerken İran maarif nezaretine telgraf-
la yolda emir vermiş olduğundan bahsedilir. Telgrafında Şah: ‘Azer-
baycan’da bulunan mekâtipde (=okullarda) bundan böyle zebân-ı Fa-
risî (Fars dili) ile beraber lisân-ı Türkî’nin dahi tedrisine ve bilhassa 
Türkçe’nin gereği gibi öğretilmesine itina edilmesini’ emretmiştir. Her 

41 Danişmend, a.g.e., Cilt: IV, s. 288.
42 İlhan Bardakçı, İmparatorluğa Veda, Alioğlu Yayınları, İstanbul, 2002, s. 43.
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halde Sultan Hamid’in bu muvaffakiyeti, Türk milliyetçiliği tarihinin 
hiçbir zaman unutamayacağı bir hizmettir.”43

II. Abdülhamid Türklüğünü ikrar eden bir padişahtı. “Sarayda görevli 
bir Arnavut bahçıvanlık yapan bir Türk’e, mayası icabı “Pis Türk” diye hay-
kırır. Sarayın penceresinden bu hakarete şahit olan İslam halifesi ve büyük 
Türk Hakanı II. Abdülhamid: ‘Unutma ki ben de Türk’üm’ demiştir.”44

Buna mukabil son padişah Vahdettin (=Vahîdeddin=VI. Mehmet - 
1861-1926), Mısır’da çıkan El-Ehram Gazetesi’nin 16 Nisan 1923 günkü 
sayısında Osmanlıca ve Arapça çıkan bildirisinde: “Türkler dini, kavmiye-
ti, vatanı meşkûk ve mahlût beş-altı milyonluk bir kitledir.” demiştir. Yani 
Türkler dini, soyu sopu belirsiz, karışık bir cahiller sürüsünden ibarettir 
demek istemiştir.

Anadolu Türk’ü devşirme ve dönme paşaların zulmü yüzünden Tür-
küm demeye korkar hale gelmiş ve Türklüğünden utanır olmuştur… Nite-
kim 1880’de meşhur Türkçü Ahmet Vefik Paşa (1823-1891), Bursa valisi 
iken ilçelere teftişe çıkar, bir ilçede halkla sohbet ederken onların etnik 
kökenlerini sorar. Onlar da Çerkez, Arnavut, Boşnak, Gürcü vb. olduk-
larını söylerler. Bu arada bir ihtiyara “hangi millettensin?” diye sorar. İh-
tiyar, ezilir, büzülür, ürkek ve titrek bir sesle “Ben Türküm efendim” der. 
Bunun üzerine Ahmet Vefik Paşa: “Niçin sıkılıyor, saklanıyorsun? Türk ol-
mak kabahat değil. Bak ben de Türk’üm” der. İhtiyarın gözü parlar. “Sahi 
sen de Türk müsün? Demek Türk’ten de Paşa oluyormuş ha” der. Vefik 
Paşa da “Paşa da kim oluyormuş, Türklerden Padişah çıkar, Padişah anla-
dın mı?”45 diye haykırır.

1912 yılında Sebilürreşad Dergisi’nde çıkan yazılarda “Türk” kelime-
sinin kullanılması dinsizlik, kâfirlik sayılıyor, “Türk hükümeti, Türk ordu-
su, Türk ülkesi” deyimleri rahatsızlık yaratıyordu. 1913 tarihli “Mecmua-i 
Ebuzziya”nın 94. sayısında “Bizim Türklüğümüz sembolizmden başka bir 
şey değildir. Bizler, yani Türkler Müslümanlık içinde erimişizdir. Türk falan 
değil, sadece Müslümanız. Buharalı Hünkârlar bile kendilerini Türk say-
mazlar. Zira onların ecdadı da vaktiyle Türkistan’ı zapt etmiş olan Araplar-
dan başkası değildi.” demektedir.

Babanzade Ahmet Naim (1872-1934), “İslam’da Da’va-yı Kavmiyet” 
adlı kitabında, Türk tarihini araştırmanın, öğrenmenin lüzumsuz olduğu-
nu, asıl olanın İslam mücahitlerini öğrenmek gerektiğini savunur. Biz bu 
kitabı tenkit ettik ve Ahmet Naim’in iddialarında yanıldığını ispatladık.46

Osmanlı Şeyhülislamlarından, İngiliz Muhibler Cemiyeti üyesi, Sevr 
Antlaşması’na imza atanlardan olan Tokatlı Mustafa Sabri Efendi (1869-

43 Danişmend, a.g.e., Cilt: IV, s. 343.
44 Türk ve Türklük, s. 236.
45 Türk ve Türklük, s. 236-237.
46 İsmail Yakıt, “Babanzade Ahmet Naim’in Türkçülere Karşı Yazdığı ‘İslam’da Dava-yı Kavmi-
yet’ Adlı Kitabına Eleştirel Bir Yaklaşım”, Bir Fikir Hareketinin Yüz Yılı Türk Ocakları Uluslara-
rası Sempozyumu, İstanbul, 7-9 Mayıs 2012, s. 389-410.
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1954), Türk’e ve Türkçülüğe karşı çıkmış, Yunanistan’a kaçmış ve orada 
1927 yılında “Yarın” diye bir gazete çıkarmış ve bu gazetede yazdığı bir 
şiirinde Türklük’ten istifa ettiğini belirtmiştir. Cem’an 340 mısralık bu 
şiirinden çok kısa bir alıntı şöyledir.

“Yalnız Müslüman ve insan
Olarak kalmak üzere, Türklükten
Şeref ve izzetimle istifa
Ediyorum Allah’ın huzurunda!...
Tövbe Ya Rabbi tövbe Türklüğüme
Beni Türk Milleti’nden addetme…”

Mustafa Sabri, Sevr Antlaşması’na imza attığı günün gecesi evine dönün-
ce eşi Ulviye Hanım’ın ağlayarak söylediği şu sözlere hiçbir cevap vereme-
miştir: “Sen Allah’tan korkmadın mı? Peygamberden utanmadın mı? İzmir’in 
Yunanlılara verilmesine nasıl razı oldun? İstifa edeydin de imza etmeseydin?”

Demek ki, Mustafa Sabri’nin, Damat Ferit Paşa (1853-1923) kabine-
sinin üyesi olmaktan istifa etmektense Türklüğünden istifa etmesi daha 
kolayına gelmiş!

Türklüğünden istifa etmeye çalışan ve ondan utanan Mustafa Sabri, 
Mısır’a yerleştikten sonra Türk düşmanı olan ve Türklerin İslamiyet’e bir 
şey vermediğini iddiaya çalışan Arap yazar Muhammed Abdullah Anân’a 
karşı Türklerin İslam’a yaptığı hizmetleri savunmaya kalkmıştır. Bunun-
la beraber, Mustafa Kemal ve arkadaşları için “Ankaralı kâfirler” demeye 
devam etmiştir.

Şair Eşref (1847-1912), Türk olmayan sadrazamların biri gidip biri gel-
diği bir dönemde padişaha karşı şu hicvi yazmıştı:

“Lütf et padişahım Agop Paşa’yı sadrazam yap
Giden bir denînin üstüne gelen de bir denî olsun
Sadaret mührünü vermek memnu ise bir Müsülmane
Yahudiden çok çektik, bir zaman da Ermeni olsun.”

Osmanlı’nın son dönemlerindeki Paşalar da Türk olmadıklarını alenen 
söylemişlerdir. Mesela Suriyeli bir Paşa’nın hatıralarından nakleden Ah-
sen Batur şöyle nakleder:

“Bir akşam Dımaşk eşrafından birinin köşkünde idik. Salonda ben, ev 
sahibi, Enver Paşa ve Cemal Paşa vardı. Sohbet şuradan buradan de-
vam ederken, bir ara Cemal Paşa ‘Eğer damarlarımdan birinde Türk 
kanının dolaştığını bilsem, onu kerpetenle yolar alırdım!’ dedi. Enver 
Paşa buz kesti ve hemen ayağa kalkıp sert adımlarla evi terk etti.”47

Bernard Lewis (d. 1916) “Modern Türkiye’nin Tarihi” isimli eserinde:

“Türk kimliği yönetimin merkezi olan İstanbul’dan uzak, savaştan 
savaşa asker toplamak için anımsanan, Anadolu köylerinde kapalı 

47 Batur, a.g.e., s. 206.
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bir kültür içinde dili ve töreleri ile yaşamıştır. Zaman içerisinde Türk 
yöneticisine o denli yabancılaştırılmış ki, kimi kez Osmanlı efendisine 
Türk demek hakaret sayılmış. “Türk sözcüğü, Anadolu köylüleri için 
ve üstelik onları aşağılamak ve küfür yerine kullanılır olmuş. Irkî bir 
anlam olmayıp, sadece cahil köylüleri aşağılamak için söyleniyor.”

demektedir.
Ziya Gökalp (1876-1924):

“Bu milletin yakın zamana kadar kendisine mahsus bir adı yoktu.
Tanzimatçılar ona: ‘sen yalnız Osmanlısın. Sakın başka Milletlere 
bakarak sen de milli bir ad isteme! Milli bir ad istediğin dakikada 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasına sebep olursun.’ demişlerdi.
Zavallı Türk, vatanımı kaybederim korkusu ile ‘Vallahi Türk değilim. 
Osmanlılıktan başka hiçbir içtimai zümreye mensup değilim.’ demeye 
mecbur edilmişti.”48

“Osmanlı İmparatorluğu genişledikçe, yüzlerce milletleri siyasi idare-
sine aldıkça idare edenlerle idare olunanlar iki ayrı sınıf haline geli-
yorlardı. İdare eden bütün kozmopolitler Osmanlı sınıfını, idare olunan 
Türkler de Türk sınıfını teşkil ediyorlardı. Bu iki sınıf birbirini sevmez-
di. Osmanlı sınıfı kendini ‘millet-i hâkime (=hâkim ulus) suretinde gö-
rür, idare ettiği Türklere Millet-i mahkûre (aşağı ulus) nazarı ile bakar-
dı. Osmanlı Türk’e daima ‘eşek Türk’ derdi.”49

Falih Rıfkı Atay (1894-1971), “Batış Yılları” adlı eserinde:

“Kendime ilk defa ne zaman Türk dediğimi hatırlamıyorum. Bizim ço-
cukluğumuzda Türk, kaba ve yabanî demekti. İslam ümmetinden ve 
‘Osmanlı’ idik. İlmihallerde baş dersimiz ‘Din ve milliyetin bir olduğunu’ 
öğrenmekti. Vatan sözü yasaktı. Onu ben büyüyüp de Namık Kemal’i 
okuduğum günlerde kitapta gördüm. Kulağımla ancak Meşrutiyet’te 
duydum. Padişah kulları idik. Okul çıkışlarında her akşam sıraya gi-
rer, ‘Padişahım çok yaşa’ diye bağırırdık. Okullarda da Arab’a Arap, 
Arnavut’a Arnavut, Rum’a Rum, fakat kendimize ‘Osmanlı’ derdik.”50

Atatürk (1881-1938) de bir hatırasını şöyle naklediyor:

“Şair Mehmet Emin Yurdakul’un ilk defa Manastır Askeri İdadisi’nde 
öğrenci iken okuduğum ‘Ben bir Türk’üm, dinim cinsim uludur’ mısraı 
ile başlayan manzumesinde bana milli benliğimin gururunu tattıran, 
ilk anlamı bulmuştum. Fakat ben asıl bunu, orduya katıldığım günler-
de, bir Arap binbaşının ‘Kavm-i necip evladına sen nasıl kötü muamele 
yaparsın?’ diye tokatladığı bir Anadolu çocuğunun iki damla gözya-
şında Türklük şuuruna erdim ve onda gördüm ve kuvvetle duydum. 
Ondan sonra Türklük benim derin kaynağım, en derin övünç mem-

48 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014, s. 34.
49 Gökalp, a.g.e., s. 27.
50 Falih Rıfkı Atay, Batış Yılları, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2011, s. 11.
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baım oldu. Benim hayatta yegâne fahrim, servetim, Türklükten başka 
bir şey değildir.”51

Görüldüğü gibi Türk kavramı tarih içinde oldukça çileli bir macera ge-
çirmiş, etnik, kültürel ve siyasi nitelikli anlamlar yüklendiği gibi, hakaret, 
aşağılanma gibi terimlerin karşılığı bir serüvene de tabi olmuştur. Özel-
likle Osmanlılar döneminde Türk olmalarına rağmen kendilerine Türk 
diyemeyenlere karşılık yabancılar bize Türk demeye devam etmişlerdir. 
Tarih boyunca Türklük içeriden ve dışarıdan hakaret ve iftiralarla baş 
başa kalmıştır. Bu hususta merhum tarihçi İsmail Hami Danişmend şun-
ları söylemektedir: “Türk ırkı o kadar çok iftiraya uğramış ki bunları yalnız 
toplamak bile bir kişinin bütün hayatını ve hatta bir ilim heyetinin birçok 
yıllarını işgal edebilir.”52

Türk kavramı gerçek anlamını “Türkçülük” hareketi ile bulmuş ve Türk 
Ocağı’nın ilk temsilcileriyle gerçek kimliğini kazanmaya başlamıştır. Nite-
kim mensubu olmakla iftihar ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini 
atanlar Türkçüler olmuşlardır.

Nitekim “Ne Mutlu Türküm Diyene” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ü,
“Ben bir Türküm dinim cinsim uludur, Sinem özüm ateş ile doludur.” 

diyen Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)’u ve
“Sorma bana oymağımı boyumu
Beşbin yıldır millet gibi yaşarım
Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı
Türküm bu ad her unvandan üstündür” diyen Ziya Gökap’i iyi anlamak 

gerek.
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ABBASİLER DÖNEMİNE KADAR
DOĞU AKDENİZ’DE 

İSLÂM - BİZANS MÜCADELESİ

Yrd. Doç. Dr. Seyhun ŞAHİN*

Öz

Tarih boyunca Doğu Akdeniz, siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan öne-
me sahip olmuş bir coğrafyadır. Bölgeye hâkim olmak için Akdeniz etrafında 
kurulan tüm devletler kendi aralarında dönemleri boyunca mücadele etmiş-
lerdir. Bölgenin sahip olduğu birçok önemli unsur onları etkilemiş ve Akde-
niz’e sahip olmak için hırslandırmıştır. İslâm Devleti’nin ortaya çıkmasından 
kısa bir süre sonra İslâm Devleti’nin sınırları çok genişledi. Özellikle Doğu 
Akdeniz bölgesinde gerçekleştirilen fetihler sayesinde Müslümanlar Akdeniz 
kıyılarına hâkim oldular. Ancak bu bölgeye sahip olabilmek için Bizans İm-
paratorluğu ile yoğun bir mücadele içerisine girdiler. Bizans’a karşı sürdü-
rülen bu mücadele hem karada hem de Akdeniz’de gerçekleşti. Uzun yıllar 
boyunca devam eden bu mücadelede Müslümanlar galip olmayı başardılar. 

Anahtar kelimeler: Bizans, İslâm Devleti, Akdeniz, İstanbul, Kıbrıs.

Abstract
The State, Its Elements And Identity

The east of The Mediterranean had importance about political, social and 
economic condition of the area during all history. All government, which had es-
tablished around the Mediterranean, had fought each other to get owner of this 
area. Many important things in that area had impressed them and challenged 
them to be owner of it. After a short time the Islamic State had establish borders 
of the Islamic State had enlarged. The Muslims had got shore of the East of 
Mediterranean by the conquest, which had been by the Muslims. But they had 
struggled to get this area against to Byzantine Empire. This struggle against to 
Byzantine Empire was in Continental and Mediterranean. Many years later The 
Muslims had been winner in this struggle, which was continued for many years.

Keywords: Byzantine Impire, Islamic State, Mediterranean, Istanbul, 
Cyprus.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 219              Aralık 2015
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Giriş

İslâm dininin ortaya çıkışı sadece dünyanın yeni bir inanç sistemiy-
le tanışması anlamına gelmiyordu. Ortaya çıkan bu din kısa süre son-
ra teşkilatlanma yoluna gitti ve daha Hz. Muhammed döneminde İslâm 
Devleti’nin kuruluşu sağlandı. İslâm Devleti’nin temelleri Medine şehrin-
de atılmıştı. Fakat İslâm Devleti’nin gelişimi ve yayılmacı bir yöne doğru 
politikasını çevirmesi Mekke’nin fethinden (630) hemen sonradır. Hz. Mu-
hammed’den sonra İslâm Devleti’nin ilk idarecileri olan Hz. Ebû Bekir, 
Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemleri İslâm Devleti’nin sınırlarının 
genişlediği ve teşkilatlanma açısından önemli adımların atıldığı dönemler 
oldular. İslâm’ın ilk dört halifesinden sonra Müslümanlar arasında baş 
gösteren ayrılıklar iç meselelerdeki aşılması güç sorunları ortaya çıkar-
mıştı. Fakat İslâm Devleti’nin idaresini isyankâr Şam valisi Muaviye, ele 
geçirdikten sonra İslâm Devleti yeni bir boyut kazanmıştır. O vakte kadar 
İslâm Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olmasına karşın artan Arap 
milliyetçiliği, Emevi hanedanın iş başında olduğu dönem boyunca İslâm 
Devleti’nin merkeziyetçi ve emperyalist politikalarının odağında yer aldı. 
İslâm’ın Araplara getirmiş olduğu heyecan, çoktan Arap Yarımadası’nın 
dışına çıkmıştı. Özellikle Hz. Ömer döneminde gerçekleştirilen fetihler, kı-
sa süre içinde İslâm Devleti’ni inanılması güç bir hızla büyütmüştü.

Akdeniz kıyılarına ulaşıldığı bu dönemde denizcilik tarihinin en önemli 
toplumlarının yaşadığı bölge olan Suriye kıyıları fethedilmişti. Derin bir 
denizcilik bilgisine sahip olan Suriye kıyılarındaki toplumların İslâm top-
lumlarına dâhil olması veya buradaki gayrimüslimlerin devlet hizmetine 
alınmaları, ilk İslâm donanmasının kurulmasında ve sonrasındaki faali-
yetlerinde büyük yararlar sağlamıştı. Araplar arasında denizcilik faaliyet-
leri çok yaygın değildi. Özellikle Hicaz Arapları bu konuya tamamen ya-
bancı sayılırlardı. Ancak kısa sürede Müslümanlar, Akdeniz havzasında 
gerek karada gerekse de denizlerde hâkimiyet sahasını doğudan batıya 
doğru hızlı bir şekilde genişletmeyi başardı.

Müslümanların Akdeniz Kıyılarına İnmeleri ve İlerlemeleri

İslâm’ın yayılış sürecini, sadece “cihad” kavramıyla ya da sadece ik-
tisadi veya siyasi nedenlerle açıklamak elbette ki, yetersiz olur. Aslına 
bakılırsa bu süreç bunların bir bütünüdür. Mısır’ın fethedilmesindeki 
gerekçelerin başında şüphesiz Mısır’ın sahip olduğu konum ve iktisadi 
avantajlar gelir. Ancak Hicaz Araplarını Mısır üzerine gönderirken duyu-
lacak manevi itiş gücü ise cihad kavramının Müslümanlar için taşıdığı 
değerdir. İslâm’ın bu yöndeki yayılmasının ve başarısının ardında kalan 
sebepler çoğaltılabilir. Ama gözden kaçırılmaması gereken bir diğer unsur 
ise bu yayılmanın karşısında duracak güçlerin durumuydu. Bu güçlerin 
başında şüphesiz Bizans İmparatorluğu gelmekteydi. Bizans yani Doğu 
Roma İmparatorluğu, Müslüman-Arapların kendi topraklarının dışına 
taşmaya başladıkları dönemde Sasaniler ile uzun süredir sürdürdükleri 
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ve büyük bir yıpranmışlıkla kazandıkları zaferin tadına varmaya çalıştık-
ları bir andı.

Bizans’ın büyük imparatoru Heraklius, Sasanilerin Kudüs’ü ele geçirip 
yanlarında götürdükleri kutsal haçı kazandığı zafer sonrasında Kudüs’e 
henüz geri getirmişti ki, Mut’a’da Arapların Bizans askerlerine saldırdık-
larının haberini aldı.1 Burada çok kalabalık bir Bizans ordusuna karşı 
sayıca onda birinden bile daha az durumda olan İslâm ordusu Hz. Halid 
b. Velid’in komutasında galip gelmeyi başardı (629).2 Bu başarı, kendi-
sinden oldukça kalabalık olan Bizans ordusunun imha edilmesi veya çok 
ağır bir şekilde mağlup edilmesiyle sonuçlanmamıştı. Fakat İslâm ordusu, 
başarılı bir taktik ile düşman kuvvetlerini püskürtmeyi başarmış ve hatta 
savaş meydanından ayrılırken bir galip olarak ayrılmıştı. Bizans ordu-
sunun sayıca kalabalık olmasına rağmen İslâm ordusu onları dağıtmayı 
başarmıştı. Ayrıca Bizans ordusunun başında İmparator’un bizzat kar-
deşi Teodor, bulunuyordu.3 Şüphesiz burada Hz. Halid b. Velid’in askerî 
dehası, başarıyı Müslüman ordusuna getirmişti. İslâm ordusu onun ko-
mutasında Medine’ye sağ salim ulaşabildi.4 Dönem itibariyle dünyanın 
iki süper gücünden biri olan Bizans’a karşı alınan bu galibiyet sanki bir 
mucize gibiydi. Fakat sonuç olarak Müslümanları cesaretlendirmeye yetti.

Mut’a’da elde edilen bu başarı, İslâm’ın önüne geçilemez bir hız ve güç 
ile etrafına yayılacağının habercisiydi. Bu durum karşısında Bizans’ın sa-
dık müttefiki Gassaniler derhâl Müslüman ırkdaşlarına karşı harekâta 
hazırlandı. Müslüman-Arapların bu başarısından Bizans İmparatoru He-
raklius’u derhâl haberdar ettiler. Güçlü bir Bizans ordusunun hazırlan-
ması için İmparator, kendisine bağlı Arap kabilelerine ve valilerine emir 
verdi. Bu Arap kabileleri arasında Âmile, Lahm ve Cüzâm kabileleri de 
bulunuyordu.5 Bunu haber alan Hz. Muhammed, İslâm Devleti’nin o ana 
kadarki en büyük ordusunu kısa sürede oluşturdu ve Suriye üzerine 
hareket geçti.6 Hz. Muhammed’in komutasındaki İslâm ordusu otuz bin 
kişi civarındaydı.7 Oldukça zor şartlar altında hareket eden bu ordu, Bi-
zans ordusunu karşılamak üzere Suriye yakınlarındaki Tebük’e geldi. Bu-
rada Bizans ordusunu beklemek için ordugâh kuruldu. Günlerce Bizans 
ordusu beklendi. Ancak Bizans kuvvetleri aradan yirmi gün kadar süre 
geçmesine rağmen gelmedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed, geri dön-
me kararı aldı (630).8 Bölgede yaşayan gayrimüslim halk ile antlaşmalar 

1 Philip Hitti, Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi, Cilt: 1, Çev: Salih Tuğ, İstanbul, 1995, s. 223. 
2 Halife B. Hayyat, Halife b. Hayyat Tarihi, Çev: Abdulhalik Bakır, Ankara, 2001, s. 112; Hitti, 
a.g.e., s. 223-234; Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi, Ankara, 1995, s. 267-268.
3 Hizmetli, a.g.e., s. 267.
4 Hayyat, a.g.e., s. 112; Hitti, a.g.e., s. 223-224.
5 el- Belâzurî, Futuhu’l-Buldân, Çev: Mustafa Fayda, Ankara, 2002, s. 85.
6 et-Taberî, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, Çev: Zeki Kadiri Ugan - Ahmet Temir, 1992, 
s. 741-742.
7 Hizmetli, a.g.e., s. 269.
8 et-Taberî, a.g.e., s. 755.

219_Seyhun_Sahin.indd   3 11.12.2015   15:00:01

29



4 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

yapıldı. Cerba ve Ezruh kabileleri cizye vermeyi kabul ettiler. Eyle hü-
kümdarı Yuhanna b. Ru’be de Hz. Muhammed’den eman aldı ve bölgeye 
gelen Müslümanların korunup misafir edilmeleri konusunda anlaşmaya 
varıldı.9

Kısa süre içinde yaşanan tüm bu gelişmeler, Müslümanların artık Ara-
bistan Yarımadası’ndan taşmaya başladıklarını göstermekteydi. Suriye 
topraklarında Müslümanların bu faaliyetleri, onları Akdeniz’e adım adım 
çekmekteydi. Kaldı ki, bu toprakların verimliliği ve ticari açıdan taşıdıkları 
değer, Hicaz Arapları tarafından biliniyordu. Burada Bizans’a karşı Suri-
ye’de gerçekleştirilen faaliyetlerin üzerinde durmak ve önemini belirtmek 
durumundayız. Çünkü Akdeniz’deki ve onu çevreleyen sahil boylarının 
önemli bir kısmında hâlâ Bizans’ın egemenliği söz konusuydu. Müslü-
manların yüzyıllar boyunca hem karada hem de denizde mücadele vere-
ceği Bizans’ın İslâm’ın ilerleyişindeki rolü doğru anlaşılmalıdır.

Hz. Muhammed’in vefatından sonra henüz kurulmuş olan İslâm Dev-
leti’nin başına Hz. Ebû Bekir geçti. Onun müminlerin emiri olmasının ar-
dından yaşanan bazı ayaklanmalar ve dinden dönmeler karşısında İslâm 
Devleti zor zamanlar geçirdi. Hz. Ebû Bekir’in bunlara karşı takip ettiği 
kararlı ve sert tutum kısa sürede olumlu neticeler verdi. Ridde savaşları 
olarak bilinen bu mücadelelerin ardından İslâm’ın yayılması ve etrafın-
daki toprakların İslâm Devleti’nin egemenliği altına alınması için vakit 
kaybetmeksizin harekâtlara başlandı. Hz. Ebû Bekir’in takip ettiği bu po-
litika, İslâm Devleti ve Müslümanlar için çok hayati bir hamleydi. Hz. Mu-
hammed ile başlayan cihad anlayışı sükût bulmak üzereyken çok daha 
canlı ve kararlı bir şekilde kendini ortaya koyuyordu. Zaman zaman bu 
hareket duraksamış olsa da uzun yürüyüşü ile Avrupa’ya kadar ilerleme-
ye devam edecektir.

Hz. Ebû Bekir, bu sorunları çözdükten hemen sonra Müslümanların 
taze enerjisini yeniden Bizans toprakları üzerine yönlendirmeyi başardı. 
Suriye’nin fethi en önemli mesele olduğu gibi Müslüman-Arapları hem 
manevi hem de maddi yönden tatmin edecek bir fırsat sunmuş oluyordu. 
Suriye’nin fethi için memur edilenler; Amr b. As, Yezid b. Ebû Sufyân ve 
Şurahb’il b. Hasene idi. Yezid’in yanında daha sonra Şam’a vali olacak ve 
Emevi hanedanın kurucusu olan kardeşi Muaviye b. Ebû Sûfyan da bu-
lunuyordu. Muaviye, Suriye’yi bu vesile ile iyi tanıma fırsatını yakalamış 
olacak ki, gelecekte de Akdeniz’de Bizans’a karşı ilk İslâm donanmasını 
oluşturup parlak zaferler kazanacaktı.

Yukarıda adlarını andığımız bu komutanların idaresinde Suriye içleri-
ne ilerleyen Müslüman birliklerine takviye kuvvet olarak Hz. Halid b. Velid 
gönderilmişti. Hz. Halid buraya yetişince komuta ona verildi. Onunla bir-
likte Suriye’de Bizans’a karşı girişilen mücadelede başarılar hızlanmaya 
başladı. Sonunda Bizans’a karşı kazanılan en önemli zafer Yermük’te elde 

9 el-Belâzurî, a.g.e., s. 85; Adem Apak, İslâm Tarihi, Cilt: 1, İstanbul, 2012, s. 360.
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edildi. 634 yılında İmparator Heraklius, güneyde Gassaniler gibi bazı Hı-
ristiyan Arap kabilelerinin yer aldığı güçlü ve sayıca oldukça kalabalık bir 
ordu topladı. Şam bölgesinde Yermük Nehri yakınlarında Müslüman-A-
raplar ile karşılan bu ordunun sayısının bazı kaynaklarda 200.000, Müs-
lüman-Arapların ise 40.000 civarında oldukları belirtilmektedir.10 Rakam-
lar abartılı veya kesinlik arz etmiyor olsa da yine de tüm kaynakların 
hem fikir oldukları nokta, Bizans ordusunun Müslüman-Araplara göre 
oldukça kalabalık olduğudur.11 Ancak Bizans ordusunun isteksizliği ve 
kendi aralarında baş gösteren anlaşmazlıklar neticesinde İslâm ordusu, 
kendisinden kat ve kat fazla olan Bizans ordusuna karşı çok önemli bir 
galibiyet kazandı.12 Bu zaferle artık Bizans’ın Müslüman-Araplar karşı-
sında duracak gücünün olmadığı anlaşıldığı gibi Suriye-Filistin kıyıları ile 
Mısır’ın fethi için artık önlerinde bir engel de kalmamış oluyordu. Akde-
niz’e ulaşmak Müslüman-Araplar için artık bir an meselesiydi.

Yermük savaşı devam ederken müminlerin emiri Hz. Ebû Bekir vefat 
etmişti. Onun ölüm haberi, savaş esnasında komutanlara ulaştı. Fakat 
onlar bunu askerlerden gizlediler.13 Müslüman-Araplar, onun ölümü son-
rasında İslâm Devleti’ni idarecilik açısından çok başarılı bir konuma taşı-
yacak olan lidere sahip oldular. Aslına bakılırsa İslâm Devleti’nin yalnız-
ca fetihler açısından değil aynı zamanda teşkilatlanması açısından da en 
önemli adımlarını atan lideri şüphesiz müminlerin emiri Hz. Ömer olmuş-
tur. Onun zamanında Müslüman-Arapların fetihleri Irak, İran ve Mısır yö-
nünde devam etti. Hz. Ömer dönemi, zaferlerle dolu bir dönem olmuştur. 
Burada onun zamanında gerçekleşen doğu yönündeki fetihler üzerinde 
konu başlığımızdan uzaklaşmamak için durmayacağız.

Yermük’ten sonra Şam’ın kuzeyinde kalan ve Bizans için çok önemli 
şehirler ki, bunların başında Antakya gelir, Müslüman-Araplara direnme-
diler bile. Onlara teslim olmayı karşı koymaya tercih ettiler.14 Akdeniz kı-
yıları boyunca güneye doğru atağa geçen Müslüman-Araplar, karşılarında 
direnen tek nokta olarak Filistin’i buldular. Antakya ve güneye doğru inen 
sahil çizgisi üzerinden hareket etmek ve İslâm ordusunun hedefine Mısır’ı 
koymak Akdeniz’de Müslümanların egemenliğinin gerçek anlamda baş-
langıcı sayılmalıdır. Akdeniz’in Eski Çağ’dan beri denizcilik alanında önde 
gelen üsleri bu kıyılarda yer almıştı. Fenikeliler Akdeniz’in kolonicilik an-
lamında en başarılı ve hatta diğer kavimlere bu açıdan örneklik teşkil eden 
kavmidir ki, ana yurtları bu sahillerdi. Müslüman-Araplar, Akdeniz’de yel-
ken açıp gemi yüzdürmek istiyorsa şüphesiz bu sadece Suriye-Filistin ve 

10 İbnü’l-Esir, İslâm Tarihi, Cilt: 2, Çev: Ahmet Ağırakça, İstanbul, 1986, s. 376-377.
11 el-Belâzurî, a.g.e., s. 192-193; Hayyat, a.g.e., s. 160; Theophanes, The Chronicle of Theop-
hanes, (Translated by Harry Turtledove), Philadelphia, 1982, s. 37-38.
12 W.E. Kaegi, Bizans ve İlk İslâm Fetihleri, Çev: M. Özay, İstanbul, 2000, s. 203; Corci Zey-
dan, İslâm Uygarlıkları Tarihi, Cilt: 1, Çev: N. Gök, İstanbul, 2009, s. 113.
13 Zeydan, a.g.e., s. 113.
14 Theohanes, a.g.e., s. 38; Hitti, a.g.e., s. 231; Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev: 
Fikret Işıltan, Ankara, 2011, s. 103.
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Mısır kıyılarına hâkim olmakla mümkün olmayacaktı. Bu durumu tam an-
lamıyla kavrayan ise daha sonrasında Muaviye olacaktı. Ancak ilk adımda 
mutlak suretle ele geçirilmesi gereken yerler de buralardı.

İslâm orduları, Hz. Ömer’in emriyle Filistin’e doğru yöneldiler. Hz. 
Ömer Filistin ve Ürdün’ün fethine Amr b. As’ı memur tayin etmişti.15 Bi-
zans birliklerinin Yermük’ten sonra en çok direniş gösterdikleri yer burası 
olmuştu. Çünkü Kudüs Bizans’ın manevi dünyası açısından ayrı bir öne-
me sahiptir. Diğer taraftan Heraklius’un kurmaya muvaffak olduğu Bi-
zans ideolojisine en sert muhalefetin yer aldığı bölgenin elden çıkması bu-
rada muhalif gurupların başını çeken monafizistlerin kontrolden çıkmışı 
anlamına geldiğini de unutmamak gerekir. Şüphesiz Müslüman-Arapla-
rın Bizans’a karşı bu muhalif gurubu fetih politikalarına alet etmemeleri 
beklenemezdi.

Amr b. As, 636’da Kudüs’ü kuşatma altına aldı. Bu kuşatmanın ne-
ticesinde Kudüs şehrini ele geçirmek gibi önemli bir durum söz konusu 
olduğu için Suriye orduları başkomutanı Ebû Ubeyde b. Cerrah da Amr b. 
As’a destek olmak için kuzeyden gelip kuşatmaya destek verdi. Kudüs’ün 
bu kuşatmaya daha fazla dayanamayacağını kavrayan şehrin ileri gelen-
leri bazı şartların yerine getirilmesi karşılığında Kudüs’ü Müslümanlara 
teslim edeceklerini bildirdiler. Sözü edilen şartların başında ise Kudüs’ün 
bizzat Hz. Ömer’e teslim edilmesi vardı. Bu durumu Ebû Ubeyde b. Cerrah 
derhâl Emir’ül-mümin Hz. Ömer’e bildirdi. Bunu makul karşılayan Hz. 
Ömer derhâl yola koyuldu. Önce Şâm’a uğradı ve ardından Kudüs’e geldi. 
Kudüs halkının, can, mal ve inanç özgürlüklerini kendi koruması altına 
aldığını belirterek buna karşılık olarak da onlardan cizye ödemelerini ta-
lep etti. Bunu kabul eden şehir halkına eman vererek Kudüs’ü teslim aldı 
(638).16 Hz. Ömer, antlaşmanın ardından Kudüs’e girdi ve bir süre burada 
kaldı. Kudüs Patriği onu görünce gerçekten onun Emir’ül-mümin olduğu-
na inanamadı. Çünkü Hz. Ömer sırdan bir Arap gibi giyinmişti. Patrik onu 
bu giysiler içinde görünce şaşkınlığını gizleyememişti.17 Öyle anlaşılıyor 
ki, İslâm’ın getirmiş olduğu alçak gönüllüğe bizzat şahit oldukları için 
şaşkınlıklarını gizleyememişlerdi.

Kudüs’ün düşüşü şüphesiz Bizans egemenliğine artık bu topraklarda 
tamamen son verildiğinin deliliydi. Ayrıca Bizans’ın manevi dünyası için 
de büyük bir üzüntü ve yıkım anlamanı geliyordu. Diğer taraftan Suriye’de 
Bizans’ın inançlarına ve kültürlerine yapmış olduğu baskıdan yılan Suri-
ye halkı için Müslüman-Arapların idaresi altına girmek adeta bir kurtuluş 
idi. Nitekim Hz. Ömer Şam’a geldiğinde şehir halkı onu sevinçle karşıla-
mıştı.18 Suriye halkının Müslümanların idaresi altına girmekten duyduk-

15 el-Belâzurî, a.g.e., s. 194.
16 el-Belâzurî, a.g.e., s. 198; Hayyat, a.g.e., s. 166; Theophanes, a.g.e., s. 39; Ostrogorsky, 
a.g.e., s. 103.
17 Theophanes, a.g.e., s. 39.
18 el-Belâzurî, a.g.e., s. 198-199. 
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ları memnuniyeti şöyle ifade ettikleri belirtiliyor: “Sizlerin idaresi ve ada-
leti, daha önce içinde bulunduğumuz zülüm ve zorbalıktan bizim için daha 
iyidir.”19 Bu ifadeler gösteriyor ki, Suriye’deki halk, Müslüman-Arapları 
Bizans’ın baskıcı yönetimine tercih ediyorlardı. Müslüman-Araplar, bölge 
halkının kendilerine karşı takınmış oldukları olumlu tavrı bu seviyede 
tutabilmek için İslâm’ın kuralları dâhilinde azami gayret gösteriyorlardı.

Kudüs’ün fethinin ardından sıra Mısır’a gelmişti. Mısır Akdeniz içerisin-
de yer alan hem ticari hem de zirai açıdan oldukça zengin bir ülkeydi. Ku-
zeyden güneye doğru takip edilen fetih politikaları, Mısır’ı işaret etmekteydi.

Amr b. As, henüz Kudüs fethedilmişken Hz. Ömer’den Mısır üzerine 
sefer düzenlemek için izin istedi. Bunu kabul eden Hz. Ömer, Medine’ye 
dönünce Hz. Osman ile yapmış olduğu görüşme neticesinde bu fikrinden 
vazgeçti. Derhâl Amr b. As’a Mısır seferinden vazgeçmesi için bir mek-
tup yazıp gönderdi. Ancak Amr, Mısır’a oldukça yaklaşmış bulunuyordu. 
Mektup kendisine ulaştığında Amr, el-Âriş’te bulunuyordu. Onun Mısır 
üzerine derhâl yönelmesinden Amr b. As’ın Mısır’ın fethi için kararlı oldu-
ğu anlaşılıyor.20

Hz. Ömer, Müslüman-Arapların çok hızlı bir şekilde yayıldıklarının far-
kına varmıştı. Henüz ele geçirilen topraklarda İslâm Devleti’nin egemenli-
ğini sağlamlaştırmadığı da bir gerçekti. Bir taftan İran’a karşı savaşlar ve 
fetihler devam ediyorken diğer taraftan da Suriye’de kontrolün tam olarak 
sağlanması için mücadele ediliyordu. İyad b. Ginâm, Suriye’de kontrolü 
sağlamak için bölgenin yerel haklarıyla antlaşmalar yapıyor ve böylece İs-
lâm Devleti’nin egemenliğini kalıcı kılmaya gayret ediyordu.21

Amr, Mısır’da Kıptiler ile Rumlar arasında yaşanan ayrılıktan yarar-
lanarak Mısır içlerine doğru kolayca ilerliyordu. Ayrıca Hz. Ömer derhâl 
12.000 kişilik bir takviye kuvveti daha Mısır’ın fethine destek amacıy-
la gönderdi. Amr’ın ordusu 4.000 kişiden oluşuyordu. Kısa sürede Amr, 
el-Fermâ ve Bülbeys’i ele geçirdi. Daha sonra Müslümanlar tarafından 
adına Fustat (bugünkü Kahire) adı verilecek olan yere geldi. Burayı kuşat-
tıktan kısa süre sonra ele geçirdi. Müslüman-Arap askerlerin çadırlarını 
kurup yerleştikleri bu yere Müslümanlar Fustat (Çadırlar) dediler.22 Mısır 
valisi Mukavkıs (Cyrus), Amr’ın karşısında daha fazla karşı koymanın im-
kânsız olduğunu anladı ve Amr’a bir antlaşma teklif etti. Sonuçtan mem-
nun olan Amr bu teklifi kabul etti ve cizye ödemeleri karşılığında Mısır’ı 
teslim alacağını ayrıca Rumlardan isteyen olursa cizye ödemek şartıyla 
kalabileceklerini isteyen olursa da Mısır’ı terk etmelerine izin verileceğini 
bildirdi. Böylelikle Mısır 641-642 yılları arasında fethedildi.23

19 el-Belâzurî, a.g.e., s. 196.
20 el-Belâzurî, a.g.e., s. 304.
21 Theophanes, a.g.e., s. 39.
22 el-Belâzurî, a.g.e., s. 304.
23 el-Belâzurî, a.g.e., s. 307-308; Hayyat, a.g.e., s. 177-178; İbnü’l-Esir, a.g.e., s. 515-519; 
Hitti, a.g.e., s. 244-251.
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Mısır, kısa süre için İskenderiye de dâhil olmak üzere Müslüman-Arap-
ların eline geçti. Heraklius’un ölümden sonra Bizans tahtını ele geçirmeyi 
başaran Constantine, güçlü bir donanmayı İskenderiye üzerine gönderdi. 
Kısa süreli de olsa Bizans’ın eline geçen İskenderiye, Amr. b. As’ın karşı 
atağı ile yeniden Müslümanların eline geçti (646). Burada Hz. Osman’ın 
Mısır valiliğinden Amr’ı uzaklaştırması, Bizans için kendilerini cesaret-
lendiren bir gelişme olmuştu. Fakat Hz. Osman tarafından Amr’a yeniden 
Mısır valiliğinin verilmesi, durumu değiştirdi.24

Akdeniz için oldukça önemli bir ülke olan Mısır, İslâm Devleti’nin eko-
nomik açıdan ileri bir seviyeye çıkmasında çok önemli bir yere sahip oldu. 
Böylelikle Bizans İmparatoru Heraklius’un saltanatı boyunca mücadele 
verip Sasaniler’e karşı kazanmış olduğu parlak zaferler bir anda sönüp 
gitti. Sasaniler karşısında tekrar kazandığı topraklar, kısa bir süre sonra 
elinden kayıp gitti. Heraklius, Müslüman-Arapların güney toprakları üze-
rindeki ilerleyişini adeta izleyip olduğu yerde kaldı. Önce bir direniş gös-
terdi. Fakat Yermük’ten sonra çok da önemli bir girişimde bulunamadı.25 
Sonuç olarak tüm Suriye ve Mısır artık sonsuza kadar Bizans’ın elinden 
çıkmış oluyordu. Mısır, Müslüman-Araplarca fethedilirken Heralius, acı-
lar içinde son nefesini veriyordu. Tüm bu topraklar Bizans’ın elinden ka-
yıp giderken Heraklius da hayata veda ediyordu.

Heraklius’un ölümünden birkaç yıl sonra İslâm Devleti’nin fetihler açı-
sından en başarılı Emiri, Hz. Ömer vefat etti. 644 yılında vefat eden Hz. 
Ömer’in yerine seçilen Hz. Osman’ın dönemi, ilk altı yıl boyunca çok ba-
şarılı işlerin yapıldığı bir dönem oldu. Fakat onu takip eden altı yılda ise 
Müslümanlar arasında derin ayrılıkların ve İslâm Devleti içinde büyük 
sorunların ortaya çıktığı bir dönem oldu. Yine de Müslüman-Arapların 
fetihleri devam etti. Gerek Kuzey Afrika’da gerek Akdeniz’de gerekse de 
doğuda Asya’da fetihler gerçekleştirildi. Karada mağlup edilen Bizans, bu 
güç tarafından kısa süre sonra Akdeniz’de de mağlup edildi. İslâm Devle-
ti’nin ilerleyişi karşı konulmaz bir güçle devam etti. Özellikle Akdeniz’de 
elde edilen başarılar ve fetihler onun döneminde gerçekleşmiştir.

Hz. Osman, Mısır konusunda hatalı davrandığını kısa sürede anlamış-
tı. Çünkü Mısır halkı tarafından benimsenmiş olan Amr b. As’ın başarı-
larını görmezden gelerek onun yerine sütkardeşi olan Abdullah b. Sad b. 
Ebû Serh’i Mısır’a vali tayin etmesi, bölge içinde sorunlara neden olmuş-
tu. Üstelik Amr’ı azletmesinin nedeni; Mısır’da halktan alınan verginin 
oranının arttırılmasını talep etmesi üzerine Amr’ın bu talebe karşı çık-
masıydı. Bu durum üzerine iki yönetici arasında tartışma yaşanmıştı.26 
Dolayısıyla Mısır halkı, bu durumda Amr’ın yanında yer aldı.

Müslüman-Arapların önünde onları durduracak bir güç kalmamıştı. 
Sasaniler ortadan kaldırılmış ve Bizans dize getirilmişti. Onların dışında 

24 el-Belâzurî, a.g.e., s. 319-321; Hizmetli, a.g.e., s. 342; Ostrogorsky, a.g.e., s. 107-108.
25 Ostrogorsky, a.g.e., s. 103-104.
26 el-Belâzurî, a.g.e., s. 320; Hitti, a.g.e., s. 251. 
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Müslüman-Arapları fetihlerden alı koyacak bir güç ortada zaten olamazdı. 
Fetihleri uzak diyarlara taşımaya ne engel olabilirdi ki? Böylesine uygun 
bir dönem tarihte eşine az rastlanır bir durumdur. İslâm’ın yayılışı için 
tüm engeller birer birer ortan kalkıyordu.

Mısır’ın fethinden sonra Abdullah b. Sad b. Ebû Serh, kuzey Afri-
ka’nın fethi için sefere gönderildi. Bunu bizzat Hz. Osman, Amr’a yazdı-
ğı bir mektupla istedi. Bunun üzerine İfrikiyye üzerine sefere çıkan Ab-
dullah b. Sad’ın komutası altında bir ordu toplandı. Bu orduya takviye 
kuvvet olarak Hz. Osman tarafından Abdullah b. Nâfi b. Abdu’l-kays ve 
Abdullah b. Nâfi b. Hâris’in komutası altında bir birlik gönderdi. Topla-
nan bu ordunun sayısı on bin civarındaydı. Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, İbn 
Abbas, Abdullah b. Cafer, İbn Ömer, Abdullah b. Amr b. As gibi önemli 
sahabelerin de bulunduğu bu ordu, Libya çölünü geçip Trablus’a ulaştı. 
Trablus şehrinin valisi Gregerius, çok şiddetli bir direniş gösterdi. Çar-
pışmalar oldukça uzun sürdü. Bunun üzerine Hz. Osman, Abdullah b. 
Zübeyr’in komutasında takviye amaçlı bir kuvvet daha gönderdi. Bizans 
kuvvetlerine karşı Abdullah b. Zübeyr ile birlikte ani bir saldırı gerçek-
leştirildi ve sonuçta Müslüman-Araplar galip geldiler. Bölgenin valisi ve 
aynı zamanda Patriği de olan Gregerius, bu çarpışmada öldürüldü. Böy-
lelikle İslâm ordusu Merakeş’e kadar ilerleme fırsatını buldu. Artık tüm 
kuzey Afrika Müslüman-Arapların kontrolü altına giriyordu. Abdullah 
b. Nafi b. Abdu’l-kays, Afrika valisi tayin edildi. Kartaca topraklarına 
kadar ilerleyen Müslüman-Araplar, bura halkını cizye ödemeye mecbur 
ettiler.27

Kara yönünden Müslüman-Arapların ilerleyişi, bir bakıma artık deniz-
lerde de Bizans ile karşılaşmanın vaktinin geldiğini gösteriyordu. Irak, 
Suriye, Mısır ve kuzey Afrika’nın ele geçirilmiş olması bunu zaten zorunlu 
kılıyordu. Diğer taraftan Heraklius’tan sonra III. Constantine’nin yukarı-
da açıkladığımız gibi Amr’ın azledilmesi ve yerine Abdullah b. Sad b. Ebû 
Serh’in tayin edilmesi neticesinde Mısır’da ortaya çıkan karışıklıklardan 
yararlanarak İskenderiye’ye saldırısı, Akdeniz’de mutlak surette İslâm do-
nanmasının oluşturulmasını işaret ediyordu.

Bunların yaşandığı dönemde aslına bakılırsa Suriye’nin fethinde görev 
alanlar arasında bulunan Muaviye, bu konuda fikirleri olan biriydi. Onun 
daha başından beri Suriye-Filistin sahillerinden edinmiş olduğunu dü-
şündüğümüz izlenimler neticesinde İslâm donanmasının oluşturulmasını 
tasarladığı kanaatindeyiz. Çünkü ele geçirilen tüm bu toprakların yalnız 
karadan değil aynı zamanda hâlâ Akdeniz’de önemli oranda bir güç olan 
Bizans’ın saldırılarına açık olduğu gerçeği vardı. Nitekim İskenderiye’ye 
yapılan saldırı bunun en güzel kanıtıydı. Kıbrıs’ı fethetmek ise bu tehlike-
ye karşı atılacak ilk adım olacaktı. Bunun içinse acil olarak İslâm deniz 
kuvvetlerinin oluşturulması gerekmekteydi. Muaviye, Hz. Ömer tarafın-

27 el-Belâzurî, a.g.e., s. 324-325; Theophanes, a.g.e., s. 43; Hitti, a.g.e., s. 254-255.
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dan Suriye genel valiliğine tayin edilince ondan Kıbrıs üzerine bir deniz 
seferi düzenlemek için izin istedi. Fakat bu izni Emirü’l-mümin Muavi-
ye’ye vermedi.28 Hz. Ömer’in Muaviye’ye bu izni vermemesinin bazı ne-
denleri vardı. Birincisi Hicaz bölgesindeki Araplar için denizcilik tanışık 
olmadıkları bir meslekti. Deniz onları korkutuyordu. Diğer bir neden ise 
daha önce edinilen tecrübeler oldukça acı olmuştu onlar için.

Hz. Peygamber döneminde Müslüman-Araplar adına denizcilik alanın-
da önemli denilebilecek bir gelişme yaşanmamıştır. Fakat birkaç küçük 
deniz seferinin gerçekleştiği bilinmektedir. İslâm denizcilik tarihinin baş-
langıcı olarak kabul edilecek ilk önemli olay ise Mekke’nin fethinden yedi 
ay sonra meydana gelmiştir. 630 yılının Temmuz ayı içinde Mekke’nin Kı-
zıldeniz’e açılan limanı Şuaybe açıklarında korsanların görünmesi üzerine 
Hz. Peygamber, Alkame b. Mücezziz el-Mudlici kumandasında 300 kişi-
den oluşan bir kuvveti bunları etkisiz hale getirmeleri için gönderdi. Sahi-
le yakın bir adaya çıkarma yapan Müslüman-Araplar karşısında korsan-
lar, bölgeyi ter etmek zorunda kaldılar. Korsanlar üzerine gönderilen bu 
kuvvet, Hz. Peygamber döneminde gerçekleştirilen tek deniz seferidir.29 
Bu olaydan iki yıl sonra Bizans sınırında bulunan Muta’ya doğru tertip-
lenen seferde Hz. Muhammed, küçük bir askerî birliği gemilerle buraya 
göndermişti.30 Bunların dışında Müslüman-Arapların ilk hicretinde deniz 
yolunu da kullandıkları bilinmektedir. Habeşistan’a hicret etmek üzere 
Mekke’den gizlice çıkan Müslümanlar, Kızıldeniz sahili üzerinde bulunan 
Şuaybe limanına ulaştılar. Aralarında Hz. Osman ve eşi Hz. Rukiyye gibi 
meşhur şahsiyetlerin de yer aldığı bu gurup, on bir erkek ve dört kadın-
dan oluşuyordu. Burada iki tüccar gemisiyle karşılaşmışlar ve kişi başına 
ikişer dirhem ödeyerek bu iki gemiyle Kızıldeniz üzerinden Habeşistan 
sahillerine ulaşmayı başarmışlardı.31

Hz. Muhammed’den sonra Emirü’l-mümin olan Hz. Ebû Bekir döne-
minde denizlerde yaşanan bir gelişme söz konusu değildir. Özellikle de 
Akdeniz’de herhangi bir şekilde Müslüman-Arapların varlığından haber-
dar değiliz. Olmaları da mümkün değildi. Çünkü Suriye-Filistin kıyıları 
henüz fethediliyordu. Fakat güney Arabistan sahillerinde durum biraz 
farklıydı. Arap Yarımadası kıyılarında ilk deniz savaşı sayılan gelişme, 
637 yılında32 Hz. Ömer’in Umman’a vali olarak atadığı Osman b. Ebü’l-Âs 
es-Sakafî’nin gaza amacıyla Umman’dan çıkarak Hint sahillerine yaptığı 
deniz seferidir. Bombay yakınlarındaki Tane Adası’na kadar uzanan İslâm 
ordusunun gazadan dönmesinin ardından bu yapmış olduğu seferi bir 

28 el-Belâzurî, a.g.e., s. 218.
29 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, Çev: Salih Tuğ, İstanbul, 1980, s. 295.
30 Hamidullah, a.g.e., s. 296.
31 Hamidullah, a.g.e., s. 296; N. Şahin Utku, Kızıldeniz’de Denizcilik, Ticaret ve Yerleşim (VII-
XI. Yüzyıllar), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005, s. 151.
32 Ahmed eş-Şâmî, “Alâkatu’t-Ticariye Beyne Düveli’l-Halic ve Buldani’ş-Şârki’l-Aksâ ve Ese-
ru Zalike fi Badi’l-Cevanibi’l-Hadariyye fi’l-‘usuru’l-Vusta”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergi-
si, Çev: Aydın Çelik, Sayı: 134, İstanbul, 2001, s. 101-124, s. 105.
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mektupla Emirü’l-mümin’e bildiren es-Sakafî, Hz. Ömer’in “Allah’a yemin 
ederim ki, eğer göndermiş olduğun bu Müslümanlar ölmüş olsalardı, kabi-
lenden onların sayısı kadar adam alırdım”33 şeklindeki büyük tepkisi ile 
karşılaşmıştı. Hz. Ömer döneminde, 638 yılında Bahreyn’den onun izni 
olmaksızın on iki bin kişiyle İran’ın İstahr bölgesine çıkarma yapan el-
A’lâ b. el-Hadramî’ye karşı Emirü’l-mümin’in tepkisi çok sert olmuştu. 
Savaş amacıyla denize çıkan ilk kişi olarak bilinen el-A’lâ b. el-Hadra-
mî’nin, Huleyd komutasında gönderdiği askerî birliklerin yer aldığı ge-
milerin, İran sahilinde kıyıya oturduğunu haber alan Hz. Ömer, karadan 
gönderdiği takviye kuvvetleriyle önce birlikleri kurtarmış; ardından da el-
A’lâ b. el-Hadramî’yi görevden alarak yerine Sa’d b. Ebî Vakkas’ı tayin 
etmişti.34 Yukarıda belirttiğimiz gibi Alkame, Hz. Muhammed tarafından 
Kızıldeniz’de bir gurup korsanın üzerine küçük bir kuvvetle gönderilmiş-
ti. 641 yılında Alkame, Hz. Ömer tarafından yine deniz yoluyla Habeşis-
tan’a gönderildi. Bu seferdeyken fırtınaya yakalanıp askerleriyle birlikte 
Kızıldeniz’de boğuldu.35

Tüm bu yaşananlar, Hz. Ömer’in denizlere mesafeli olmasına neden 
olmuştu. Müslümanların denizlerde karadaki gibi güvende olamayacakla-
rı kanısını taşıyordu. Muaviye, Hz. Ömer’den bir mektupla Kıbrıs üzerine 
sefer düzenlemek için izin istedi. Fakat Hz. Ömer buna izin vermedi. Son-
rasında Hz. Osman’ın halifeliği döneminde Muaviye, bu sefer için isteğin-
den vazgeçmemişti. Ona da aynı taleple başvurdu. Fakat Hz. Osman’ın 
da cevabı aynı oldu. Hz. Osman Muaviye’ye yazdığı cevapta “Ömer (Allah 
ona rahmet eylesin), ondan deniz savaşı için izin istediğinde sana ret ce-
vabı verdiğine şahit oldum”36 diyerek bu talebini geri çevirdi. Muaviye, bu 
niyetinde geri adım atmayınca sonunda Hz. Osman ona bu sefer için izin 
verdi. Ancak bazı şartları öne sürdü. Öncelikle bu sefer için Müslümanları 
zorunlu tutmayacak ve sefere kendi eşini de götürecekti.37 Bu şartları ka-
bul eden Muaviye derhâl Kıbrıs için sefer hazırlıklarına başladı.

Kıbrıs, Bizans için özellikle doğu Akdeniz’i kontrol altında tutabilmesi 
bakımından oldukça stratejik konumu olan bir adaydı. Bunun yanı sıra 
Akdeniz’deki donanması için çok önemli bir üs durumundaydı. Muaviye, 
daha önce İskenderiye’yi Müslümanların ele geçirmelerinden sonra burayı 
bir deniz kuvvetiyle Bizans’ın geri almayı başardığını biliyordu. Dolayısıyla 
Kıbrıs’a yönelirken aynı zamanda bir baskınla Suriye-Filistin limanlarının 
Bizans tarafından saldırıya uğraması ihtimalini de göz önünde bulundur-
mak mecburiyetindeydi. Bu nedenle kısa süre içerisinde öncelikle Akkâ ve 
Sûr limanlarını tahkim ettirdi.38

33 Utku, a.g.e., s. 162.
34 Utku, a.g.e., s. 162.
35 Nebi Bozkurt, “Bahriye”, TDV İA, İstanbul, 1991, s. 495-501, s. 496.
36 el-Belâzurî, a.g.e., s. 218. 
37 el-Belâzurî, a.g.e., s. 218; İbnü’l-Esir, a.g.e., s. 101-104.
38 el-Belâzurî, a.g.e., s. 168.
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Mısır’da daha Eski Çağlar’dan beri tersaneler vardı. Muaviye, Akde-
niz’de Bizans’ın karşısına çıkmadan önce her anlamda güçlü bir donan-
ma oluşturmak istiyordu. Çünkü ilk adımda görünürdeki hedef Kıbrıs 
olabilirdi. Fakat Bizans’a karşı karadaki savaş artık denizlere de taşınmış 
olacaktı. Karada yapılan savaşlardan Müslüman-Araplar, zafer üstüne 
zafer kazanıyorlar, Anadolu topraklarına girmeye başlıyorlardı. Karadaki 
bu üstünlüğün getirmiş olduğu haklı mağrurluk, Müslümanları denizlere 
de çekiyordu. Bu düşüncelere pek muhtemeldir ki, kapılan Muaviye, Su-
riye-Filistin limanlarında tersaneler kurdu ve başta Mısır olmak üzere bir-
çok yerden gemi ustası ve marangozları bu tersanelere getirtti.39 Ürdün ve 
Akkâ’da bu elemanlar tersanelerde ilk İslâm donamasının kurulması için 
kollarını sıvadılar. İlk İslâm donanmasının oluşmasında başta Kıptiler ol-
mak üzere diğer gayrimüslim halklar da görev aldılar. İbn Haldun da bu 
yönde bilgiler vermektedir. Bu konu ile ilgili olarak şunları söylüyor:

“Arap devleti kurularak kuvvet ve şevket kazandıktan sonra Arap ol-
mayan kavimler onların hademesi oldu ve idareleri altına girdi. Her 
kavim kendi meslek ve sanatı ile Araplar katında kendine iş bulmak 
istedi. Araplar deniz seferlerini düzenlemek üzere bu kavimlerden 
olan gemicileri hizmete aldılar. Böylece Araplar kendileri deniz işlerine 
alıştılar ve maharet elde ettiler.”40

Müslüman-Arapların bu yaklaşımı aslına bakılırsa Bizans’a karşı as-
kerî zaferlerin yanı sıra bölge halkı olan gayrimüslimlerle de ilişkilerinin 
sağlamlaşmasına imkân da tanımıştır. Onların İslâm Devleti hizmetine 
girmeleri, hem onların hem de Müslüman-Arapların lehine olan bir geliş-
meydi.

Muaviye, Kıbrıs üzerine yapacağı bu sefere Mısır valisinin destek ol-
masını istedi. Bunun üzerine kuzey Afrika orduları komutanı Abdullah 
b. Sad b. Ebû Serh Mısır donanmasını hazırlattı. Her iki donanma da eş 
zamanlı olarak Kıbrıs üzerine hareket etmek üzere antlaştı. Muaviye’nin 
bu sefer için tayin ettiği donanma komutanı Abdullah b. Kays oldu.41 O, 
aynı zamanda İslâm donanmasının ilk amirali oluyordu. Mısır’ın bu sefer 
katılmasındaki en önemli etken şüphesiz Bizans’ın İskenderiye’ye üzerine 
daha önce de sözünü ettiğimiz saldırısı ve işgali olmuştu. Bizans’ın bu sal-
dırıda kullandığı deniz gücünün üssü Kıbrıs’tı. Bu neden dolayı olsa ge-
rek Mısır, bu saldırıya kolayca ortak oldu. Kıbrıs’ın ele geçirilip buradaki 
Bizans’a ait üslerin tahrip edilmesi stratejik açıdan en önemli meseleydi 
aslında.

Hazırlıklarını tamamlayan Muaviye ve Abdullah b. Sad, eş zamanlı ola-
rak Kıbrıs üzerine 649 yılının baharında saldırıya geçtiler.42 Şam ve Mısır 

39 el-Belâzurî, a.g.e., s. 169.
40 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt: 2, Çev: Zeki Kadiri Ugan, İstanbul, 1986, s. 646.
41 Hüseyin Algül, İslâm Tarihi, Cilt: 2, İstanbul, 1989, s. 372.
42 İbnü’l-Esir, a.g.e., s. 101.
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donanmalarının toplamı 1700 parça gemiden oluşuyordu.43 Her iki filo, 
Kıbrıs yakınlarında birleşti ve Kıbrıs üzerine derhâl saldırıya geçtiler. Kıb-
rıs’ın en önemli şehirlerinden biri olan antik Salamis veya Bizans döne-
mindeki ismiyle Konstantia şehri kuşatıldı ve kısa süre içinde teslim alın-
dı. Bu şehrin ele geçirilmesinden sonra tüm Kıbrıs, Müslüman-Arapların 
kontrolü altına girdi. Bunun üzerine Kıbrıs halkı ile Müslüman-Araplar 
arasında bir antlaşma yapıldı. Bu antlaşma şartlarını el-Belâzurî şöyle 
ifade ediyor:

“Oranın valisi, Müslümanlara bir elçi gönderip halkının da muvafa-
katiyle sulh istedi. Muaviye, her yıl yedi bin iki yüz dinar ödemek 
şartıyla onlarla antlaştı. Rumlar da Kıbrıslılar ile aynı miktarı ödemek 
suretiyle antlaşmışlardı. Böylece onlar, iki vergi ödüyorlardı. Onlar, 
Rumlarla yapmış oldukları antlaşmanın şartlarını yerine getirmeleri-
ne Müslümanların mâni olmamalarını şart koştular. Müslümanlar da 
başkalarıyla savaştıklarında onların kendileriyle savaşmamalarını; 
ayrıca Rum düşmanlarına karşı hareket eden Müslümanlara izin ver-
melerini şart koştular. Bu antlaşmadan sonra Müslümanlar, denizde 
dolaştıklarında onlar, Müslümanlara tecavüz etmiyorlar, Kıbrıs halkı 
onlara yardım etmediği gibi aleyhlerine de başkalarına yardım etmi-
yorlardı.”44

Ancak birkaç yıl sonra Kıbrıslılar, bu antlaşmayı bozdular. Bizans’ın 
Mısır üzerine gerçekleştirdiği bir deniz saldırısına destek verdiler. Bunun 
üzerine Muaviye, 653 yılında Ebu’l-Aver komutasında bir deniz filosunu 
Kıbrıs üzerine gönderdi. Müslüman-Arapların tutumu bu kez daha sert 
oldu. Müslüman-Araplara direnenler öldürüldü.45 Geri kalanlar ise esir 
edilip mallarına el konuldu. Bunun dışında buraya daha sonra Muavi-
ye’nin emriyle Ba’albek halkından bir zümre nakledildi.46 Böylelikle Müslü-
man-Araplar, Kıbrıs üzerindeki etkilerini arttırmış oldular. Fakat öncelikle 
şunu belirtmemiz gerekir ki, Kıbrıs tamamen İslâm Devleti’ne bağlanmış 
değildi. Adanın üzerinde Bizans’ın askerî gücü ortadan kaldırılmış ancak 
bunun dışında baskı ve hakları devam etmiştir. Yani Kıbrıs halkı, her iki 
tarafa da vergi ödemeyi taahhüt ediyordu. Ancak ada üzerindeki üstünlük 
Müslümanların eline geçmişti.

Bizans için Kıbrıs, tamamen elden çıkmış değildi. Kıbrıs halkının yine 
de Bizans’a çok sempati duyduğu söylenemezdi. Bizans’ın Kıbrıs’a hâkim 
olmasından beri özellikle dini ve kültürel baskısı söz konusu olmuştu. 
Bu nedenden dolayı olsa gerek Müslüman-Araplar ile antlaşma yapmak-
tan geri durmadılar. Fakat Bizans’a tamamen sırtlarını dönmediler. Bunu 

43 Theophanes, a.g.e., s.43; Ebu’l-Farac, Ebu’l-Farac Tarihi, Çev: Ömer Rıza Doğrul, Ankara, 
1999, s. 180; Goerge Hill, A History of Cyprus, London, 1943, s. 284.
44 el-Belâzurî, a.g.e., s. 219.
45 Ebu’l-Farac, a.g.e., s. 181.
46 el-Belâzurî, a.g.e., s. 219; Hill, a.g.e., s. 285.
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Müslümanlar da gayet iyi biliyorlardı. Yapılan antlaşmaların şartlarından 
da bu durum açık bir şekilde anlaşılıyor. Burada iki güç arasında Kıb-
rıs’ın konumu aslında günümüzdeki siyasi durumunu da hatırlatır bir 
durumdaydı. Bu konuda önemli bir makale kaleme alan Costas P. Ky-
riss’in tespitleri önemlidir. Bizans ile Müslümanların arasındaki neredey-
se tüm yapılan mücadelelere de ışık tutacak bir tespittir bu. Buna göre 
Kıbrıs’ta ikili yönetim (Natural Condominium) vardı. Yani her iki gücün 
de siyasi bakımdan Kıbrıs üzerinde tasarrufu söz konusuydu.47 Fakat de-
nizlerde kısa süre içinde Müslüman-Arapların hâkimiyetlerini sağlama-
ları zaman zaman Kıbrıs üzerinde Bizans’ın etkisinin azalmasına neden 
olduğu da bir gerçekti. Kıbrıs’ın bu durumu uzun yıllar boyunca böyle 
devam edecekti. Abbasiler dönemine kadar Bizans ile Müslüman-Araplar 
arasında güç dengesinin genel seyrine göre Kıbrıs üzerindeki dengeler de 
gelgitlere sahne oldu. Ancak konumuzun sınırları dışına çıkmamak için 
Kıbrıs bahsini burada sonlandırmak mecburiyetindeyiz.

Kıbrıs Adası’na düzenlenen ilk seferin dönüşünde Muaviye, Suriye kı-
yılarına yakın olan Arvâd (Arados) Adası’nı kuşattı. Ancak kısa sürede 
netice almak mümkün olmayınca Muaviye, Suriye’ye geri döndü. Bir süre 
sonra burayı da ele geçirmeyi başardı (650).48

Kıbrıs’ın ele geçirilmesi Müslüman-Araplara denizlerde faaliyet gös-
termek adına büyük bir tecrübe ve aynı zamanda cesaret kazandırmıştı. 
Artık Bizans’ın deniz gücüne karşı bir saldırı yapmak için onları geri ko-
yacak bir engel kalmamıştı. Doğu Akdeniz’de Bizans’a karşı sadece Kıbrıs 
üzerinden kazanılan siyasi-askerî üstünlük değil aynı zamanda manevi 
üstünlük de Müslümanların eline geçmiş oldu.

Müslüman-Araplarla Suriye topraklarında beklenmedik bir şekilde ilk 
defa karşılaştığında Bizans’ın henüz neyle karşılaştığının farkında oldu-
ğunu söylemek mümkün değildir. Ancak kısa süre sonra Bizans, Müslü-
manların aslında kendisinin felaketi olduğunu anlamakta geç kalmadı. 
Karadaki gerileyişi Bizans’ın bir anda denizde de başlamıştı. Suriye-Filis-
tin kıyılarını kaybederken aslında Bizans Akdeniz’deki egemenliğini yitir-
meye başlamıştı dersek yanılmış olmayız. Mısır ve Kıbrıs da bu kayıplara 
eklendiği zaman denizcilikte acemi olduğunu düşündüğü Müslüman-A-
rapların yaptıkları onu şaşırtmaya yetiyordu. Belki de onları bu kadar 
küçümsemek doğru değildi.

Müslüman-Araplar, Akdeniz üzerinde Bizans’ın yeterli bir kuvvetinin 
olmadığını anlamışlardı. Onların Kıbrıs üzerine düzenledikleri seferlerden 
başarı elde etmeleri, Akdeniz’de yeni saldırıların da önünü açtı. Aynı za-
manda Şam valisi Muaviye, bu başarılar ile kendisini ispat etmiş oluyor-
du. Askerî ve siyasi bir başarı elde etmenin yanı sıra Kıbrıs üzerine dü-
zenlenen ikinci seferden büyük bir ganimet ve gelir elde etmiş oldu. Tüm 
bunlar, ona deniz seferleri için cesaret verici birer unsur oldular.

47 Costas P. Kyriss, History of Cyprus, Nicosia, 1985, s. 189.
48 Theophanes, a.g.e., s. 43.
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Akdeniz’de Müslümanlar bir anda orta ve doğu Akdeniz’de görünmeye 
başladılar. Daha 652 yılında yine Şam valisi Muaviye’nin emriyle Müs-
lüman-Araplar Sicilya’da göründüler. Anlaşılan o ki, İslâm donanması, 
Akdeniz’de keşifler yaparak Bizans’ın gerçek gücünü görmeye çalışırken 
aynı zamanda denizlerde fetihler yapmak için bölgeler de tespit ediyordu. 
Şam valisinin göndermiş olduğu bu filonun başında el-Belâzurî’nin belirt-
tiğine göre Muaviye b. Hudeyc el-Kindî bulunuyordu. O dönemde Bizans’a 
karşı isyan etmiş olan Ravenna Excarh’ı Olimpios’un da teşvikiyle Sicil-
ya’ya çıkarma yaptılar. Az önce ifade ettiğimiz gibi bir fetih amacından öte 
keşif ve yağma amaçlı olduğunu anladığımız bu seferden önemli bir za-
fer elde edilmemişti. Ancak bu donanmanın askerleri bir miktar ganimet 
elde etmeyi başardılar.49 Sicilya Adası, Bizans’ın Akdeniz’deki en önemli 
üslerinden biriydi. Özellikle İtalya’ya karşı takip ettiği politikaları açısın-
dan çok hayati bir önemi vardı. Ayrıca kuzey Afrika siyaseti bakımından 
da Sicilya’daki üsleri Bizans için şüphesiz gözden çıkarılamayacak kadar 
önemliydi. Fakat Müslüman-Araplar neredeyse tüm Akdeniz’de Bizans’a 
meydan okuyordu. Onun kaşsında karadaki üstünlüğünü Akdeniz’de de 
elde etmek istiyordu. Bu sadece Bizans’a karşı kazanılacak bir zafer de 
değildi. Akdeniz’in tamamına hâkim olmakla Anadolu, kuzey Afrika ve Av-
rupa Müslümanların gücüne tabi olacaktı. Akdeniz ticaretinin getireceği 
zenginlik ise İslâm Devleti’nin ekonomik refah seviyesini yükseltecek ve 
Müslüman-Araplar tarihin hiçbir döneminde sahip olmadıkları bir güce 
sahip olacaklardı.

Müslüman-Arapların Bizans’a karşı meydan okurken bunu rastgele bir 
cesaret öncülüğünde yaptıklarını kesinlikle düşünemeyiz. Çünkü Sicilya 
saldırısı bize bunun öyle olmadığını kanıtlıyor. Muaviye b. Hudeyc el-Kin-
dî komutasında gerçekleştirilen bu saldırıda Bizans’a karşı isyan eden 
ada idarecisinin onları teşvik edişi, bu düşüncemize güzel bir dayanak 
oluşturmaktadır. Yüksek ihtimalle Müslüman-Araplar ya da en azından 
Şam’ın kurnaz valisi Muaviye b. Ebû Sufyan Akdeniz’deki gelişmelerden 
haberdar oluyordu. Bu durumdan haberdar olmaları da zor bir olay da 
değildi. Zira Akdeniz’in en önemli limanları artık onların elindeydi. Bizans 
hakkında istihbarat toplamak bu nedenle kolaylıkla sağlanabilirdi.

Akdeniz’in önemli adalarına birer birer Müslüman-Araplar saldırı dü-
zenlediler. Sicilya’ya gerçekleştirilen saldırıdan kısa bir süre sonra, hedef-
lerine Rodos Adası’nı aldılar. Rodos, bulunduğu konum itibariyle oldukça 
stratejik bir noktada bulunuyordu. Diğer taraftan Muaviye’ye Akdeniz’de-
ki bu adaları ele geçirdikten sonra önünde bir engel kalmadan İstanbul’a 
ulaşmayı düşünüyordu. Böylelikle hem Akdeniz’deki egemenliği ele almış 
olacak hem de Bizans’ı kalbinden vurup İstanbul’u ele geçirerek Bizans ile 
olan mücadeleyi sonlandırmış olacaktı. Rodos bu yoldaki önemli bir adım-
dı. Ayrıca Rodos, tatlı su kaynakları olan zirai açıdan verimli bir adaydı.50

49 el-Belâzurî, a.g.e., s. 202; İbn Haldun, a.g.e., Cilt: 1, s. 646.
50 el-Belâzurî, a.g.e., s. 338. 

219_Seyhun_Sahin.indd   15 11.12.2015   15:00:02

41



16 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Muaviye, Rodos’a düzenlemek istediği sefer için yine Hz. Osman’a baş-
vurdu ve ondan izin istedi. İslâm donanmasının kazanmış olduğu zafer-
lerin onlara bir güven duygusu aşıladığı anlaşılıyor ki, bu talep karşı-
sında Hz. Osman, Muaviye’ye sefer için izin verdi. Kıbrıs’a düzenlenen 
ikinci seferden bir yıl sonra Rodos’a İslâm donanması gönderildi. Bazı 
kaynaklarda bu göreve Ebu’l-Aver’in tayin edildiği yazmaktadır.51 Ebu’l-A-
ver, Rodos’u yağmaladı ve çok miktarda ganimet elde etti. Hatta Rodos’ta 
Theophanes’in belirttiğine göre bin üç yüz yetmiş yıldır dikili olan Rodos 
heykeli yerinden sökülmüş ve ganimet olarak alınmıştı. Bu heykel bronz-
dan yapılmıştı. Bu heykel parçalara ayrılarak Urfalı Yahudi bir tüccara 
satıldı. Söylenenlere göre bu heykel tam dokuz yüz deve yükü ediyordu.52 
Rodos seferinin de Müslüman-Araplara getirisi çok olmuştu. Hem siyasi 
hem askerî hem de maddi açıdan Muaviye, Bizans’a karşı parlak bir zafer 
daha kazanmıştı.

Muaviye, tüm bu zaferlerinden sonra Bizans’ın başkentine doğru ha-
reket etmekte oldukça aceleci davranmaktaydı. İslâm donanması daha 
çok yeni ve yeterli tecrübeye sahip değildi. Fakat o ana kadar herhangi 
bir mağlubiyet yaşamamıştı. Bizans açısından ise karadakilerin ardına 
bir de denizlerde aldığı yenilgiler onu iyice yıldırmıştı. Muaviye’nin he-
definin İmparator tarafından anlaşıldığını düşünüyoruz. Aslına bakılırsa 
anlaşılmayacak gidi de değildi. İstanbul önlerinden Müslüman-Araplarla 
çarpışmaktansa güneyde onların daha fazla cesaret bulamadan önlerine 
çıkmak İmparator için tek çare olmuştu. Bunun için İmparator’un olduk-
ça istekli olduğu pek de söylenemezdi. Ancak kaçınılmaz bir hesaplaşma 
söz konusuydu.

Muaviye, 655 yılında İstanbul üzerine bir deniz seferi düzenlemek için 
hazırlıklarını tamamladı. Ebu’l-Farac’ın anlattıklarına bakılırsa; hazır-
lıklar esnasında Şam donanmasının İstanbul üzerine yelken açacağını 
buradaki bazı Rumlar öğrendiler. Sonrasında ise hazırlık yapan donan-
mayı ataşe verip İstanbul’a kaçtılar. Durumdan haberdar olan Muaviye, 
bu olaya oldukça öfkelenmiş ve İstanbul’a doğru donanmasını hızlı bir 
şekilde yola çıkardı.53 İslâm donanmasına baskın yapılıp yapılmadığına 
dair bir kesinlik olmasa dahi Bizans imparatorunun bundan haberdar 
olduğu anlaşılmaktadır. Bunun üzerine Mısır donanmasının da katılacağı 
bu seferden Bizans imparatoru haberdar olunca o da Müslüman-Arapları 
karşılamak üzere bizzat komuta edeceği bir filo hazırlattı ve yola çıktı. 
Akdeniz’deki mücadelenin o güne kadarki en büyük deniz savaşı gerçek-
leşecekti.

Muaviye, bu filonun başına tecrübeli amirali Ebu’l-Aver’i tayin etti. Bir-
leşik İslâm donanması, Likya bölgesindeki Finike açığına geldi. İmparator 
Konstans ise bir gece öncesinde Selanik’te demirlemişti. Burada İmpara-

51 Ebu’l-Farac, a.g.e., Cilt: 1, s. 181.
52 Theophanes, a.g.e., s. 44.
53 Ebu’l-Farac, a.g.e., Cilt: 1, s. 181.
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tor ilginç bir rüya görür. Rüyasının anlamını etrafındakilere sorduğunda 
düşmanın bu savaşı kazanacağını söylerler. Ertesi gün belirtilen yerde 
iki donanma kuvveti karşılaşır. İki tarafta da var gücüyle mücadele ve-
rir. Ancak Müslüman-Araplar, beş yüz parça gemiden oluşan Bizans do-
nanmasını imha etmeyi başardı. Donanma kuvvetini bizzat idare eden 
İmparator, genç bir gemicinin kıyafetini ona vermesiyle canını kurtarır 
ve arkasında batan filosunu bırakarak savaşın olduğu denizi terk eder.54 
Denizin üzerinde yirmi bin civarında Rum askerinin cesedinin yüzdüğü 
söylenmektedir.55 Canını zor kurtaran imparator, derhâl İstanbul’a dön-
mek üzere yola koyulur.

Tarihe Zatü’s-Sevâri yani “Direkler Savaşı” olarak geçen bu savaş sonu-
cunda Akdeniz’deki egemenlik tamamen değilse de artık kesin bir zaferle 
Müslüman-Arapların Akdeniz’de ikinci büyük güç oldukları anlaşılmıştı. 
Bizans için artık İstanbul önlerindeki surlarda Müslüman-Arapları gör-
mek an meselesi haline gelmişti. Bu zafer, Müslüman-Arapların İstanbul 
üzerine yelken açmalarının önünde ciddi bir engel ile karşılamayacak-
larını gösteriyordu. İslâm donanmasının Akdeniz’deki etkinliğinin arttığı 
bir dönem başlamış bulunuyordu. Artık İstanbul kapılarına dayanmak 
için denizde önlerinde bir engel kalmamıştı. Böylelikle Doğu Akdeniz’de 
Bizans egemenliğine bu zafer son vermiş oluyordu.

İslâm donanmasının bu önüne geçilmez ilerleyişi durdurulacak gibi 
değildi. Rodos’a düzenlenen ilk seferden sonra ikinci bir sefer daha dü-
zenlendi. Bu seferin komutasına Muaviye, Cünâde b. Ebî Ümeyye el-Ez-
dî’yi tayin etti. Cünâde, Rodos’u kısa sürede ele geçirmeyi başardı (672).56 
Muaviye’nin ölümüne kadar Rodos’a hâkim olmayı sürdüren Müslüman-
lar, burada güvenli bir kale içerisinden adanın idaresini yedi yıl boyunca 
sürdürdüler. el-Belâzurî’nin bildirdiğine göre; Mücâhid b. Cebr, bu adada 
bulunuyor ve halka Kur’an öğretiyordu. Muaviye’nin ölümünden sonra 
tahta geçen oğlu Yezid, tıpkı Kıbrıs’ta olduğu gibi Rodos’un boşaltılmasını 
ve Cünâde’ye geri dönmesini emretti. Geri çekilme noktasında Müslüman-
ların Rodos’ta yaşayan Müslümanların can güvenliğinden endişe ediyor 
olmalarının etkisi olduğu anlaşılıyor.57 Rodos’un ele geçirildiği bu seferin 
amacı Rodos’u Akdeniz’de Bizans deniz gücüne karşı verilen mücadelede 
güvenliğin sağlanması ve İstanbul kuşatması için elde tutulması zorunlu 
olduğu bir konum olmasıdır. Fakat fetih kısa süre sonra özellikle tahta 
oturan oğlu Yezid’in bu kararlılığı sürdürmemesi nedeniyle geçici olmak 
durumunda kaldı.

Muaviye, özellikle Kıbrıs’a düzenlenen ilk sefer sonrasındaki gelişme-
lerden oldukça ders almıştı. Çünkü ilk seferden sonra Kıbrıslılar, yapılan 

54 Theophanes, a.g.e., s. 45; İbnü’l-Esir, a.g.e., s. 123; Nebi Bozkurt, “Tersane”, TDV İA, Cilt: 44, 
İstanbul, 2011, s. 511-513.
55 Ebu’l-Farac, a.g.e., Cilt: 1, s. 182.
56 el-Belâzurî, a.g.e., s. 338; Hitti, a.g.e., s. 320.
57 el-Belâzurî, a.g.e., s. 338.
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antlaşmayı ihlal etmişlerdi. Muaviye de adadaki kontrolü daha sağlıklı 
bir şekilde devam ettirebilmek için Kıbrıs’a Ba’lbek halkından bir kısmını 
nakletmişti. Böylelikle adada olan bitenden haberdar olacağı gibi ileride 
adanın demografik yapısına müdahale edebileceği bir imkânı elde etmiş 
olacaktı. Aynı düşünce ve beklentilerden dolayı olsa gerek Rodos’a Arap 
halkın nakli için Cünâde’ye talimat verdi. Fakat kendisinin ölümünden 
sonra oğlu Yezid, bu halkın geri getirilmesini istedi.58

Rodos hâkimiyeti uzun sürmemiş fakat daha sonra 718 yılında tekrar 
ele geçirildi. Muaviye’nin Şam valisi olduğu dönemlerde İstanbul’u kuşat-
ma fikrine sahip olduğu düşünülebilir. Bu hedefi doğrultusunda ilk İslâm 
dnanmasının oluşturulması ve arkasından Akdeniz’de kazanılan zaferler, 
en başından beri İstanbul’u işaret ediyordu. Rodos, Süleyman b. Abdül-
melik döneminde İstanbul kuşatmasının gerçekleşmesi için gönderilen fi-
lo tarafından tekrar ele geçirildi. Rodos’ta oldukça büyük ganimet ele ge-
çirildi. Süleyman, kuşatma için kardeşi Mesleme’yi görevlendirmişti. Hem 
karadan hem de denizden kuvvetler bu kuşatma için harekete geçmiş-
lerdi. Deniz kuvvetlerini taşıyan gemi sayısı beş bin idi.59 Bu donanmaya 
Mısır donanması da oldukça önemli bir katkı sağlamıştı.60 Dolayısıyla Bi-
zans’ın kalbine doğru böylesine büyük bir donanmayla ilerlerken denizleri 
de kontrol altında tutmak her şeyden önce bir zorunluluktu. Mesleme 
de karadan İstanbul üzerine yürürken stratejik birçok askerî noktayı ve 
kaleyi ele geçirerek yoluna devam etmişti.61 Fakat bu büyük kuşatma için 
gösterilen tüm çabalara rağmen Mesleme’nin İstanbul kuşatması başarı-
sızlıkla sonuçlanmıştır.

Bu başarısızlığın ardından geri dönmek zorunda kalan İslâm donan-
ması, dönüş yolunda dönem rüzgârlarına yakalandı. Bir kısmının ise Bi-
zans donanmasının baskınına uğradığı anlaşılıyor. Bu baskın neticesinde 
de donanmada kayıplar olmuştu.62

Her ne kadar İstanbul kuşatması başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da 
Akdeniz’deki İslâm egemenliği devam ediyordu. Bir kere şu tespiti özel-
likle yapmak zorundayız. Şüphesiz Akdeniz’deki İslâm donanmasının bu 
başarısının ve bu başarıların neticesinde sağlanan egemenliğin arkasında 
yatan sebep Müslümanların Kara Akdeniz’indeki siyasi egemenlikleridir. 
8. yüzyılın başlarında kuzey Afrika’nın yanı sıra İspanya’nın da İslâm sı-
nırlarına dâhil olması ve ardından sayısız adanın kontrol altına alınma-
sı, Akdeniz’de Bizans’ın elinde bulunan egemenliğin Müslümanların eline 
geçmesine neden olmuştur. Akdeniz kıyılarında sağlanan kesintisiz hâ-
kimiyet uzun yıllar boyunca bu egemenliğin korunmasındaki en büyük 
etkenlerden biri olmuştur.

58 el-Belâzurî, a.g.e., s. 338.
59 Ebu’l-Farac, a.g.e., s. 192.
60 Hitti, a.g.e., s. 321.
61 Hayyat, a.g.e., s. 376.
62 Ebu’l-Farac, a.g.e., s. 194.
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Rodos ve Kıbrıs adaları, İstanbul hedefinde ilerlemek isteyen İslâm 
deniz güçlerinin ele geçirdikleri yer olarak yalnız değillerdi. Özellikle Ak-
deniz içerisinde çok önemli bir konuma, tarih ve kültüre sahip Girit Ada-
sı da Müslümanlar tarafından ele geçirilen adalardan biridir. Rodos’u 
fetheden Cünâde, Girit’i de ele geçirmeyi başarmıştır. Ancak anlaşılan o 
ki, Muaviye’den sonra Emevi tahtına geçen Yezid’in tıpkı Rodos’ta olduğu 
gibi Girit’ten de Müslümanların geri çekilmesi istenmiştir. Ele geçirildik-
ten bir müddet sonra Girit Adası’ndaki İslâm egemenliği sonlanmıştı. 
Fakat Abbasi Halifesi Harun er-Reşid döneminde yeniden adanın bir 
kısmı ele geçirildi. Fakat Endülüs Müslümanları tarafından Girit Adası 
tamamen Müslümanların kontrolü altına girdi. Endülüs Müslümanları, 
adadan önemli miktarda Rumların göç etmelerini sağladılar. Onlara ait 
olan birçok kaleyi de yıktırdılar. Böylelikle ada üzerindeki kontrollerini 
sağlamayı başardılar.63

Akdeniz’deki İslâm-Bizans mücadelesinde henüz oluşmuş İslâm do-
nanmasının varlığını sürdürebilmesi ve daha da fazlası güçlenebilmesi 
için savaşma gücüne sahip muharip gemilere ihtiyaç duyulmuştu. Bu ba-
kımdan ilk ve hayati adımlar Muaviye tarafından atılmıştır. Daha önce de 
ifade ettiğimiz gibi Suriye kıyıları ele geçirildiğinde buradaki Bizans tersa-
neleri ve gemi yapımından anlayan usta ve işçilerin buraları terk etmeme-
leri için gerekli adımlar atılmıştı. Çünkü Akdeniz’deki üstünlüğü devam 
eden Bizans’ın henüz ele geçirilmiş olan Suriye ve Mısır üzerine denizden 
saldırması pekâlâ ki, mümkündü. Şam Valisi Muaviye ile birlikte Mısır 
Valisi Amr b. As, buna karşı önlem almak için gerek Bizans’ın buralardaki 
tersanelerinde kalan gemileri ele geçirmek suretiyle olsun gerekse de bu 
bölgelerdeki tersaneleri koruyup işletmeye devam ederek İslâm donan-
masının devamlılığını sürdürmeyi başarmışlardı. Bu tersanelerin varlığını 
daha sonralarda Emeviler ve Abbasiler tarafından sürdürüldüğünü biliyo-
ruz.64 Akdeniz üzerinden gelebilecek tehlikelere karşı koyabilmek için bu 
devamlılığı sağlamak bir zorunluluktu. Sadece güvenlik açısından duru-
mu değerlendirmek elbette tek başına bu konu için bir unsur değildir. As-
kerî bakımdan taşıdığı önemin yanı sıra deniz ticareti ve seyri için de bu 
tersaneler oldukça önemliydi. Müslümanlar, bu bakımdan da Akdeniz’in 
Orta Çağ’ına damgasını vurmayı başarmışlardır.

Ege Denizi’nde İstanköy ve Sakız adaları da kısa süre sonra Müslü-
manların kontörlü altına girdi. Akdeniz’de fethedilen adalar ve kazanılan 
deniz zaferleri Müslümanları Bizans karşısında şüphesiz deniz gücü bakı-
mından da üstün duruma getirmeye yetmişti. Fakat gerek karadan gerek-
se de denizden varılacak en nihai nokta İstanbul’du. Yapılan tüm faaliyet-
ler ve hazırlıkların amacı da buydu zaten. Zatü’s-Sevâri zaferinin getirmiş 
olduğu güvenin de etkisi ve avantajıyla İslâm donanması İstanbul’u kara-
nın yanı sıra denizden de kuşatmak üzere harekete geçti. 669 senesinde 

63 el-Belâzurî, a.g.e., s. 339.
64 Bozkurt, Tersane, s. 511.
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İstanbul ilk defa kuşatıldı. Ancak hem karadan hem de deniz üzerinden 
gerçekleştirilen bu kuşatma başarısız oldu. Muaviye bu kuşatma için oğlu 
Yezid’i ordunun komutanı olarak tayin etmiş ancak rivayetlere o bu konu-
da oldukça gevşek davranmıştı. Müslümanlar önemli kayıplar verdiği gibi 
sahabeler arasında önemli bir kişi olan Eyyüb el-Ensarî de bu kuşatmada 
İstanbul surları önünde şehit olmuştu.65 Bugün onun türbesi İstanbul’da 
önemli ziyaretgâhlardan bir tanesidir.

Deniz üzerinden beklenen etkili kuşatma sağlanamayınca daha güçlü 
bir donanma kuvveti oluşturulup yeniden İstanbul üzerine sevk edildi. Bu 
defa donanmanın daha uzun ve etkili bir kuşatma yapabilmesi ve gerek-
tiği takdirde ikmal sağlayabilmesi için 670’te Marmara Denizi’nde İslâm 
donamasının üs olarak kullanması amacıyla Kyzikos (Kapıdağ) Yarımada-
sı da ele geçirildi. Vakit kaybetmeksizin harekete geçen İslâm donanması 
670’te İstanbul’u tekrar denizden kuşatma altına aldı. 678 yılına kadar 
Kapıdağ Yarımadası üs olarak kullanılıyor ve buradan hareketle yaz ve 
bahar mevsimlerinde kuşatmaya devam ediliyordu. Ancak yıllar boyunca 
sürdürülen bu kuşatmadan Müslüman-Araplar bir netice alamadılar.66 
Kuşatma hedefine ulaşamadı.

Emeviler döneminin son kuşatması ise Süleyman b. Abdulmelik’in 
kardeşinin komutası altında gerçekleşti. 717 yılında Mesleme b. Abdul-
melik’in komutasında karadan ve denizden gerçekleşen kuşatma da daha 
öncekilerden farklı bir sonla bitmedi. Müslüman-Araplar, bu kuşatmadan 
da başarısızlıkla ayrıldılar. Bu kuşatmanın gerçekleştiği yıl içerisinde ol-
dukça çalkantılı bir dönem geçiren Bizans İmparatorluğu’nda tahta he-
nüz geçen III. Leon, Müslüman-Arapları yenilgiye uğratmayı başarmıştı.67 
Bu onun iktidarında Bizans’ın siyasi hayatına yeniden istikrar getirmesi 
bakımından önemli olay olmuştur. Müslümanlar açısından ise uzun yıl-
lardır Akdeniz’de sürdürülen deniz muharebelerinin getirdiği başarının 
vermiş olduğu cesaretin bir süreliğine yerini mevcut durumu koruma dü-
şüncesi almış oldu.

Sonuç

Müslüman-Arapların, Suriye-Filistin kıyılarını ele geçirip Mısır’a da 
hâkim olduktan sonra Orta Çağ için dünyanın merkezi olan Akdeniz ile 
tanışmanın zamanın onlar için gelmiş olduğu anlaşılıyordu. Bu durumu 
ilk defa olmak üzere Müslüman-Araplar arasında hiç şüphesiz Muaviye b. 
Ebu Sufyân kavramıştı. Daha Hz. Ömer zamanında kendisi Şam valiliği 
görevindeyken Akdeniz’de Kıbrıs Adası’nın fethi için girişimlerde bulun-
muştu. Bunun için de ele geçirilen topraklar üzerinde bulunan Bizans 
bakiyesi tersaneler ve denizcileri elde tutmaya çok önem vermişti.

65 İbnü’l-Esir, a.g.e., s. 466; Hitti, a.g.e., s. 319.
66 Theophanes, a.g.e., s. 51; Işın Demirkent, “İstanbul”, TDV İA, Cilt: 22, İstanbul, 2001, 
s. 205-212, s. 208.
67 Ostrogorsky, a.g.e., s. 117; Demirkent, a.g.e., s. 209.
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Akdeniz kıyı şeridinin elinden kayıp gitmesine adeta seyirci kalan Bi-
zans’ın Müslüman-Arapların bu ilerleyişine karşı hamle yapması ise bek-
lenen bir durumdu. Dolayısıyla Müslümanların olası bir Bizans saldırısını 
önlemek için yalnız karadan değil denizden de gelebilecek tehlikelere karşı 
önlem almak zorunlulukları vardı. Muaviye’nin de bu yönde düşündüğü-
nü tahmin etmek güç değildir. Öyle ki, kısa süre sonra Bizans donanması 
Mısır’a bir saldırı düzenlemiştir.

Hicaz Arapları, deniz ve denizcilik hakkında bilgileri kısıtlı olan bir mil-
letti. Akdeniz ise onların tanımadıkları ancak İslâm’ın cihat anlayışı içinde 
çok hızlı gelişen fetihlerle ansızın karşılaştıkları bir yer olmuştu. Bu du-
rum onları yeterince tedirgin ediyordu. Muaviye’nin Hz. Ömer’den Kıbrıs 
Adası’na düzenleyeceği sefer için izin istemesine rağmen olumsuz cevap 
almasının altında yatan en önemli etken buydu.

Karada İmparator Heraklios döneminde uzun yıllar sürdürülen Sasa-
ni savaşlarının Bizans’a getirmiş olduğu yorgunluk Akdeniz kıyılarını bir 
anda Müslüman-Arapların fetihlerine açık hale getirmişti. Eski Çağ’dan 
beri Akdeniz’in en başarılı denizci kavimlerinin yer aldığı bu topraklar 
artık Müslüman-Arapların eline geçmişti ve bu yüzyılların birikiminin 
onlara bir anda aktarılmasına olanak sağlıyordu. Müslüman-Araplar, 
Muaviye’nin öncülüğünde ve onun yatırımları sayesinde bu olanaklardan 
yararlanmasını da bildiler. Muaviye Hz. Ömer’den alamadığı izni Hz. Os-
man’dan almayı başardı. Bu izin Akdeniz’de Bizans’a karşı İslâm donan-
masının vereceği mücadelenin de başlangıcı sayılır. 649’da birleşik Mısır 
ve Şam donanmalarının Kıbrıs Adası’nı ele geçirmeleri, Doğu Akdeniz’de 
hâkimiyetin Bizans’tan Müslümanlara geçmesinin önünü açmış oldu. Bu 
başarının ardından Rodos, Girit ve diğer adaların birer birer ele geçiril-
mesi onlara Bizans’ın başkenti olan İstanbul’u denizden kuşatmak için 
hem cesaret hem de imkân vermiş oldu. Özellikle Zatü’s-Savâri zaferiyle 
Müslüman-Araplar, Doğu Akdeniz’de Bizans’ın tüm donanmasını imha 
etmeyi başarmış ve bu bölgenin hâkimi durumuna gelmişlerdi.
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SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ DÖNEMİ
KIRGIZ TARİHİNE BİR BAKIŞ

Yrd. Doç. Dr. Leyla DERVİŞ* - Khalida DEVRISHEVA**

Öz

Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti tarihe karışalı 25 yıl geçmesine 
karşılık, o devrin bazı sorunları hala açığa kavuşturulmuş, kamuoyu ta-
rafından açık şeçik tartışılmış değildir. Aslında o devre ait bazı mesele-
ler günümüzde karşılaştığımız sorunların temelini oluşturmaktadır. Kırgız 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti devrine ait siyasi, etnik, milli, eğitim ve bilim 
alanlarındaki meseleleri günümüz bakış açısı ile tartışmak, gelecekte kar-
şılaşılacak sorunların aşılması açısından önemlidir. Bu meselelere getirilen 
yeni bakış açıları Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti devrini ve o devre ait 
meseleleri iyi anlamamız adına da umut vericidir. Glasnost ve perstroyka 
devrinin Kırgızistan üzerindeki etkisi, Kırgızların bağımsızlığa kavuşması, 
Kırgızistan demokratik hareketi, Oş hadisesi ve Sovyet Kırgızistanı’ndaki 
kadro sorunları yeniden yorum gerektiren meselelerdir.

Anahtar kelimeler: Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Siyasi So-
runlar, Yeniden Yapılanma ve Açıklık, Oş Hadisesi, Kırgızistan Demokratik 
Hareketi.

Abstract
An Outlook On The Soviet Era Of The Kyrgyz Republic

25 years passed since the Kyrgyz Soviet Socialist Republic had sank 
into oblivion; but some issues of that period have still not been resolved or 
openly discussed by the public. Although some of the issues of that period 
form the basis of the problems we have been facing nowadays. In order to 
overcome difficulties to be faced in the future, contemporary approach is 
important in discussion of political, ethnic and national problems as well 
as the issues in the field of education and science of the former Kirghiz So-
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viet Socialist Republic. The new perspective on these issues is encouraging 
and helps better understand the Soviet period of the Kirghiz Soviet Socia-
list Republic and the matters related to that period. The impact of Glasnost 
and Perestroika on Kyrgyzstan, obtaining of independence, Kyrgyzstan 
democratic movement, events in Osh and problems of staff in the Soviet 
Kyrgyzstan are the topics that require review.

Keywords: Kirghiz Soviet Socialist Republic, Political Issues, Restructu-
ring and Openness, Events in Osh, Kyrgyztan Democratic Movement.

Giriş

II. Dünya Savaşı bittikten sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli-
ği’nde sıkıntılar bir nebze azalmasına karşılık, geçinme zorluğu ve siyasi 
baskı eskisi gibi devam ediyordu. Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 
II. Dünya Savaşı’ndan Kırgızistan’ın bağımsızlık ilan ettiği 1991 yılına 
kadar pek çok badire atlattığı görülmektedir. Pek çok üst düzey Kırgız 
yönetici ülkesini Kremlin’den daha çok sevdikleri, memleketlerine hiz-
met ettikleri için çeşitli yöntemlerle cezalandırılmışlardır. Buna karşılık 
Kremlin’in istediğini fazlasıyla yerine getirenler uzun yıllar iktidarda kal-
mışlardır. 1950-1990 yılları arasında Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
eğitim, kültür, ekonomi, altyapı ve şehirleşme gibi pek çok alanda gelişme 
kaydetmiştir. Fakat her meselenin iki yüzü olduğu gibi, bu alanlarda da 
Kırgızların bazı kayıpları söz konusuydu. Gorbaçov’un iktidara gelmesiy-
le başlayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ndeki değişimler veya 
sonun başlangıcı aslında bağımsızlığın da habercisiydi. Kırgız Cumhuri-
yeti’nin bağımsızlığını kazanması sancılı olmuştur. Büyük şehirlere akın 
etmeye başlayan gençlerin ikamet ve toprak elde etme sorunu etnik çatış-
maya dönüşmüştür. 1990’lara gelindiğinde bağımsızlık yanlısı demokrat-
lar ülkede azınlık olmalarına rağmen kararlı mücadelelerini sürdürdüler 
ve bunda başarılı oldular. Bu makalede Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yeti’nin bazı önemli meseleleri tartışılacaktır.

Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Siyasi Meseleleri

Bir devletin yaşamını devam ettirememesi veya sergilenen kötü yöne-
timin ilk sorumluları siyasilerdir. Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 
yıkılmasında Komünist Parti ve bürokratlarının payı büyüktür. Kırgızis-
tan’da da Sovyet devri boyunca siyasi sorunlar baş gösteriyordu. Sovyet 
Kırgızistan’ındaki siyasi meseleleri birkaç başlık altında özetleyebiliriz. Bu 
sorunların en önemlilerinden biri de kadro sorunuydu.

Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren kadro 
sorunu vardı. Bu sorun Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti yıkılana ka-
dar devam etti. Başlangıçta ortaya çıkan kadro sorununu anlamak müm-
kündür. O yıllarda yeni bir sistem, yeni bir cumhuriyet olduğu için oku-
muş, vasıflı eleman bulmak zordu. Fakat bu sorun Kırgız Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’nin ilerleyen yıllarda Kırgız gençlerinin kendilerini yetiştir-

219_Leyla_Dervis.indd   2 11.12.2015   13:12:40

50



3LEYLA DERVİŞ - KHALİDA DEVRISHEVA / SSCB DÖNEMİ KIRGIZ TARİHİ

mesinden sonra da devam etmiştir. Herkesin “eşit” olduğu, Komünizm’i 
getirecek Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinde “yerli eleman”, “merkezin ele-
manı” ayırımı mevcuttu. Başka bir değişle Kırgızlar Kırgız Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’nde hak ettikleri temsil hakkını tam olarak alamıyorlardı. 
Böyle bir haksız sistemin oluşmasından dolayı, yaptıkları ile sivrilerek öne 
çıkan, halkın takdirini kazanan bazı yöneticiler, merkezi sistem açısından 
tehlikeli olabilecekleri düşünülerek memleketlerine yaptıkları hizmetleri 
karşılığında ağır şekilde cezalandırılmışlardır.

Stalin’in 1953 yılındaki ölümünden sonra Nikita Hruşev Komünist 
Partisi birinci sekreteri olmuş ve büyük ölçekli ekonomik reformlara yö-
nelmişti. Kırgızistan’da ise Komünist Partisi Birinci Sekreterliği’ne İshak 
Razzakov getirilmiştir. Razzakov Kırgızistan’ın bağımsızlığının pekişti-
rilmesi için büyük emek sarf etmiştir. Onun döneminde Kırgızistan’da 
200’den fazla sanayi kuruluşunun ve akademik kurumların yönetimi 
Moskova’dan alınmış ve yerel iktidara bağlanmıştır. Bunun sayesinde 
Kırgız Hükümeti’nde yeni bakanlıklar kurulmuştur.1 Kırgızistan’da yeni 
bakanlıkların kurulmasında özellikle tüketim mallarının üretimi alanında 
Moskova merkezli bakanlıkların ortadan kaldırılması2 önemli rol oyna-
mıştır. Böylece 1956 yılından itibaren Kırgızistan’ın toplumsal ve siyasi 
hayatında değişimler başlamıştır. Stalin rejimi reddedilmeye, o devirde 
suçsuz yere öldürülen, sürgün edilen kimselerin itibarları iade edilmeye 
başlamıştır.3 Bu gelişmeler yeterli değildi ama daha önceki yıllara kıyasla 
çok iyi gelişmeler sayılırdı.

Razzakov devrinde Kırgız dilinin statüsünün güçlendirilmesi ve Rus 
okullarında Kırgız dilinin okutulması kararlaştırılmıştır. Kırgızistan’ın 
başkenti olan Frunze şehrinde Kırgızca eğitim veren okul sayısının bire 
indiğini hesaba katarsak, vaziyetin ne durumda olduğu daha açık an-
laşılacaktır. 1961 yılında bu icraatları nedeniyle suçlanan Razzakov ve 
Bakanlar Kurulu Başkanı Dikimbayev görevlerinden alınmış ve Razzakov 
Moskova’ya sürgün edilmiştir. Razzakov’un merkeze çekilerek cezalandı-
rılmasında onun Kırgız kadroloruna önem vererek, onları üst mevkilere 
tayin etmesi de büyük rol oynamıştır.4 Elbette Razzakov’un yerel yöneti-
min yetkilerini arttırma girişimi o devir Sovyet yönetimi için kabul edile-
mez bir durumdu. Sonuç itibarıyla Razzakov’un iktidardan uzaklaştırıl-
ması Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin daha da gelişmesine engel 
olmuştur. Ülkesi ve milleti için büyük hizmetler eden İshak Razzakov, 
Kırgız halkının gönlünde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu büyük dev-

1 Askar Akayev, Kırgızskaya Gosudarstvennost i Narodnıy Epos “Manas”, Raritet Yayınları, 
Bişkek, 2002, s. 252-255.
2 Altınbek Joldoshov, Kırgızistan’da Toplumsal Dönüşüm ve Demokrasi Sorunu, Basılmamış 
Doktora Tezi, Ankara, 2009, s. 94.
3 Tınçtıkbek Çorotegin - Kıyas Moldokasımov, Kırgızdardın Cana Kırgızstandın Kıskaça Tarıhı, 
Bişkek, 2000, s. 112.
4 Asma Kalıbekova, “İshak Razzakov-Yarkaya Liçnost Na İstoriçeskom Nebosklone Kırgızsta-
na”, Kutbilim Gazetesi, 17 Aralık 2010, s. 9.
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let adamını unutmayan Kırgız halkı, onu her zaman hayırla yad etmek-
tedir.5 

1980’li yıllarda memleketi için büyük hizmetler yaparak halkının tak-
dirini toplayan, fakat şimdiye kadar aydınlatılmayan bir şekilde öldürülen 
Sultan İbraimov’un hayatı da Sovyet devrindeki çarpık kadro sorununun 
bir başka örneğidir.6 Mustafa Erdem, Kırgızistan’daki kadro sorunu ile 
ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır:

“Kırgızlar kendi cumhuriyetleri içinde siyasal rol oynamaktan aciz kal-
mıştır. Moskova yönetimi, 1945’den sonra, Komünist Parti birinci sek-
reterinin genellikle Kırgız kökenli olmasına özen göstermişse de, ikinci 
sekreterlik, iç güvenlikle ilgili diğer önemli mevkiler ve KGB görevleri 
hep Rus kökenlilerin elinde kalmıştır.”7

Bu kadro sorunu 1990’lara kadar devam etti. Hatta Bağımsız Kırgız 
Cumhuriyeti bu sorunu olduğu gibi devraldı denilebilir.

Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti tarihine baktığımızda Kırgızların 
fazla siyasallaşmadıklarını görüyoruz. 1976 yılında ülkedeki komünist-
lerin sadece %32’si Kırgızlardan oluşuyordu. 1980 yılına gelindiğinde bu 
rakam %37’ye çıkartılmıştır. Bu verilerin bir başka anlamı da Rusların bü-
tün siyasi gücü elinde tuttuğunu göstermesidir.8 Biz burada kadrolaşmayı 
sadece etnik meseleye indirgemek niyetinde değiliz. Kadro meselesine ba-
ğımsızlık devrinde moda olan “Kırgızlar” ve “Kirgizler” şeklinde de yaklaşa-
biliriz. Buradaki “Kirgiz” tabiri daha çok Ruslaşan, öz dilini unutan, Rusya 
hayranlığı olan kimseler için kullanılır. Dolayısıyla kadro sorunu sadece 
etnik sorun değil, bir zihniyet sorunu denilebilir. Sovyet devrinin kadro so-
rununun bugünlerde de devam ediyor dememizin sebebi de bu yüzdendir.

Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ndeki bir başka siyasi sorun yö-
neticilerin putlaştırılması veya yüceltilmesi denilebilir. Stalin ile birlikte 
bu eylem zirveye ulaşmış, bunun kalıntıları yeniden yapılanma ve açıklık 
devrine kadar sürmüştür. Lideri yüceleştirme, ona yaranmak, lidere hoş-
görünmek, gözüne girmek için rakiplerini karalama gibi olumsuz şeyleri 
beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
devrinin “en yüce liderinin” Turdakun Usubaliyev olduğunu söyleyebiliriz.

Hruşev reformlarının başarısız olması onun sonunu getirmiş ve L.İ. 
Brejnev 1964 senesinde Komünist Partisi Birinci Sekreteri olmuştur. Kır-
gız Cumhuriyeti’nde ise Turdakun Usubaliyev göreve getirilmiştir.9 Usu-

5 Razzakov’un ünlü “Sen temiz olursan, ben temiz olursam, toplum da temiz olur” sözü, günü-
müzde siyasiler başta olmak üzere herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. İshak Razzakov 
ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. İshak Razzakov, Altındı Dat Baspayt, Yay. Haz. C. Bakaşova, 
Bişkek, 2010.
6 Sultan İbraimov ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Mırzabek Toybayev, “Örnöktüü Ömür: Sultan 
İbraimov”, Kırgız Tuusu, 17-24 Temmuz 2009.
7 Mustafa Erdem, Kırgız Türkleri: Dini ve Sosyal Hayat, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Anka-
ra, 2005, s. 96. Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birinci Sekreterlerinin listesi için bkz: Ek I.
8 Erdem, a.g.e., s. 98-99.
9 Turdakun Usubaliyev ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Turdakun Usubaliyev, Cürögümdö Kır-
gızstan, Bişkek, 2006.
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baliyev tam 24 yıl iktidarda kalmıştır. Onun iktidar yıllarında ülkenin yö-
netimi partinin elindeydi. Ülkedeki bütün üst makamlara Moskova’dan 
atama yapılmaya başlandı.10 Burada kastedilen Razzakov devrindeki kad-
ro siyasetinin rafa kaldırılmasıdır. Usubaliyev’in göreve başlamasından 
itibaren Kremlin’e yaranmak politikası tekrar kuvvetlenmiştir. Bu hasta-
lık ülkede işlerin kağıtta kalmasına neden oluyordu. Sürekli rekor kırmak 
zorunda olan “Sovyet insanı” doğaya, fıtrata aykırı işler yapmaya başla-
mıştı. Örneğin, Sovyet çobanı rahat şekilde yüz koyundan 160-170 kuzu 
elde ediyordu. “Cel Kozu” (Hayalden kuzu) örneği,11 Kırgızistan’da işlerin 
kâğıt üzerinde başka, gerçek hayatta başka şekilde gelişmesine, bu ikisi 
arasındaki makasın açılmasının devletin yıkılmaya yüz tutmasında rol oy-
nayan önemli sebeplerden biri olduğu söylenebilir. Bir başka örnek, 1983 
yılında Bakanlar Kurulu’nun 245 karar alarak, devlet kurum-kuruluşla-
rına 1300’den fazla talimat belge göndermesidir.12 Bunun açıklaması, bir 
kuruma günde beş talimatın geliyor olması demektir. Talimat ve kararla-
rın çokluğu, üretimin artmasına vesile olamamıştır.

Sovyet devrindeki bir başka siyasi sorun olarak “sorumluluk almama, 
suçluyu başka yerde arama” gösterilebilir. Sovyetlerin ilk yıllarında başa-
rısızlık Çarlık Rusyası’nın eski elemanlarına kesiliyordu ve ayrıca yeterli 
vasıflı elemanın olmaması dile getiriliyordu. 1960’lardan itibaren Stalin 
pek çok başarısızlığın mimarı gösterildi.13 Açıklık ve yeniden yapılanma 
devri başladıktan sonra Hruşev ve Brejnev devri suçlu bulunmuştu. As-
lında bu durum aynen devam ediyor. Şimdilerde de belli bir zümrenin 
fikrince Gorbaçev ve Sovyetleri ortadan kaldıranlar bütün başarısızlık-
ların sorumlusudur. Bu durumun en korkunç tarafı, insanların çeşitli 
sebeplerle birbirlerini şikâyet etmesi yüzünden çoğu kaliteli elemanların 
cezalandırılması veya işinden uzaklaştırılması, dolayısıyla onların hayat-
larının karartılmasıdır denilebilir. 1930’lu yıllardaki “represya” başta ol-
mak üzere, buna pek çok örnek verilebilir. Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyeti’nin siyasi sorunları bunlarla da sınırlı değildir. Fakat konu ile ilgili 
değerlendirmelerimizi burada keserek, Gorbaçov’un reform girişimlerinin 
Kırgızistan üzerindeki etkileri üzerinde duralım.

Kırgızistan’da Yeniden Yapılanma (Perestroyka) ve Açıklık (Glas-
nost) Politikası

1970’li yılların sonunda ve 1980’li yılların başında eski Sovyetler Bir-
liği’nde hayat sanki durmuş gibi idi. Sanayi ve tarım alanları çalışıyor, 

10 Mehmet Saray, Modern Kırgızistan’ın Doğuşu, TİKA Yayınları, Ankara, 2004, s. 110; Askar 
Akayev, Kırgız Devlet Geleneği ve Manas, Da Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 112-114.
11 Tınçtıkbek Çorotegin, “Senektik Doorgo” Keçikken Koşok”, Azattyk, http://www.azattyk.
mobi/a/kyrgyz_communism_obit_blog/27231827.html, (Son erişim: 24.09.2015).
12 Rahat Mukambetova, “XX-Kılımdın 70 Cana 80-Cıldarındagı Kırgızstandın Agrardık Sekto-
rundagı Krizistin Problemaları”, Narın Mamlekettik Universiteti Jurnalı, Narın, 2013.
13 Ç. Aynekenova, “Osobennosti Razvitiya Kırgızskoy Respubliki v 1985-1990 Godı”, Vestnik 
KRSU, Cilt: 8, No. 7, s. 93.
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parti ve devlet yönetimi faaliyette, “dişliler dönüyör”, fakat daha iyiye yö-
nelik hiçbir hareket yoktu. Buna mukabil tüm dünyada hızlı gelişmeler 
oluyordu. Geniş çaplı kıtlığın belirtisi olan uzun kuyruklar son haddine 
varmıştı.14 Sovyetler Birliği’ndeki önde gelen, Birliğin geleceğini düşünen 
herkes birşeylerin yapılması gerektiği kanısını taşıyordu.

Sovyetler Birliği’ni ayakta tutmak, ters giden işleri yoluna koymak için 
yönetimde değişikliğe gidildi. Bu bağlamda Mihail Gorbaçov 11 Mart 1985 
tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Parti Merkez 
Komitesi Genel Sekreteri oldu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 
geleceği tehlikede olduğundan, Gorbaçov sosyal ve iktisadi reformlara yö-
neldi. Bu bağlamda yeniden yapılanma ve açıklık politikası ilan edildi. 
“Perestroyka ve Glasnost politikalarının asıl amacı toplumu daha etkin ve 
dinamik kılmak için bir düşünce çoğulculuğunu oluşturmak ancak bunu sis-
temin içinde kalarak gerçekleştirmek olmuştur”.15 Gorbaçov, devlet teşkila-
tındaki yolsuzluğun önünü kesmek için kendi güvendiği kimseleri işbaşı-
na getirdi. Bu yenileme hareketi çerçevesinde 24 yıldır iktidarda bulunan 
Kırgızistan Komünist Partisi Birinci Sekreteri Usubaliyev görevden alındı. 
Yerine komünistler arasında yenilikçi sayılabilecek Apsamat Masaliyev 
getirildi.16

Bu “kadro yenileştirme cereyanı”, Kırgızistan’da hiç yaşamamış, ülkeyi 
bilmeyen ve halkını tanımayan kimselerin yetkili makamlara getirilmesine 
sebep oldu. Örneğin ülkenin en büyük vilayeti olan Oş Bölge Valiliği’ne 
Nikita Çepelev atandı. Kırgızistan Komünist Partisi İkinci Sekreteri G. Ki-
silev, Sanayi Sekreteri L. Semyenov, Devlet Personel Bakanı L. Vasilenko 
gibi dışardan gelen yabancılar da devlet yönetiminin üst kademelerine 
oturmuştu.17 Bu durum daha önceki dönemlerdeki yanlışların devamı ni-
teliğinde idi.

Gorbaçov’un “Glasnost ve Perestroyka” politikasının etkisi Rusya’ya 
kıyasla Kırgızistan’a biraz geç geldi.18 Fakat geç uğramasına karşılık Kır-
gızlar bu cereyandan yeterince nasibini aldılar ve hatta Kırgızistan bölge-
nin önde gelen demokrasi arayan ülkesi oldu. Mihail Gorbaçov tarafından 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Partisi’nin 27. Kongre-
si’nde ilan edilen açıklık ve yeniden yapılanma politikası Kırgızistanlılara 
sosyo-politik, kültürel ve ekonomik hayatın bütün yönlerini tekrar göz-
den geçirme imkanı verdi. Bu dönemde Stalin döneminde katledilmiş olan 
vatan evlatları büyük ölçüde aklandı ve halka açıklandı. Kırgızistan’da 
1988-89 yıllarında “Perestroyka” kampanyasına çeşitli toplum kuruluşla-

14 Mehmet Saray, Askar Akayev: Modern Kırgızistan’ın Kurucusu, İstanbul, 2004, s. 20.
15 Altınbek Joldoshov, a.g.e., s. 99.
16 Apsamat Masaliyev ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Apsamat Masaliyev, Sovettik Doordon 
Üzündülör, Bişkek, 1996.
17 Abılabek Asankanov, Kırgız Respublikasının Tarıhı, Kırgıstan Yayınevi, Bişkek, 2000, s. 
286-292.
18 Elvira Mamıtova, “Politiçeskaya Borba v Kırgızstane v 1916-1999 Godah”, Politiçeskaya 
İstoriya Kırgızstana, Bişkek, 2001, s. 214-215.
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rı katılmaya başladı. Gençlerin siyasi dernekleri oluşturuldu. 1989 yılına 
gelindiğinde artık ülkede milli bir halk tabakası ortaya çıkmıştı.19 Devletin 
üst makamlarında göze görülür değişim olmamasına karşılık, toplumda 
yeniden yapılanma daha çok karşılık bulmuştu.

Baltık ülkeleri ve Azerbaycan’daki siyasi gelişmeler özellikle Kırgız 
gençleri tarafından takip ediliyordu. Diğer taraftan yeni reformların da 
başarılı olmaması, yeni dönemin başlangıcının sinyallerini vermekteydi. 
Yeniden yapılanma devri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ni yeni-
den ayağa kaldırmaya gücü yetmese de, bağımsız devletlerin ortaya çık-
masını sağlamıştır.

Kırgızistan Demokrat Hareketi (KDH) ve Oş Hadiseleri

1990’lara gelindiğinde ağırlıklı olarak gençlerden oluşan, kendilerini 
demokrat olarak tanıtan yeni gruplar ortaya çıktı. Bağımsızlık yolunda 
ülke içinde yapılan mücadelenin baş mimarları bunlardı. Bağımsızlık ari-
fesinde Kırgızistan’da yaşanan en önemli siyasi olaylardan biri Kırgızistan 
Demokrat Hareketi’nin ortaya çıkması ve onların icraatları idi. Bu örgüt-
lerin başlangıçta yasal olmadıklarını ve yasadışı faaliyet yürüttüklerini de 
belirtmeliyiz.

1989 yılında Oş ilinde “Kırgızistan-Demokratik Cephesi” ve “Oş Ayma-
gı” örgütleri kurulmuştur. Ayrıca Oş ilinde yaşayan Özbekler arasında 
“Adalet” adıyla bir örgüt kurulmuştur.20 Artık Kırgızistan’da örgütleşme, 
iktidarı eleştirmek ve sesini duyurmak için barış mitingleri, açık grevleri 
düzenlemek moda olmaya başlamıştır.

Haziran ayında kurulan Aşar Sosyal ve Siyasal Teşkilatı Kırgızistan’da 
ilk olarak Ocak-Şubat 1990 yılında komünist iktidara karşı izinsiz miting 
düzenledi. Aşarcılar Kırgızistan’da bağımsızlık için başlatılan hareketin 
öncüleriydi. 1 Mayıs bayram gösterisi sırasında Asaba Sosyal Hareketi 
“Yaşasın Demokrasi” şiarlarının yazılı olduğu mavi pankartlar ile dikkat-
leri üzerine çekmişlerdi. 25-26 Mayıs 1990’da Frunze’de birkaç küçük 
siyasi ve sosyal teşkilat büyük siyasi birlik olan “Kırgızistan Demokrat 
Hareketi” altında birleşmiştir. Bu harekete daha önceden kurulmuş olan 
24 sivil ve siyasal teşkilat girmiştir. Hareketin 37 maddelik programında, 
bağımsızlığın kuvvetlendirilmesi, çok partili siyasi sistemin kurulması, 
özel sektörün serbest çalışması vs. konular vardı.21 Kırgızistan Demok-
rat Hareketi’nin önemli isimlerinden Kazat Akmatov bu programın birinci 
maddesinin Bağımsızlık Bildirisi olduğunu üstüne basa-basa belirtmekte-
dir.22 Kırgızistan Demoktar Hareketi’nin kurultayında hareketin yönetim 

19 Abılabek Asankanov, a.g.e., s. 292-300.
20 Altınbek Joldoshov, a.g.e., s. 102.
21 Tınçtıkbek Çorotegin, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, Genel Türk Tarihi, Cilt: X, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara, 2002, s. 262.
22 Kazat Akmatov, Söz Erkindiği SSSRdin Tübünö Cetken,
  http://www.azattyk.org/content/kyrgyzstan_soviet_union_akmatov/2270140.html, (Son 
erişim: 24.09.2005).
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kurulu için beş eşbaşkan seçilmiştir. İlginçtir ki, çoğunluğunu demokra-
tik fikirlere sahip olan Kırgızlar oluştursa da adı geçen harekete Kırgızis-
tan’da yaşayan birçok milletin temsilcileri de katılmıştır.

Ülkenin bağımsızlık yolunda epey yol kat etmesinde bilim adamı, ilk 
cumhurbaşkanı Askar Akayev’in önemli rolü oldu. Akayev daha Mosko-
va’da milletvekiliyken, Sovyet Hükümeti tarafından vatan haini ilan edilen 
akademik Saharov’u savunan nadir komünistlerdendi.23 Kırgızistan Bi-
limler Akademisi Başkanı olan Akayev 1989 yılında milletvekili seçilmiş, 
Moskova’daki buhranlı kongreden sonra Kırgızistan’a dönerek demokrat-
ların yanında olduğunu bildirmiştir. Kırgızistan’da Komünist Partisi’nin 
ılımlı üyeleri Sosyal Demokrat Parti’yi kurarak, Akayev’i siyasi lider ola-
rak ön plana çıkardılar. Altınbek Coldoşev, Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetler Birliği’ndeki bu gibi hareketlerin isterse Merkez tarafından kolayca 
başarısızlığa uğratılabileceğini, fakat Moskova’dakilerin reformlar üzeri-
ne yoğunlaştıklarından bu hareketlere fazla önem vermediklerine dikkat 
çekmektedir.24 Gerçekten de Kremlin Sovyetler Birliği’ndeki pek çok olaya 
hazırlıksız yakalandı. Merkezi iktidarın bu ihmaller zinciri birleşerek bir-
liğin dağılmasına sebep oldu.

1990’lı yılların en önemli meselesi, taşradan gelip şehirlere yerleşen 
Kırgız gençlerinin iskan meselesiydi. Bu sorun gençlerin politize olmasına 
ve bağımsızlık hareketinin ateşlenmesine neden olmuştur. Bişkek ve Oş 
gibi büyük şehirlerde Kırgız gençlerinin konut sorunu nedeniyle başlayan 
gerginlikler hızla artmaktaydı. Özellikle 1960’lardan sonra gençler büyük 
şehirlere akın etmeye başlamış ama bunların konut sorunlarına kapsamlı 
çözüm geliştirilmemişti. Yönetimde yer alanlar 1990’lara gelindiğinde bu 
konut sorununu kişisel çıkarları için değerlendiriyorlardı. Yolsuzluk ne-
deniyle konut sahibi olamayan taşralı gençler, 1989 yılının Nisan ve Hazi-
ran ayları arasında 30 bin kişi başkentin etrafındaki arazileri zapt ettiler. 
Gençler kendi haklarını korumak için Haziran ayında “Aşar” hareketini 
kurdular. 1990’da aynı sorun Oş şehrinde başgösterdi. Taşralı Kırgız aha-
li Oş’a gelerek kitle gösterisi yaptılar.25 Bütün bu gelişmeler karşısında 
yönetim tabiri caizse uyuyordu.

Kırgızlara mülk tahsisi istekleri etrafında gelişen gerginlik sonucunda, 
2 Mart 1990 tarihinde, Calalabat şehrindeki Özbek asıllı aksakallar Kır-
gızistan Komünist Partisi Birinci Sekreteri Apsamat Masaliyev’e ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Partisi’ne mektupla başvurarak 
Oş Özerk Vilayeti’nin oluşturmasını istediler. Bu arada Oş şehrinde Öz-
beklerin evlerinde kiracı olarak oturan Kırgız asıllı 700 kişi evlerinden 
atıldı. Bu olay gerginliği daha da arttırdı. Oş’un bir kesiminde Özbek ve 
Kırgız ahali 4 Haziran 1990 günü karşı karşıya geldiler. İki taraf arasında 

23 Mehmet Saray, Askar Akayev: Modern Kırgızistan’ın Kurucusu, TİKA Yayınları, İstanbul, 
2004, s. 22-24.
24 Altınbek Joldoshov, a.g.e., s. 94.
25 Tınçtıkbek Çorotegin - Kıyas Moldokasımov, a.g.e., s. 119-120.
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çatışma başlaması sonucunda 155 kişi ölmüş, 845 kişi de yaralanmış-
tır.26 Ertesi gün şehrin dış dünya ile teması kesilmiş ve Oş’a askeri bir-
likler gönderilmiştir. 5 Haziran günü Oş bölgesindeki Özgen şehrinde de 
karışıklıklar çıkmıştır. Özgen’de bazı binalar ateşe verilmiş ve can kaybı 
olmuştur. Celalabat ve başkent Bişkek şehirlerinde askerin şehre girme-
siyle çatışmalar engellenmiştir. Sonuçta 7 Haziran’da başkentte ve Oş’ta 
sükunet geri geldi ve 8 Haziran’da Kırgız ve Özbek ileri gelenleri anlaşma 
ile barışı sağladılar.27 Oş Hadisesi iktidardaki Komünist Partisi’nin itibar 
kaybına neden olmuştur.

Konut sorununun etnik meseleye evrilmesi ve etnik sorunun 2010 yı-
lında yeniden tekrarlanması meselenin ciddiyeti açısından ders verici ni-
telikteydi. Eğer gerekli önlemler alınmış olsaydı, bu sorun yeniden ortaya 
çıkmazdı. Şehirleşme, şehirli-köylü ayırımı, gençlerin şehre akın etmesiy-
le birlikte yıllardır biriken sorunlar Oş Hadisesi’nin yaşanmasına neden 
olmuştur. Şimdilerde bile etnik sorunun yeniden meydana gelmeyeceğini 
kimse söyleyemez. Bu sorunun tekrarlanmaması için uzun soluklu kar-
deşlik projelerinin devlet tarafından yürütülmesi zorunluluktur.

Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devrindeki Eğitim ve Bilim

Çarlık Rusya devrinde hem Rusların, hem de ceditçilerin eğitim ko-
nusundaki bazı girişimleri söz konusuydu. Fakat modern eğitim Kırgızis-
tan’a tam anlamıyla Sovyet devrinde geldi. Kırgızların tamamı Sovyet dev-
rinde okur-yazar oldu. 1934 yılında 7 yıllık ilkokulu bitirme zorunlu hale 
getirilmiştir. 1960’larda yüksek öğretim gören Kırgızlar nüfusun %24’ünü 
oluşturuyorlardı. 1970’lerde lise bitirme mecburu oldu.28 1971-1972 ista-
tistiklerine göre, Kırgızistan’da mevcut okul sayısı 1810 olup, bu okullara 
devam eden öğrenci sayısı 999.000 idi. Bu, aslında diğer cumhuriyetlere 
nazaran oldukça düşüktü.29

1925’te Bişkek’te Kırgız Eğitim Enstitüsü açılmış, daha sonra 1928’de 
Kırgız Pedagoji Lisesi olarak değiştirilmiştir. 1932’de açılan Kırgız Dev-
let Pedagoji Enstitüsü, 1951’den itibaren Kırgız Devlet Üniversitesi olarak 
eğitim-öğretimine devam etmiştir. Kırgızların ilk aydınları da burada ye-
tişmişlerdi. 1926’dan 1980’e kadar Kırgızistan’ın çeşitli bölgelerinde 43 
tane mesleki orta okul, 10 yüksek eğitim kurumu açılmıştır. 13 Ağus-
tos 1943 tarihinde Kırgızistan’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
Bilimler Akademisi’nin şubesi açılmış, bu şube 1954 yılında Kırgız SSC 
Bilimler Akademisi’ne dönüştürülmüştür. Akademiye bağlı olarak çeşitli 
dallarda onlarca Bilim Enstitüleri açılmıştır.30

26 Oskon Osmonov - Abılabek Asankanov, Kırgız Tarıhı, KGPU Yayınları, Bişkek, 2001, s. 356.
27 Oş Hadisesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. T. Razakov, Oş Koogalanı KGBnın Maalımattarı 
Boyunça, Renessans Yayınları, Bişkek, 1993.
28 Tınçtıkbek Çorotegin - Kıyas Moldokasımov, a.g.e., s. 113-114.
29 Saadettin Gömeç, Kırgız Türkleri Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara, 2011, s. 125.
30 Çorotegin Tınçtıkbek, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, Türkler, Cilt: XIX, Yeni Türkiye Yayınları, 
Ankara, 2002, s. 478.
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Daha önce kendisinden bahsettiğimiz Kırgızların önde gelen yöneticile-
rinden Razzakov her zaman Kırgız gençlerinin eğitimlerini devam ettirme-
lerini teşvik etmiştir. O, yüksek lisansını (kandidatskaya) tamamlayanların 
tamamına yakınını doktora yapması için, üniversiteden şeref öğrencisi ola-
rak mezun olanları yüksek lisans yapmaları için Kırgızistan dışına gönder-
miştir. Onun devrinde Kırgızistan’da bilimler akademisi, 10 civarında yük-
sek öğretim kurumu, yüzlerce meslek yüksek okulu ve liseler açılmıştır.31

Bütün bu eğitim, bilim alanlarındaki olumlu gelişmelerin yanında bazı 
olumsuz gelişmeler de söz konusu idi. Bunların en önemlisi alfabe deği-
şikliği idi. Önce Arap alfabesi kullanıldı, sonra Latin alfabesine geçildi, 
daha sonra Kiril alfabesi kabul edildi. Böylece 1940 yılına kadarki kısa 
sürede Kırgız alfabesi üç defa değiştirilmiş oldu. Bu aslında halkın rıza-
sına dayalı gerçekleşen vaka değildi ve bunun etkisi alfabe değikliği ile 
sınırlı kalmamıştır. Aslında eski alfabelerde yazma ve okumanın yasak-
lanmasına bağlı olarak büyük kuşak insanların entelektüel birikimin bü-
yük kısmından Kırgızlar yoksun kalmışlar ve onların bir kısmı doğrudan 
doğruya eğitimsiz hale gelmişlerdir. Eski ile ilgili herşey yasaklanmış, eski 
kitapların çoğu yok edilmiştir. Halk düşmanları listesine düşen kimsele-
rin eserleri kullanımdan çıkarılarak yok edilmiştir. Komünizm’i kuracak 
Sovyet gençleri için ortak dili konuşan, ortak alfabe kullanan Türk halk-
ları lazım değildi.

Rusların Kiril alfabesini zorunlu tutmalarının en büyük sebeplerinden 
birisi, Türkiye Türklerinin de bu sırada Latin alfabesine geçmeleri üzerine, 
bu alfabe birlikteliğinin Türkistan Türkleri üstündeki etkilerinden korkul-
masıdır. Bu korkunun etkisiyle Sovyet yönetimi, Türk aydınları arasında 
ortak Türkçe fikrini savunanları ağır bir şekilde cezalandırmak suretiyle 
yok ettiler. Dili tam anlamıyla bozmak için Sovyet Cumhuriyetleri yüksek 
okullarında, 1957-1958 öğretim yılından itibaren Rusça öğrenimine baş-
landığı gibi, Rus olmayan cumhuriyetlerde ilkokulların ikinci sınıfından 
başlayarak Rusça okutulması emredilmiştir. Ortaokullarda ise Rus dili 
öğrenimi mecburi idi.32 Kırgızların Rusça üzerinden dünyaya açıldığı inkâr 
edilemez bir gerçektir. Buna karşılık Rus dilinde öğretim mecburiyeti ül-
kenin ana dili olan Kırgızca açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

Rusça’nın tek egemen dil olması gibi, bilim ve eğitim alanlarındaki tek 
sosyalizm gerçeği de ülkenin gelişmesindeki en büyük engellerden biriydi. 
Aykırı görüş bildirenler hemen töhmet altına alınır, yoğun kara propagan-
da yağmuruna tutulurdu. Mehmet Saray bu konularla ilgili şu değerlen-
dirmeyi yapmaktadır:

“Enternasyonalizm hastalığı Kırgız halkı için yeni bir şey icra eden-
lerin üzerindeki büyük engeldi. Örneğin, hukukçu Kubanıç Nurbekov 
(1928-1985), Kırgızca ilk temel okul kitaplarını hazırlayan matema-

31 K. Kambarova, “Vklad İshaka Razzakova v Razvitie Nauki i Kulturı Kırgızstana”, Vestnik 
İssık-Kulskogo Gosudarstvennogo Universiteta İmeni K. Tınıstanova, Sayı: 29, Karakol, 2011.
32 Saadettin Gömeç, Kırgız Türkleri Tarihi, Berikan Yayınları, Ankara, 2011, s. 124.
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tikçi Rakım Usubakunov (1929-1983) ve Profesör Kuşbek Üsönbayev 
(1928-1999) milliyetçilik ile suçlandılar. Kırgız dili de Komünistler ta-
rafından aynı muameleye tabi tutuldu.”33

1988 yılında Kırgızistan toplumunun ileri gelenleri iki dillilik meselesi-
ni tartışıyorlardı. Kırgız aydınları Kırgız dilinin Rus dili ile eşit haklara sa-
hip bir dil olmasını istiyorlardı. İktidarda bulunan bazı kimseler ise buna 
karşı idiler. Fakat Kırgız Parlamentosu 23 Eylül 1989 yılında Kırgız Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti’nin devlet dili kanununu çıkarmış ve bu kanunda 
Kırgız dili tek devlet dili olarak ilan edilmiştir. Kanuna göre dil özellikleri-
ne müdahale etmek yasaklanmıştır. Bu bir uyanmaydı. Çorotegin, Gür-
cistan ve Ermenistan’ın dil politikalarını örnek göstererek Kırgızistan’ın 
bu konularda çok geç kaldığına dikkat çekmektedir.34 Her meselenin iki 
yönü olduğu gibi, Dil Kanunu da Kırgızistan’daki yabancı milletlerin ağır-
lıklı olarak Slav kökenli halkların ülkeden göç etmesine sebep olmuştur. 
Bu göç dalgasını Cumhurbaşkanı Akayev’in 1993 yılında Dil Kanunu’nu 
askıya alması da engelleyememiştir. Burada yaşanan göçlerin büyük öl-
çüde ekonomik nedenlerden dolayı yaşandığını da belirtmeliyiz.

Sovyet devrinde tarih alanında da bazı yanlış görüşler dayatılarak öğ-
retilmeye çalışılmıştır. Örneğin, Turdakun Usubaliyev döneminde XIX. 
yüzyılda Kırgızistan’ın Rusya tarafından işgali süreci resmi olarak “Kırgı-
zistan’ın Rusya bünyesine gönüllü olarak girme süreci” şeklinde adlandı-
rılmıştır. Oysa bunun böyle olmadığı açık şekilde belli idi. Ayrıca, Yenisey 
Kırgızlarının Tanrı Dağı Kırgızları ile olan bağları, Türkistan’daki 1916 
bağımsızlık mücadelesi vd. konular da inkar edilmiştir.35 Bilim ile siyaset 
mücadelesinde siyasiler geçici olarak zafer kazanmasına karşılık, uzun 
vadede bilimsel gerçeklerin galip geleceği gerçeği de yeniden ispat edil-
miştir.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, günümüz Kırgız eğitimi, bilimi, kül-
türü ve sanatı Sovyet devrinde gelişme imkanı yakaladı. Bu konuda Sov-
yet devrinin hakkını teslim etmek lazım. Bunların ne kadar geliştiği tar-
tışmaya açık olmakla birlikte Kırgız halkının gelişmesinde bir nebze olsun 
katkısı olduğu ve bu alanlarda günümüzde yaşanan sorunların çoğunun 
kaynağını teşkil ettiği de açıktır.

Bağımsız Kırgızistan Cumhuriyetinin İlanı Meselesi

1990 yılından itibaren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin da-
ğılma süreci fiilen başlamıştır. Büyük umutlarla başlatılan Gorbaçov’un 
reformları Sovyetlerdeki uluslararası problemleri çözememiştir. Sovyetler 
Birliği coğrafyasındaki cumhuriyetler arasında başgösteren tartışmalar, 

33 Mehmet Saray, Modern Kırgızistan’ın Doğuşu, TİKA Yayınları, Ankara, 2004, s. 111-112.
34 Tınçtıkbek Çorotegin, “a.g.m.”, http://www.azattyk.mobi/a/kyrgyz_communism_obit_
blog/27231827.html, (Son erişim: 24.09.2015).
35 Tınçtıkbek Çorotegin, “a.g.m.”, http://www.azattyk.mobi/a/kyrgyz_communism_obit_
blog/27231827.html, (Son erişim: 24.09.2015).
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bazı cumhuriyetler arasında anlaşmazlıklar ve gerginliklere kadar varmış-
tır. Bazı cumhuriyetler Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin elmas 
ve altın fonunda büyük pay sahibi olduklarını ilan etmişlerdir.36 Böyle bir 
sorunu Kırgızistan’da yaşamış, Oş bölgesinde Kırgızlarla Özbekler arasın-
daki toprak tartışmaları kanlı çatışmalara sebep olmuştur.

1990 yılının yaz aylarında Kırgızistan komünistleri de muhafazakar ve 
reformcu kanatlara ayrılmaya başlamışlardır. Ekim ayında demokratik 
şekilde düşünen milletvekilleri reform kanunu çıkarma teşebbüsünde bu-
lunmuşlardır. 350 milletvekili arasında 114 oyla azınlıkta olan demokrasi 
yanlıları siyasi açlık grevi başlatmış ve bu halkın bazı kısımlarının yenilik-
çileri desteklemesini sağlamıştır.

1990 yılının Mart ayında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Halk 
Temsilciler Meclisi’nin 3. toplantısı kararı uyarınca Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetler Birliği’nde Başkanlık yönetimi kabul edilmiş ve böylece yönetim 
Cumhurbaşkanı’na geçmiştir. Sovyetlerdeki siyasi gelişmeler neticesinde, 
Kırgızlar da bağımsızlık yoluna girdiler. Başkanlık yönetimini kabul eden 
Kırgızistan’da, bir fizik bilgini olan Askar Akayev, 27 Ekim 1990’da Devlet 
Başkanı seçildi. Kasım 1990’da Kırgızistan “Sovyet, Sosyalist” kelimele-
rinden arındırılarak, Kırgız Cumhuriyeti oldu. 15 Aralık 1990’da Kırgızis-
tan Yüksek Şurası “Egemenlik” (Bağımsızlık) Beyannamesi’ni kabul etti.37 
Kazat Akmatov, Bağımsızlık Beyannamesi’nin kabul edilmesine rağmen, 
halkın %70’nin Sovyet özlemi ile yaşadığı için işlerinin o zamanlar hiç 
de kolay olmadığını belirtmektedir.38 Burada Kırgızistan’ın resmi isminin 
Kırgız Cumhuriyeti olduğunu özellikle vurgulamak lazımdır. Çünkü ulu-
sal ve uluslararası yayınlarda Kırgızistan ismi daha çok kullanılmakta ve 
Kırgız Cumhuriyeti tabirinin yerine geçmektedir.

Kırgızistan Komünist Partisi’nin yönetimdeki etkisi 19-21 Ocak 
1991’deki gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra azalmıştır. Akayev, 
darbe girişimine karşı çıkan ve Yeltsin’e destek veren tek Orta Asya lideri 
olarak tarihe geçmiştir.39 Komünistlerin lideri olan Apsamat Masaliyev’in 
karakterinin uysallığı ve siyasi olaylarda pasif kalarak ön plana çıkma-
ması Kırgızistan’da Akayev’in ilk cumhurbaşkanı olmasında önemli rol 
oynamıştır.

5 Şubat 1991’de başkentin tarihi ismi yeniden kazandırılmış ve Frunze 
şehrinin ismi Bişkek olarak değiştirilmiştir.40 Bu gelişmeyi bağımsız cum-
huriyet olma yolundaki pek çok yeni adım izlemiştir.

36 U. Çotonova - Dosbola Nur Uulu, İstoriya Kırgızstana 20 vek, Bişkek, 1998, s. 213-214.
37 Coldoşbay Malabayev, Kırgız Mamleketinin Tarıhı, Bişkek, 1999, s. 194.
38 Kazat Akmatov, Söz Erkindiği SSSR’din Tübünö Cetken, http://www.azattyk.org/content/
kyrgyzstan_soviet_union_akmatov/2270140.html, (Son erişim: 24.09.2005).
39 Oskon Osmonov - Abılabek Asankanov, a.g.e., s. 430.
40 Bişkek şehri tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. V.G. Petrov, Frunze Sovetskiy (1926-1991), 
Literatumıy Kırgızstan Yayınları, Bişkek, 2008; V.G. Petrov, Pişpek İsçezayuşiy, Bişkek 2005; 
Konuralp Ercilasun, “Bişkek”, Türk Dünyası Başkentleri, Ankara, 2014, s. 333-405.
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Mart 1991 yılında Gorbaçov Bağımsız Devletler Topluluğu konusun-
daki anlaşmayı teklif etti. Yeni Birlik anlaşma tasarısı üzerine yapılan 
müzakereler sürecinde üç ayrı görüş ortaya çıkmıştır. Türk asıllı devletler 
federasyon, Slav asıllı olanlar konferedasyon ve Baltık Cumhuriyetleri ve 
Gürcistan’ın bağımsızlık istedikleri belli olmuştur.41 17 Mart 1991 yılında 
yapılan referandum sonuçları da bunu kanıtlamaktadır.42 Burada 70 se-
nelik Sovyet propaganda aygıtının başarılı işler çıkardığı açık şekilde gö-
rülmektedir. Fakat bir tek propaganda ile karınlar doymuyor, insanların 
hayat şartları kolaylaşmıyordu.

Devlet Komitesi’nin 19 Ağustos 1991 tarihinde M.S. Gorbaçov’u gö-
revden uzaklaştırma kararının gerçekleştirilememesi, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’ne bağlı cumhuriyetlerin kendiliklerinden bağımsız 
yönetime geçmelerine sebep olmuştur.43 31 Ağustos 1991’de Kırgızistan 
Yüksek Şurası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasından ilk ola-
rak “Devlet Bağımsızlığı Hakkında” beyanname çıkarmış ve bu beyanna-
me gereğince Kırgızistan, resmi olarak Bağımsız Devlet ilan edilmiştir. 31 
Ağustos, artık “Bağımsızlık Günü” olarak kutlanmaktadır. 12 Ekim 1991 
tarihinde A. Akayev, Kırgız Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanlığı’na seçilmiş-
tir. Kırgızistan diğer Türkistan ülkelerinden farklı olarak eski komünist 
liderlerini değil, yeni bir lider olan Akayev’i Devlet Başkanı seçerek sürpriz 
yapmıştır.

8 Aralık 1991’de Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya Başkanları Belovej 
Anlaşması’nı imzaladılar ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bünye-
sinden çıktıklarını beyan ettiler. 22 Aralık 1991 yılında Kırgızistan Bağım-
sız Devletler Topluluğu’nun kurulmasıyla ilgili anlaşmayı imzaladı. Aynı 
yılın 25 Aralık tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin ilk ve 
son Devlet Başkanı M. Gorbaçov kendi görevinden istifa ettiğini açıklamak 
zorunda kaldı. Böylece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağıl-
ması ve Kırgız Cumhuriyeti’nin kurulması siyasi açıdan barış yoluyla ger-
çekleşti.

Sonuç

Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti tarihinin şimdiye kadar açığa ka-
vuşturulmayan pek çok meselesi mevcuttur. Bu meselelerin başında si-
yasi tarih meseleleri gelmektedir. Sovyet Kırgızistan’ında kadrolar ve Kır-
gızların üst yönetimlerdeki temsili her zaman sorun olmuştur. Bu sorun 
o kadar uzamıştı ki, şimdilerde bile bunun kalıntıları sorun olarak devam 
etmektedir. Sovyet devrinde İshak Razzakov, Sultan İbraimov gibi vatan 
evlatları da bu yüzden hak ettiği muameleyi zamanında görememişlerdir. 
Liderlerin yüceltilmesi bir başka sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
sorun başka sorunların da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Liderlere 

41 U. Çotonova - Dosbola Nur Uulu, İstoriya Kırgızstana 20 Vek, Bişkek, 1998, s. 213- 220.
42 Coldoşbay Malabayev, Kırgız Mamleketinin Tarıhı, Bişkek, 1999, s. 195.
43 Coldoşbay Malabayev, Kırgız Mamleketinin Tarıhı, Bişkek, 1999, s. 196.
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sevimli görünme, sürekli rekor kırma hevesi gibi kötü alışkanlıklar işlerin 
kâğıt üzerinde kalmasına ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin yı-
kılmasına sebep olmuştur. Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti devrinde-
ki eğitim ve bilim alanlarındaki ihmaller 1990’larda milliyetçi duyguların 
kabarmasına ve etnik çatışmaların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Oş 
Hadisesi gibi etnik çatışmaların gençlerin iskan sorunu gibi daha güncel 
nedenleri de mevcuttu. Kırgızların bağımsızlığına kavuşmaları genel ola-
rak barışçıl yolla gerçekleşse de, aslında bu çok sancılı, etnik çatışmalar 
gölgesinde cereyan etmiştir. Kırgızların bağımsızlık sürecinde pek çok ilke 
imza atmaları, ülke geleceği adına umutlu olmamızı sağlıyor. Kırgız Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyeti tarihi Bağımsız Kırgızistan’ın geleceği için iyice 
araştırılması ve dersler çıkarılması, yeni bakış açısıyla kaleme alınarak 
genç nesillere öğretilmesi gereken önemli konulardandır.
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Ek I:
Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İktidarında Bulunan Üst Düzey 

Politikacılar

Kırgızistan Komünist Partisi Birinci Sekreterleri

Ad Soyadı Yönetim Yılları

Absamat Masaliyeviç Masaliyev (1933-2004)    2 Kasım 1985 -  6 Nisan 1991 

Aleksandr Osipoviç Şakhray (1898-1949)       1930 - 1934               

Aleksey Vlasoviç Vagov (1905-1971)     20 Şubat 1938 -  3 Haziran 1945 

Caynak Sadayeviç Sadayev (1893-1937)
Ağustos 1925- Ağustos 1925 

(geçici)

Cusup Abdrahmanoviç Abdrahmanov
 (1901-1938)

Kasım 1924 - Ağustos 1925

Duyşenalı Babakanov (1898-1938) Ağustos 1925 – Eylül 1925 (geçici)

Ishak Razzakoviç Razzakov (1910-1979)       7 Temmuz 1950 -  9 Mayıs 1961 

Jumgalbek Beksultanoviç Amanbayev 
(1945-2005)

6 Nisan 1991 - 29 Ağustos 1991 

Kerim Kenebayev (1907-1938) Kasım 1937 - Şubat 1938 (geçici)

Maksim Kiroviç Ammosov (1897-1938)      23 Nisan 1937 -  7 Kasım 1937 

Mikhail Maksimoviç Kulkov (1891-1938)        1929 - 1930               

Moris Lvoviç Belotskiy  (1895-1940)         1934 - Mart 1937           

Nevler İlya Moiseeviç (1895-1938) Ağustos – Eylül 1925 (geçici)

Nikolay Anisimoviç Uzyukov (1896-1937)       Eylül 1925 - Haziran 1927       

Nikolay Semyonoviç Bogolyubov (1905-1975) 3 Haziran 1945 -  7 Temmuz 1950

Turdakun Usubaliyeviç Usubaliyev (1919-2015) 9 Mayıs 1961 -  2 Kasım 1985 

Vladimir Petroviç Şubrikov (1895-1937)           1927 - 1929               
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II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE
RUS HEYETİNİN SURİYE VE FİLİSTİN ZİYARETİ

(28 EYLÜL - 17 EKİM 1888)

Yrd. Doç. Dr. Kemal SAYLAN*

Öz

1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nden sonra başta İngiltere olmak üzere 
Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki politikaları değişmiştir.
İngiltere, Fransa ve İtalya Osmanlı Devleti üzerindeki emperyalist ve ya-
yılmacı politikalarını artırmaya başlamışlardır. Almanya’nın Osmanlı Dev-
leti’nin toprak bütünlüğünü gözetmemesi, Rusya’nın bu dönemde yönünü 
doğuya çevirmesi II. Abdülhamid’i yeni dengeler geliştirmeye zorlamıştır.
Rus siyasetindeki değişmeyi gören II. Abdülhamid, Rusya’nın ana siya-
setini unutmadan çarla dostluk ilişkilerini geliştirmeye önem vermiştir.
Japonya’nın doğuda bir güç olarak belirmesi ve Osmanlı Devleti’yle ilişki-
lerini artırmaya çalışması Rusya’yı Osmanlı Devleti’ne yakınlaşmaya zor-
lamıştır. Bu nedenle Rus Çarı III. Aleksandr, dostluk ilişkilerini geliştirmek 
amacıyla kardeşleri Grandük Serj ve Grandük Pol’ün içinde bulunduğu bir 
heyeti Suriye ve Filistin’i ziyaret için Osmanlı topraklarına göndermiştir.

Anahtar kelimeler: Osmanlı, Rusya, Grandük, Suriye, Serj, Pol.

Abstract
The Russian Delegation Visit To Syria And Palestine In Period 

Of Abdulhamid 2nd (28 September-17 October 1888)
European states especially Britain has changed policies on the Ottoman 

Empire after the Ottoman-Russian War in 1877-78. Britain, France and 
Italy began to increase the imperialist and expansionist policies on the Otto-
man Empire. Due to Germany did not observed the territorial integrity of the 
Ottoman Empire and Russia turned its direction to east ward, Abdulhamid 
The 2nd was forced to develop new balances during this period. Without for-
getting Russia’s main policy Abdulhamid The 2nd who observed the changes 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 219              Aralık 2015

* Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, kemalsaylan52@gmail.com
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in Russian politics gave importance to develop the friendly relations with 
tzar. Russia forced to get close the Ottoman Empire that Japan’s emergence 
as a force in the east and efforts to improve its relations with the Ottoman 
Empire. Therefore, the Russian Tzar Aleksandr The 3rd sent his brothers 
Grand Duke and Grand Duke Serge Pole to visit the Ottoman Syria and 
Palestine in order to develop friendly relations with the Ottoman Empire.

Keywords: Ottoman, Russia, Grand Duke, Syria, Sergey, Poul.

Giriş

Devlet adamlarının başka bir ülkeyi ziyaretleri devletlerin politikala-
rını tayin etmeleri konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle böyle 
ziyaretler her iki devlet için de önemlidir. Devlet adamları devletleriyle 
ilgili beklentilerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için önemli gördükleri 
devletleri veya bölgeleri ziyaret ederler. Bu tür ziyaretler ince siyasi hesap-
lar çerçevesinde gerçekleştirilir. Gezi programları özel olarak hazırlanır ve 
titizlikle uygulanır. Perde arkasında yoğun diplomatik görüşmeler yapıla-
rak amaçlanan birtakım siyasi, iktisadi, askeri ve dini hedeflere ulaşılma-
ya çalışılır.1

II. Abdülhamid döneminde başta Alman ve Avusturyalı hanedan üyele-
ri olmak üzere çok sayıda Avrupalı hanedan üyesi Osmanlı ülkesini ziya-
ret etmiştir. Bunlar arasında İngiliz, Fransız, Rus, İsveç ve Norveç, İtalyan 
hanedan üyesi olduğu gibi okyanus ötesinden Japonya ve Brezilya gibi ül-
kelerden de hanedan üyeleri bulunmaktadır. Bu ziyaretlerde II. Abdülha-
mid’in uyguladığı dış siyasetin etkisinin büyük olduğu muhakkaktır. Üç 
semavi dinin kutsal kabul ettiği Kudüs şehrinin Osmanlı ülkesi dâhilinde 
bulunması bu tür gezilerin sayısını artırmıştır. Özellikle Hristiyan dev-
letlerin hanedan üyeleri hacı olmak bahanesiyle bölgeye dini görünümlü 
ziyaretlerde bulunmuşlardır.

XIX. yüzyılda Kudüs ve çevresi, Avrupalı devletlerin dikkatlerinin üze-
rine çevrildiği bir bölgedir. Yüzyılın ilk yarısından itibaren Fransa ve İngil-
tere Maruni-Dürzi çatışması üzerinden bölgede etkin olmaya başlamıştır. 
Yüzyılın ikinci yarısında ise Almanlar, Protestanlar üzerinden, Ruslar da 
Ortodokslar üzerinden bölgedeki etkinliklerini artırma çabası içine girmiş-
lerdir. Bu devletler hem uluslararası siyasette ilişkilerini geliştirmek hem 
de bölgedeki etkinliklerini artırmak adına hanedan üyelerinden oluşan 
heyetleri Osmanlı ülkesine göndermişlerdir. 1888 senesinin Eylül-Ekim 
aylarında Grandükler Serj, Pol ve Grandüşes Elizabeth’ten oluşan Rus 
heyetinin Osmanlı ülkesine gerçekleştirdiği geziyi bu bağlamda değerlen-
dirmek mümkündür.

Konuyla ilgili Besim Özcan’ın “Kırım Harbi Sırasında Bazı Avrupalı Devlet 
Adamlarının Osmanlı Ülkesini Ziyaretleri (1854-1855)” ile Necmettin Alkan’ın 
“Dış Siyasetin Bir Aracı Olarak Hükümdar Gezileri: Kaiser II. Wilhelm’in 1898 

1 Necmettin Alkan, “Dış Siyasetin Bir Aracı Olarak Hükümdar Gezileri: Kaiser II. Wilhelm’in 
1898 Şark Seyahati”, Osmanlı Araştırmaları, Sayı: XXXI, İstanbul, 2008, s. 10.
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Şark Seyahati” adlı bir makalesi bulunmaktadır.2 Bunun haricinde değişik 
kitap ve makalelerde bu konuyla ilgili atıflar yer almaktadır. Ancak Gran-
dükler Serj, Pol ve Grandüşes Elizabeth’in 1888 tarihinde Osmanlı ülkesine 
yaptığı bu ziyaretle ilgili herhangi bir çalışma söz konusu değildir.

Ulaşabildiğimiz gazeteler çerçevesinde yaptığımız araştırmada döne-
min basınının bu tür ziyaret haberlerine ayrıntılı yer vermediklerini tes-
pit ettik. Örneğin, Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nin “Rus İmparatoru’nun 
Seyahati” başlığıyla verdiği haberin içeriği “Rusya İmparatoriçesi’nin Teş-
rin-i Evvel’in 9. günü Tiflis’e muvâsalat ittikleri şehr-i mezkûr … bâ telg-
raf ihbar idilür.”3 şeklindedir. Japon İmparatoru Prens Kotohito’nun İs-
tanbul’u ziyaretleriyle ilgili bir haberi dönemin İkdam Gazetesi “Japonya 
İmparatoru hazretlerinin yeğeni Prens Kotohito Kanin dünkü Şark Sürat 
Katarı’yla şehrimize muvâsalat itmişdür.”4 şeklinde vermektedir. Dük ve 
Düşes Dorlean’ın İstanbul’u ziyaretleriyle ilgili bir başka haber ise gazete-
de “Pây-ı taht-ı saltanat-ı seniyyeyi ziyâret ideceklerini yazdığımız Dük ve 
Düşes Dorlean hazerâtının mutasarrıf oldukları yata binerek Der-saâdet’e 
müteveccihen hareket ittikleri alınan ma’lûmât-ı husûsiyyedendir. Müşâ-
rün-ileyhimânın bu günlerde muvâsalatlarına intizâr olunuyor.”5 şeklinde 
yer almaktadır. Grandükler Serj, Pol ve Grandüşes Elizabeth’in ziyaretiyle 
ilgili ise Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nde “Grandükler” ve “Rusya İmpa-
ratoru” başlıklarıyla iki kısa habere rastlayabildik.6

Bu nedenle çalışmamızda ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
belgelerinden yararlandık. Çalışmamızda Rus heyetinin 28 Eylül-17 Ekim 
1888 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğu yirmi günlük bu ziyaretin 
devletin resmi belgelerine nasıl yansıdığını göstermeye çalışacağız. Çalış-
mamızın ilk bölümünde; geziyi hazırlayan siyasi nedenler üzerinde dura-
cağız. İkinci bölümde; İstanbul-İzmir-Beyrut-Hayfa-Kudüs-Yafa güzergâ-
hında yapılan yolculuk sırasında heyete gösterilen ihtimama değineceğiz. 
Son bölümde ise gezi hakkında değerlendirmede bulunacağız.

Rus Heyeti’nin İstanbul’a Gelişi

II. Abdülhamid’in iktidara tamamen hâkim olduğu 1882-1909 arası 
dönemde ülke siyasetini kendi aldığı kararlar belirlemiştir.7 Dış siyasette 
Osmanlı Devleti’nin barış içinde yaşamasını temel prensip olarak benim-
seyen padişah, hiçbir devlete bağlanmamak ve sorunları barışçı yollar-
la çözme yolunu tercih etmiştir.8 II. Abdülhamid, dış politika esaslarını 

2 Alkan, “a.g.m.”, s. 9-53; Besim Özcan, “Kırım Harbi Sırasında Bazı Avrupalı Devlet Adam-
larının Osmanlı Ülkesini Ziyaretleri (1854-1855)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Dergisi (OTAM), Sayı: 9, Ankara, 1998, s. 287-322.
3 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, 15 Ekim 1888.
4 İkdam Gazetesi, 27 Mayıs 1900.
5 İkdam Gazetesi, 12 Haziran 1900.
6 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, 17 Ekim 1888.
7 Cezmi Eraslan, II. Abdülhamid ve İslam Birliği, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1992, s. 166.
8 Enver Ziya Karal, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt: IV, TTK Yayınları, Ankara, 1988, s. 182.
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uluslararası ilişkilerde kutuplaşma ve bloklaşmalardan uzak durmak, 
diplomasiyi öne çıkarmak, büyük devletlerle ilişkileri mesafeli tutmak ve 
mümkün olduğunca savaştan kaçınmak şeklinde belirlemiştir.9

II. Abdülhamid’in hükümdarlığının ilk yıllarında Avrupalı devletlerin 
Osmanlı Devleti üzerindeki faaliyetleri şu şekildedir: İngilizler, Rus tehdidi 
karşısında Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak bahanesiy-
le 1878 senesinde Kıbrıs’a yerleşmişlerdir. 1882 senesinde ise Mısır’da 
çıkan isyanı gerekçe göstererek burayı topraklarına katmıştır. Ayrıca bu 
tarihten sonra Doğu Anadolu’daki Ermenilere arka çıkmaya başlamış ve 
orada bağımsız bir Ermeni Devleti kurulması için çalışmalara başlamış-
tır.10 Fransızlar, Tunus sınırından Cezayir’e gerçekleştirilen bir saldırıyı 
bahane ederek 1881 senesinde Tunus’u işgal etmişlerdir.11 Yine 1881 se-
nesinde İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki son toprak 
parçalarından biri olan Teselya’yı Yunanistan’a vermeye zorlamışlardır.12 
Almanlar ise bu dönemde Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü ile ilgi-
lenmemektedir.13

Rusya, 1877/78 Osmanlı-Rus Harbi sonunda imzalanan Ayastefanos 
Anlaşması ile Avrupalı devletlere karşı önemli bir avantaj elde etmişti. An-
cak anlaşmadan sonra toplanan Berlin Kongresi’nde İngiltere ve Almanya, 
Rusya’yı geri adım atmaya zorlamıştı. Böylece kongrede umduğunu bula-
mayan Rusya, İngiltere ve Almanya’ya kırılmıştı. Ayrıca Balkan Slavları-
nı Almanya’ya, Ermeni ve Bulgarları İngiltere’ye kaptırmıştı.14 Ruslardan 
gelebilecek bir saldırıya karşı da Almanya-Avusturya ve İtalya kendi ara-
larında anlaşmalar imzalamışlardı. Böylece Rusya, Avrupa’da siyasi bir 
yalnızlık içine düşmüştü.15 III. Alexandr (1881-1894) Avrupa’da meydana 
gelen bu gelişmelerin de etkisi sonucu Balkanlardaki Slavcılık meselesiyle 
kendisinden önceki Rus çarları gibi ilgilenmedi.16 O, daha çok ülkedeki 
Rus olmayan milletleri Ruslaştırmak siyasetiyle meşgul olmayı tercih et-
ti.17 Rusya, bu dönemde dikkatini doğuya yoğunlaştırdı. Ancak doğuda da 
bir güç olarak belirmeye başlayan Japonya, Mançurya ve Kore’de Rusya 

9 Selim Deringil, “II. Abdülhamid’in Dış Politikası”, Tanzimattan Cumhuriyeti Türkiye Ansiklo-
pedisi, Cilt: II, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 306.
10 İlber Ortaylı, “Osmanlı Diplomasisi ve Dışişleri Örgütü”, Tanzimattan Cumhuriyeti Türkiye 
Ansiklopedisi, Cilt: I, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 283.
11 Kemal H. Karpat - Robert W. Zens, “I. Meşrutiyet Önemi ve II. Abdülhamid’in Saltanatı 
(1876-1909)”, Türkler, Çev. Nasuh Uslu, Cilt: XII, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 
885.
12 Karpat - Zens, “a.g.m.”, s. 885.
13 Ortaylı, “a.g.m.”, s. 284.
14 Bayram Kodaman, “II. Abdülhamid Hakkında Bazı Düşünceler”, Osmanlı, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara, 1999, s. 279.
15 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917’ye Kadar, TTK Yayınevi, Ankara 1987, 
s. 362.
16 Hans Kohn, Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği, Çev. Agâh Oktay Güner, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı Yayınları, Ankara, 1991, s. 184.
17 Kurat, a.g.e, s. 361.
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ile menfaat çatışması içine girmişti. Yaşanan bütün bu gelişmeler Rus-
ya’yı Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurmaya zorlamaktaydı.18

Diğer taraftan bu dönemde Fransa, İngiltere ve Almanya bölgedeki 
dini cemaatleri kullanarak Kudüs ve çevresindeki etkinliklerini artırmıştı. 
Kendini dünyadaki tüm Ortodoks Hristiyanların hamisi olarak gören Rus-
ya, bu durumu görmezden gelemezdi. Ortodoksları kullanarak bölgedeki 
etkinliğini artırmak niyetindeydi. Bu nedenlerle Rusya, Osmanlı Devleti 
ile barışçı bir politika izleyerek mevcut durumu korumayı tercih etti.19

Bu dönemde Rusya ile mücadele içine giren Japonya ise Osmanlı Dev-
leti ile dostluk kurarak Rusya’nın olası bir savaşta kuvvetlerini bölmesini 
sağlayabileceği düşüncesindeydi.20 Japon İmparatoru Mikado’nun dü-
şüncesi, muhtemel bir Japon-Rus Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni Japon-
ya’nın destekçisi olarak görmekti.21 Bu düşünceyle 1881 senesinde Yos-
hida başkanlığındaki bir heyeti Osmanlı Devleti’ne gönderdi. Daha sonra 
Koruda ve Tani başkanlığındaki heyetleri de göndererek iki ülke arasın-
daki ilişkileri geliştirmeye çalıştı.22 Japon imparator, bu heyetlerin ziyare-
tinden istediği sonucu elde edemedi. Ancak 1887 senesinin Eylül ayında 
imparatorun amcası Prens Komatsu’nun eşiyle birlikte İstanbul’u ziyaret 
etmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde etkili oldu. Prens 
Komatsu, on kişilik heyetle birlikte 25 Eylül 1887’de Paris’ten İstanbul’a 
geldiği resmî olmayan bu ziyarette gördüğü büyük ilgi ve yakınlıktan son 
derece memnun kaldı.23

İki devlet arasında gelişecek sıcak dostluk II. Abdülhamid’in de işine 
gelmekteydi. Zira Rusya’yı uzak doğuda tehdit edecek bir müttefik Os-
manlı Devleti’nin mücadele gücünü artırabilirdi.24 Bu nedenle II. Abdül-
hamid, Prens Komatsu ve heyetine fazlasıyla ihtimam gösterdi. Hatta dö-
nüş yolculukları için kendilerine Sakarya Vapuru’nun tahsis ederek heyet 
üyelerine Osmanî, Mecidî ve Şefkat nişanları verdi.25

Rusya, Prens Komatsu’nun ziyaretinden rahatsız olmuştu. Çünkü 
Ruslar, Japonya ile olası bir savaş durumunda batı sınırlarını emniyete 
almaları gerektiğinin farkındaydılar. Bu nedenle Prens Komatsu ve he-
yetinin ülkeden ayrılmasının hemen akabinde Rus Çarı III. Aleksandr, 
Rus hanedan üyelerinden oluşan bir heyeti ziyaret etmek üzere Osmanlı 
ülkesine gönderdi.

18 İlber Ortaylı, “Son Üniversal İmparatorluk ve II. Abdülhamid”, Türkler, Cilt: XII, Yeni Tür-
kiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 896.
19 Ortaylı, “Son Üniversal İmparatorluk”, s. 896.
20 Erol Mütercimler, Ertuğrul Faciası, 21. Yüzyıla Doğru Türkiye-Japonya İlişkisi, Alfa Yayın-
ları, İstanbul, 2010, s. 74.
21 Erol Mütercimler - Mim Kemal Öke, Ertuğrul Fırkateyni Faciası ve Türk-Japon İlişkisinin 
Başlangıcı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991, s. 5.
22 F. Şayan Ulusan Şahin, Türk-Japon İlişkileri (1876-1908), Kültür Bakanlığı Yayınları, An-
kara, 2001, s. 6.
23 Şahin, a.g.e., s. 6.
24 Mütercimler, a.g.e., s. 74.
25 Şahin, a.g.e., s. 6.
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Grandük Serj’in başkanlığındaki bu heyette Prenses Elizabeth ve Gran-
dük Pol de bulunuyordu.26 Heyet başkanı Grandük Serj, Rus ordusunda 
tümgeneral rütbesini elde etmiş ve bir dönem Moskova genel valiliği gö-
revinde bulunmuş Rusya tarihinde önemli yeri olan bir kişiydi. Filistin’de 
faaliyet gösteren Arz-ı Filistin adlı cemiyetin de başkanlığını yürütmüştü. 
Daha sonra 1905 senesinde Moskova’da bir suikast sonucu Bolşevikler 
tarafından öldürülmüştür.27 Grandük Serj’in öldürülmesi Osmanlı ülke-
sine yansımıştır. 18 Ocak 1915 tarihli Donanma Mecmuası’nda, Serj’in 
yaptıkları ve ölümüyle ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: “Çar bu arzuyu 
müctemi önünde eğilmeğe mecbur olacak gibi iken Grandük güruhu hemen 
kolundan tutup sarsarak “Senin topun tüfeğin Kazakların yok mu? Ne du-
ruyorsun vurdursana.” deyince zaten iştihayı zulmü kapanmamış olan Ni-
kola’nın emriyle Kazak alayları bu halkı çiğnedi. “Dokuz bin can bu uğurda 
öldü. Biraz müddet sonra Petrograd’daki bu cinayeti yaptıranlardan Gran-
dük Serj bomba ile itlaf edildi. Tamam, 380 milyon ruble servet bıraktı. Bu 
Grandük Serj, Rus Salib-i Ahmeri’nde reis iken birçok irtikâp ve hırsızlığı 
görülmüş, fakat istibdadın şiddet tahakkümüyle kimse ağzını açamamıştı. 
Öldükten sonra ihdas edilen bir efsaneye göre parça parça olan vücudunu 
gömmek için topladıkları zaman sağ kolu bulunamamış ertesi gün Salib-i 
Ahmer Cemiyeti’nin kasasında avucunda sıkılı halde bulunmuş.”28 Pren-
ses Elizabeth, Hessen Büyük Dükası IV. Lui’nin kızı ve Grandük Serj’in 
eşiydi. Kocası, Serj’in 1905 senesinde Moskova’da anarşistler tarafından 
öldürülmesi üzerine rahibe olarak manastıra çekilmişti. 1918 senesinde 
Kudüs’te hac dönüşünde 54 yaşındayken öldürülmüştür.29 Heyetin diğer 
üyesi Grandük Pol ise Serj’in küçük kardeşiydi.30 Heyetin Suriye Filistin 
ziyaretinden hemen sonra Yunan kralının büyük kızıyla nişanlanmış, bir 
ay sonra da evlenmiştir.31 1891 senesinde eşinin şiddetli bir hastalığa ya-
kalanarak vefat etmesi üzerine 1905 senesinde alelâde bir zabitin kızıyla 
evlenmiştir.32 Daha sonra o da bütün Romanov hanedanının akıbetine 
uğrayarak 1919 senesinde Petrograd’ta Bolşevikler tarafından öldürül-
müştür.33

II. Abdülhamid, Rusya’yı çok yakın bir tehlike olarak gördüğü için 
mümkün olduğu kadar ürkütmemesi gerektiğini biliyordu.34 Bu nedenle 

26 Salname-i Nezaret-i Hariciye, Sene: Hicri 1302, Defa-i Evvel, Konstantiniyye 1302, Matba-i 
Ebuzziya, s. 383.
27 Y.A.HUS, 484/73; Ayrıca bkz. Yılmaz Öztuna, II. Abdülhamîd Zamânı ve Şahsiyeti, Kubbe-
altı Yayınları, İstanbul, 2008, s. 218.
28 “Tali’ Tarihimiz, İstibdadı Da Yıkmıştır”, Donanma Mecmuası, Sayı: 77, 18 Ocak 1915 Pa-
zartesi.
29 Öztuna, a.g.e., s. 218.
30 Salname-i Nezaret-i Hariciye, Sene: Hicri 1302, Defa-i Evvel, Konstantiniyye 1302, Matba-i 
Ebuzziya, s. 383.
31 Y.PRK.NMH, 4/24; HR.TO, 91/107; Y.A.HUS, 219/9, s. 1.
32 HR.TO, 294/38.
33 Y.A.HUS, 251/142.
34 Vahdet Engin, II. Abdülhamid ve Dış Politika, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2011, s. 27.
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Rus siyasetindeki değişimi görerek Rusya’nın ana siyasetini de unutma-
dan çar ile dostluk ilişkilerini geliştirmeye önem vermiştir.35 Bu siyaset 
gereği Japon prensine gösterdiği ihtimamı Rus misafirlere de göstererek 
Rusya ve Japonya ile ilişkilerini sıcak tutmaya çalışmıştır.36

II. Abdülhamid, Rus heyetinin ziyareti vesilesiyle çara telgraf çekerek;

“Muhterem misafirlerim Grandük Serj, Pol ve Grandüşes Elizabeth 
hazretlerinin tarafımızdan kabul edilmesinden dolayı hakkımızda 
gösterilen nezâket ve muhabbete pek ziyade teşekkür eder, bu vesi-
leyle sınır olan iki devlet arasında uğur sayarak devam eden dostane 
ilişkilerin sağlamlaştırılması arzusunda bulunduğuma inanmalarını 
rica ederim.”

ifadeleriyle ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.37

Rus Heyeti’ni taşıyan Kastroma adlı Rus bandralı vapur Petersburg’tan 
yola çıkarak 28 Eylül 1888 günü gece saat: 01.00 sularında İstanbul’a 
gelerek Rusya Sefareti’nin bulunduğu Büyükdere’de demir attı.38 Osmanlı 
Devleti’nde yabancı devletlerin veliahtlarını taşıyan vapurların İstanbul’a 
geldiklerinde önce Boğazdaki Kale-i Şahane’den top atışlarıyla karşılan-
ması, Haliç’e girdiklerinde ise Karakol Sefine-i Hümayunu tarafından 
selam topu atılması teşrifat kurallarındandı. Bununla birlikte devletler 
arası siyasi ilişkiler ve özel durumlar uygulanacak teşrifatı etkilediğinden 
zaman zaman genel kaidelerin dışına çıkılabiliyordu.39 Grandüklerin İs-
tanbul’a gece vakti gelmeleri ve İstanbul Boğazı’ndan geçerek Büyükdere 
önünde demir atmaları nedeniyle genel kaidenin dışına çıkılmak zorunda 
kalındı. Boğaz’da askeri merasim yapılmayarak yalnızca Haliç’te bulunan 
Karakol Sefine-i Hümayunu’ndan karşılama topu atıldı.40

Osmanlı Devleti’nde teşrifat kuralları gereğince yabancı devletlerin 
veliahtları İstanbul’da karaya çıktıktan sonra ilk olarak evliyse eşleriyle, 
bekârsa maiyetindekilerle birlikte padişahın huzuruna çıkarlardı. Gran-
düşes Elizabeth, bu kurala uymayarak İstanbul’a geldiklerinde yorgun ol-
duğu gerekçesiyle kocasıyla beraber padişahın huzuruna çıkamayacağını 
ve daha sonra Selam Kasr-ı Hümayunu’nda düzenlenecek olan karşılama 
törenine katılacağını bildirdi. Ancak bu istek Bab-ı Ali tarafından hoş kar-
şılanmadı. Böyle bir talebin daha önce benzeri görülmediği kendisine bil-
dirilerek önceki uygulamalar hakkında örnekler verildi. Rus Heyeti’nden 
önce İstanbul’a gelen Grandüşes Rosaki Vimar ve Avusturya veliahdının 
zevcesi Arşidüşes İstizani’nin de şehre ayak bastıktan sonra ilk önce padi-

35 Kodaman, “a.g.m.”, s. 279.
36 Şahin, a.g.e., s. 6.
37 Y.PRK.NMH, 4/22, s. 2.
38 Y.A.HUS, 217/85, s. 2.
39 Filiz Karaca, Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Osmanlı Teşrifat Müessesi, İstanbul Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1997, s. 199.
40 Y.A.HUS, 217/85, s. 12.
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şahın huzuruna çıktıkları ifade edildi. Bu nedenle Grandüşes Elizabeth’in 
isteği reddedildi. Bununla birlikte padişahın uygun görmesi halinde zi-
yaretin 1-2 saat ertelenebileceği kendisine bildirildi.41 Selam Kasr-ı Hü-
mayunu’nda düzenlenen karşılama merasimine Grandük Serj ve Gran-
dük Pol’le birlikte Grandüşes Elizabeth’in de katıldığına bakılacak olursa 
grandüşesin bu isteğinde daha fazla ısrar etmediği anlaşılmaktadır.42

Heyet, ertesi gün Suriye’ye gitmek üzere saat 08.30 sularında İstan-
bul’dan Akdeniz’e doğru vapurla yola çıktı.43 Bu yolculukta kendilerine 
İzzeddin Vapuru da eşlik ediyordu.44 Bab-ı Ali, yolculuk boyunca heyete 
refakat etmesi için Mirliva Ahmed Paşa’yı görevlendirmişti. Ancak Ahmed 
Paşa’nın rütbesi bu görev için uygun değildi. Bu nedenle alınan kararla 
paşanın rütbesi ferikliğe yükseltildi.45 Maiyetine de Sadık ve Kenan Bey 
adlarında iki binbaşı ile Fuad, Mahmud, Saadeddin ve Mustafa adlarında 
dört çavuş verildi.46 Bu hizmetleri için de aylık olarak Binbaşı Sadık ve 
Kenan beylere 100’er lira, çavuşlara 25’er lira tahsis edildi.47

Vapurun boğazdan geçişi esnasında Bahr-ı Sefid Boğaz Muhafızlığı ta-
rafından askeri bir tören düzenlendi.48 Kale-i Sultaniye’den geçerken karşı-
lıklı top atışlarıyla taraflar birbirlerini selamladılar.49 Saat 11.00 civarında 
Bozcaada açıklarında kendilerini bekleyen ve üzerinde 13 top ve 154 asker 
bulunan Bozyaka (?) adlı korvet de kendilerine katıldı. İki gün süren yolcu-
luğun ardından vapur, 30 Eylül 1888 tarihinde İzmir Limanı’na demir attı.50

Burada heyet üyelerini Aydın Valisi Rıza Paşa karşıladı. Yapılan karşı-
lama töreninin ardından heyet üyeleri Ayasuluğ (Selçuk/Efes) ve çevresini 
ziyaret etmek için yola çıktılar. Gezi sırasında güvenliklerini sağlamak için 
yanlarında bir bölük jandarma süvarisi bulunduruldu. Heyet, güneşin 
batışıyla birlikte gemilerine dönerken Rıza Paşa da bir hürmet göstergesi 
olarak kendilerine iskeleye kadar eşlik etti. Rıza Paşa, Grandük Serj’in 
özel daveti üzerine akşam yemeğine katıldı. Yemeğin ardından meyveler 
yendi ve içecekler içildi. Heyet üyeleri burada kendilerine gösterilen ihti-
mamdan çok memnun kalmışlardı. Bu nedenle Rıza Paşa’ya teşekkürleri-
ni ilettiler. Ertesi gün yapılan tören ve duanın ardından heyet kendilerini 
bekleyen vapura binerek Beyrut’a doğru yola çıktı.51

41 Y.A.HUS, 217/85, s. 1.
42 Y.A.HUS, 217/85, s. 8.
43 Y.A.HUS, 217/85, s. 8.
44 Y.A.HUS, 217/85, s. 8.
45 Y.A.HUS, 217/85, s. 1.
46 İ.DH, 1099/86173.
47 Daha sonra Binbaşı Kenan ve Sadık beylerin ve dört çavuşun harcırahları yetmediğinden 
Kudüs Mal Sandığı’ndan 300 Osmanlı lirası para almışlardır. İ.DH, 1121/87644; DH.MKT, 
1612/12.
48 Y.A.HUS, 217/85, s. 4.
49 Y.EE, 12/18.
50 Y.A.HUS, 217/85, s. 7.
51 Y.A.HUS, 217/85, s. 16.
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Rus Heyeti’nin Beyrut’u Ziyareti

Rus Heyeti’ni taşıyan vapur, 3 Ekim 1888 günü sabahın erken sa-
atlerinde Beyrut’a ulaştı. Beyrut Limanı açıklarına demir attıktan sonra 
Asakir-i Şahane Komutanı Mirliva Osman Paşa ile Vali Ali Bey, heyet üye-
lerini karşılamak üzere sandallara binerek vapura gittiler. Vapura çıkarak 
burada heyet üyeleriyle bir süre sohbet ettiler. Konuşma sırasında Heyet 
Başkanı Grandük Serj, Osman Paşa ve Ali Efendi’ye İstanbul’da kendileri-
ne çok ilgi gösterildiğini, bunun için padişaha teşekkürlerini sunduğunu, 
hava da güzel olduğu için gezinin çok keyifli geçtiğini söyledi. Bu keyifli 
sohbetin ardından hep birlikte tekrar sandallara binerek iskeleye çıktılar. 
Burada hazır bekleyen nizamiye ve jandarma askerleri tarafından kendi-
lerine resmi selamlama merasimi düzenlendi. Bando takımı Rusya mar-
şını çaldıktan sonra yirmi bir pare top atışı yapıldı.52 Ardından heyet için 
tahsis edilen arabalara binilerek Rum Ortodoks kilisesine gidildi. Güven-
lik nedeniyle iskeleden kiliseye kadar olan güzergâhtaki uygun noktalara 
nöbetçiler yerleştirilmişti. Ayrıca heyet buradan Şam’a geçeceği için Şam 
yolunun Cebel-i Lübnan dâhilindeki istasyonlarına zabitan ve süvari erle-
ri konulmuştu. Hazimiye mevkisinde ise mızıka takımı ve piyade askerleri 
hazır bekletilmekteydi.53

Ancak heyetin bölgeyi ziyareti sırasında alınan bu olağanüstü tedbirler 
tatsız bir olayın yaşanmasına neden oldu. Bu tarihte yaz aylarını geçirmek 
üzere Cebel-i Lübnan’ın Bekefya (?) karyesinde bulunan Fransa konsolos-
luk vekili tüm uyarılara rağmen nöbetçileri hiçe sayarak arabasıyla Bekef-
ya’dan Beyrut’a zorla geçmek isteyince nöbetçiler tarafından engellendi. 
Bunun üzerine konsolos vekili, namusuna dokunduğunu iddia ederek 
Fransız hükümetine başvurdu. Fransız hükümeti devreye girerek mahal-
li hükümet tarafından kendisine gerekli kolaylığın gösterilmesini istedi. 
Ayrıca yaşanan olay nedeniyle de Hariciye Nezareti’ne müracaat ederek 
Beyrut Vilayeti’ne nasihatte bulunulmasını talep etti. Fransız Hüküme-
ti’nin talebi üzerine Hariciye Nezareti olay hakkında tahkikat başlattı. Ya-
pılan tahkikat sonucunda konsolos vekilinin resmi bir görevde bulunma-
dığı için askerlerin vekilin geçişine izin vermediği tespit edildi. Askerlerin 
görevlerini yerine getirdikleri ve bu durumun halk tarafından da takdirle 
karşılandığı anlaşılınca Hariciye Nezareti görevli askerler hakkında her-
hangi bir işlem yapılmasını gerekli görmedi.54

Heyet üyeleri kilisede yaptıkları kısa bir duanın ardından arabalarıy-
la Rusların idaresinde bulunan Beyrut’taki Rum Kız Mektebi’ne gittiler.55 
Burada kızların eğitim derecelerini teftiş ederek bazılarına iğne vb. birçok 
hediye verdiler.56

52 Y.A.HUS, 217/85, s. 14.
53 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 16.
54 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 16.
55 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 16.
56 Y.EE, 12/18; Y.A.HUS, 217/85, s. 14.
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Buradan kalacakları yere doğru hareket ettiler. Rus Hükümeti, heyetin 
tüm seyahatleri süresince konaklama ve yeme içme ihtiyaçlarının kar-
şılanması için seyahatten 2-3 ay önce bir seyahat şirketiyle anlaşmıştı. 
Anlaşmaya göre ziyaret süresince heyetin barınma, yeme-içme ve seyahat 
gibi bütün ihtiyaçları bu şirket tarafından karşılanacaktı. Şirket, bütün 
yiyecek ve içecek malzemelerini Petersburg’tan getiriyordu.57 Bu nedenle 
heyet gelmeden önce şirket bir temsilcisini Beyrut’a gönderdi. Temsilci 
Beyrut’ta bir otel kiralayarak gerekli hazırlıklarını tamamladı. Diğer ta-
raftan heyet üyelerinin konaklamaları için Beyrut Valisi Ali Bey kendi ko-
nağını hazırlatmıştı. Bir gün önce de Beyrut’a gelen Rusya Sefarethanesi 
Müsteşarı Mösyö Onno’ya burayı göstermişti. Heyet üyelerinin önünde 
iki seçenek bulunuyordu. Ya Ali Bey’in konağında kalacaklar ya da şir-
ket tarafından kiralanan oteli tercih edeceklerdi. Heyet üyeleri tercihlerini 
otelden yana kullandılar.58 Heyet, seyahat şirketi tarafından hazırlanan 
otele geldi. Otelde kendilerini kapı önünde hazır bekleyen bir bölük jan-
darma karşıladı. Jandarma bölüğünün selamlama merasiminin ardından 
Rus konsolosunun iki kerimesi kendilerine Ruslarda âdet olduğu üzere 
iki tepsi içinde tuz ve ekmek takdim etti. Gün boyu yorulan heyet üye-
leri dinlenmek üzere odalarına çekildiler. Ertesi sabah otelde yaptıkları 
kahvaltıya Alman konsolosunu kabul ettiler. Daha sonra gayrimüslim ce-
maatlerin ruhani reislerini huzurlarına kabul ederek görüşmeler yaptılar. 
Bunlar arasında yalnız Marunî ruhani reisinin resim çekilirken yanların-
da durmalarına izin verdiler. Kahvaltının ve görüşmelerin ardından saat 
02.00 sularında Rus Konsolosluğu’na gittiler. Burada kendilerini kızlar 
ellerinde ekmek ve tuzla karşıladı. Kısa bir merasimin ardından çaylar 
içildi. Daha sonra arabalarına binerek Protestan mektebine gittiler. Ora-
dan da Fıstıklık adlı yerde Beyrut’un en güzel mekânlarından biri olan 
bahçeye geldiler. Burada kendilerini kumandan paşa ile vali bey karşıladı. 
Bahçeye mızıka eşliğinde girdiler. Bahçede bir tabur asker resmî selam-
lama merasimi düzenledi. Selamlamanın ardından heyet için hazırlanan 
köşkte dondurma yenip, çay ve şerbet gibi içecekler içildi.59

Heyet üyeleri gösterilen bu ilgiden memnun kaldıkları için memnuni-
yetlerini ifade etmek için kumandan paşa ve valiyi kaldıkları otelde akşam 
yemeğine davet ettiler. Akşam yemeğinde Beyrut Valisi Ali Bey ve Komu-
tan Osman Paşa’nın yanı sıra Cebel-i Lübnan Mutasarrıfı Vasa Paşa da 
bulunuyordu. Hep birlikte oturdukları sofrada Suriye kıtasının ahvaline 
dair konuşmalar yaptılar. Bu esnada önceden hazırlanan havai fişeklerle 
otelin önünde gösteriler düzenlendi. Padişaha layık bu ihtimam heyeti 
ziyadesiyle memnun etmişti. Bu memnuniyetlerini sofrada bulunan vali, 
komutan ve mutasarrıf efendilere defalarca dile getirdiler.60

57 Y.A.HUS, 217/85, s. 10.
58 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 18-19.
59 Y.EE, 12/18; Y.A.HUS, 217/85, s. 14.
60 Y.A.HUS, 217/85, s. 13.

219_Kemal_Saylan.indd   10 10.12.2015   15:50:17

74



11KEMAL SAYLAN / RUS HEYETİNİN SURİYE-FİLİSTİN ZİYARETİ

Heyet, Beyrut’taki ilgiden memnun bir şekilde ertesi gün (5 Ekim 1888) 
sabahın erken saatlerinde Şam’a gitmek üzere hareket etti.61 İlk olarak 
Suriye sınırındaki Nısf-ı Tarîk denilen mevkiye gelindi. Burada kendile-
rini vilayetten gelen memurlar ve askerler karşıladı. Hükümet tarafından 
hazırlanan öğle yemeğini yendikten sonra altı saat mesafede bulunan 
Balbek’e ulaşıldı. Burada yenen akşam yemeğinin ardından gece Balbek 
Kalesi içinde bulunan harabelerdeki çadırlarda geçirildi.62

Heyet üyeleri, ertesi gün Re’sü’l-ayn mevkisinde bulunan kiliseyi ziya-
ret ettiler. Burada mahalli hükümet tarafından hazırlanan sabah kahval-
tısı güzel kokulu çalgıcı ve şarkıcılar eşliğinde yendi. Daha sonra buradan 
hareket edilerek akşamüstü Şam’a bir saat uzaklıktaki Elhama adlı yere 
gelindi. Burada kendilerini Şam Valisi Nazif Efendi ve kumandan paşa 
karşıladı. Görevlilerle kısa bir görüşmenin ardından hükümet tarafından 
hazırlatılan Hac Muhafızı Said Paşa’nın konağına gidildi. Heyet üyeleri ge-
ceyi burada geçirerek istirahat ettiler.63 Ertesi gün önce kiliseye ardından 
da hükümet konağına giderek iade-i ziyarette bulunduktan sonra çevreyi 
gezdiler. Heyetin bölgede kaldıkları süre içinde yapılan etkinlikler için ye-
rel yönetim 42.500 kuruş para harcadı.64 Heyet, Şam’da üç gün kaldık-
tan sonra tekrar Beyrut’a dönmek üzere 8 Ekim 1888 tarihinde buradan 
hareket etti.65 Dönüş yolunda akşamüstü Hazimiye’ye uğradılar. Burada 
kendilerini Cebel-i Lübnan Mutasarrıfı Vasa Paşa karşıladı.66 Heyet üyele-
ri akşam Fıstıklık’ta olacağından, Vasa Paşa kendilerini karşılamak üzere 
burada mızıka takımı ile bir tabur askeri hazır bulundurdu. Ayrıca uğur-
lama merasimi için bir tabur asker de iskelede bekletildi. Rusya’nın Şam 
Konsolosu’nun telgrafla heyet üyelerinin iskelede veda etmek arzusunda 
olduğunu haber verilmesi üzerine Beyrut Valisi Ali Bey iskeleye giderek 
misafirlerle burada vedalaştılar. Misafirler her tarafta gördükleri hürmet 
ve saygıdan duydukları hoşnutluğu tekrar tekrar ifade ettikten sonra san-
dallara binerek açıkta bekleyen vapurlarına ulaştılar. Burada gördükleri 
ilgi ve alakaya karşılık vermek amacıyla gece iki saat boyunca vapurdan 
çeşitli elektrik ve ışıklar yaktılar, havai fişekler attılar. Gece yarısı vapur 
Hayfa’ya gitmek üzere Beyrut’tan ayrıldı.67 Ertesi gün (9 Ekim 1888) sa-
baha karşı Hayfa’ya ulaştı.68

Bu tarihte Rus çarı bir gezi dolayısıyla Tiflis’te bulunuyordu. Bura-
dan padişaha çektiği telgrafta heyet üyelerine gösterilen ilgiden duyduğu 
memnuniyeti “Biraderlerim Grandük Serj ve Grandük Pol ile Grandüşes 

61 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 18-19.
62 Y.A.HUS, 217/85, s. 5; Y.A.HUS, 217/85, s. 15.
63 Y.A.HUS, 217/85, s. 15.
64 DH.MKT, 1819/82.
65 Y.EE, 12/18; Y.PRK.ASK, 51/36, s. 4-5-6; Y.PRK.ASK, 51/36, s. 18-19.
66 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 16.
67 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 4-5-6; Y.PRK.ASK, 51/36, s. 18-19.
68 Y.EE, 12/18.
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Elizabeth hazretlerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür hediye-
sinin kabul buyurulmasını rica ederim. Grandüklere gösterilen bu iltifat 
hakkımdaki muhabbetin bir delili olup benim nezdimde çok kıymetlidir.”69 
ifadeleriyle dile getirmiştir.

Hayfa’da heyet üyelerini Akka Mutasarrıfı İbrahim Paşa, Kudüs Muta-
sarrıfı Rauf Paşa ve Hayfa Kaymakamı karşıladı.70 Heyet üyeleri vapurdan 
indikten sonra arabalara binerek Nasıra’ya gittiler. Nasıra’da önce kilise-
ye, sonra idareleri altında bulunan kız ve erkek mekteplerine daha sonra 
da eczanelerine uğradılar. Buradaki seyahatleri sırasında Nasıra Kayma-
kamı Selim Efendi kendilerine ziyadesiyle yardımcı oldu. Akşamüzeri ken-
dileri için hazırlanan çadırlara gelip geceyi orada geçirdiler. Ertesi sabah 
önce Nasıra Kazası’na bağlı Kefer Kenna adlı köye gittiler. Daha sonra 
hayvanlarla dört-beş saat uzaklıktaki 500 metre yükseklikte bulunan Ce-
bel-i Tur’a çıkarak etrafı seyrettiler. Ardından Hayfa’ya geri döndüler ve 
geceyi burada geçirdiler. 12 Ekim 1888 günü sabahın erken saatlerin-
de Kastroma adlı vapurlarına binerek maiyetlerinde bulunan Zabyaka (?) 
adlı korvetle birlikte Yafa önlerine geldiler.71 Burada kendilerini Kudüs 
Mutasarrıfı Rauf Paşa karşıladı. Karşılamada Rusya Sefareti Müsteşarı 
Mösyö Onno, Kumandan Ahmet Paşa ile Kenan ve Harun beyler de hazır 
bulundular.72 Resmi hoş geldin merasiminin ardından protokoldekiler ve 
heyet üyeleri birlikte arabalara binerek Kudüs’e hareket ettiler.73

Rus Heyeti’nin Kudüs’ü Ziyareti

Heyet, saat 10.00 civarında Kudüs’e ulaştı. Burada düzenlenen karşı-
lama töreninde hazır vaziyette bekleyen askerler heyet üyelerini top atış-
larıyla karşıladı. Daha sonra heyet üyeleri Kamame adlı büyük kiliseye 
giderek burada ayin yaptı. Ardından Moskofya adındaki dairelerine giderek 
geceyi burada geçirdiler. Ertesi günü Sünnet-i Meryem yakınlarında vali-
deleri adına inşa edilmiş olan Moskof Kilisesi’nin resmi açılışı için resmi kı-
yafetleriyle kiliseye geldiler. Burada mutasarrıf, kumandan paşa ve rütbeli 
askerlerin katılımıyla resmi açılış merasimi düzenlendi. Bu haber dönemin 
gazetelerinde “Rusya grandükler ile grandüşes hazeratı Kudüs-ü Şerif’e 
muvâsalat etdiklerinde vâlideleri müteveffât imparatoriçe nâmına olarak 
orada inşâ edilmiş olan kiliseyi küşâd eylemişlerdir.”74 şeklinde yer aldı.

İki gün sonra Beyt-i Lahim’e giderek 1-2 saatlik bir âyin yaptıktan 
sonra hayvanlarla Beyt-i Cala adlı köye giderek oradaki kiliseyi ziyaret 
ettiler.75 Ardından tekrar Kudüs’e döndüler. O gece düzenledikleri akşam 

69 Y.PRK.NMH, 4/22, s. 1.
70 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 3.
71 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 8.
72 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 11.
73 Y.EE, 12/18.
74 Tercüman-ı Hakika Gazetesi, 17 Ekim 1888. 
75 Beyt-i Lahim ve Beyt-i Cala adlı köyler Kudüs Sancağı’nın Vediba Nahiyesi’ne bağlıdır. 
Suriye Vilayeti Salnamesi, Defa: 3, Sene: 1288, s. 154.
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yemeğine mutasarrıf, kumandan paşa ile ruhban heyetini davet ettiler. 
Ertesi gün Rum Patriki’nin davetine icabet ederek iade-i ziyarette bulun-
dular. Akşam dönüşte tekrar Kamame Kilisesi’ne gittiler. Bir sonraki gü-
nün gecesi son kez Kamame Kilisesi’ni ziyaret ederek burada veda ayini 
düzenlediler.76

Kudüs’teki yaklaşık bir haftalık misafirliklerinden çok memnun kalan 
heyet üyeleri bu memnuniyetlerini padişaha telgraf çekerek bildirdiler.77 
Grandük Serj imzasıyla çekilen telgrafın içeriği şöyledir:

“Efendim, telgrafımı gönderdikten sonra, majestelerine gezimiz süre-
since bizlere göstermiş olduğu ihtimam ve özen için bir kez daha şük-
ranlarımızı ifade etmek ihtiyacı hissediyorum. Bu satırları kendisine 
teslim ettiğim elçilik temsilcimiz Sayın Onno, gerekirse hafızalarımızda 
kazılı kalacak olan bu seyahat ile ilgili daha ayrıntılı tamamlayıcı bil-
giler sunacaktır. Bu vesileyle gönlümüzde önemli bir yere sahip olan, 
rahmetli annemizin anısına inşa ettiğimiz kilisenin kutsanma törenine 
katılma fırsatımız olmuştur. Yine, kutsal topraklarda çok önemli sayı-
da hacı olmasına rağmen en asli ihtiyaçlarına dahi cevap vermekten 
uzak kalan hayır kurumlarımızı da ziyaret etme zevkine eriştim. Umu-
yorum ki, sayın majestelerinin bizim hayır kurumlarımıza gösterdiği 
iyiliği devam ettirdiği takdirde ki öyle olacağına eminim, benim baş-
kanlığımdaki hayır kurumu da en azından bazı eksiklikleri tamam-
layacaktır. Mektubuma son verirken sayın majestelerinin şahsıma 
tahsis ettiği üst düzey subaylar Ahmed Paşa, Kenan Bey ve Sadık 
Bey’in gösterdikleri üstün gayretlerin hakkını vermeyi borç biliyor ve 
onlar için sayın majestelerinden hak ettikleri bir nişan talep ediyorum. 
Çavuşlar da aynı gayreti göstermişlerdir. Yolculuk boyunca Osmanlı 
yetkilileri İzmir, Beyrut, Lübnan, Şam valileri ve Kudüs Valisi Rauf 
Bey’i de göz ardı edemem. Majestelerinin iyiliklerinin hatıralarını bel-
leğimizde saklayacağımıza ve duygularımızın samimiyetine inanma-
nızı temenni ederim.”78

Grandük Serj’in çektiği teşekkür telgrafına padişahın cevabı ise “Mem-
leketimiz dâhilinde seyahatlerinin memnûniyet verici bir şekilde geçmekte 
olmasından dolayı pek ziyâde hoşnûd oldum. Bu memnûniyetimin beyânı 
vesilesiyle konuşmamızın tekrârı hakkındaki arzumu bildirir ve grandükle-
re selâmlarımı iletirim.”79 şeklinde olmuştur.

Kudüs’teki ziyaretlerini tamamlayan heyet üyeleri 17 Ekim 1888 günü 
akşam saatlerinde İskenderiye’ye gitmek üzere Kudüs’ten hareket etti-
ler.80 Geç saatlerde Yafa’ya ulaşarak geceyi bahçede kurulmuş olan çadır-

76 Y.EE, 12/18.
77 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 3.
78 Y.EE, 63/24, s. 4; Y.PRK.ASK, 51/36, s. 9.
79 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 13.
80 Y.PRK.ASK, 51/36, s. 17.
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larda geçirdiler. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde bahçe içinde inşası-
na başlamak üzere olan kilisenin temelini attılar. Burada düzenlenen dini 
merasim ve konuşmaların ardından vapurlarına döndüler. Maiyetlerinde 
bulunanlarla vedalaştıktan sonra Osmanlı ülkesinin her tarafında kendi-
lerine gösterilen hürmetten ziyadesiyle memnun kaldıklarını ifade ederek 
Mısır’ın İskenderiye şehrine gitmek üzere Hidiviyyet-i Mısıriyye adlı posta 
vapuruna binerek Osmanlı topraklarından ayrıldılar. Mısır’da yaptıkları 
bir dizi ziyaretin ardından Rusya’ya döndüler.81

Seyahatleri süresince yanlarında görevlendirilen Ahmet Paşa ve mai-
yetindekiler ise heyeti Mısır’a gönderdikten sonra Beyrut’a geldi. Burada 
beş gün bekledikten sonra Rusya posta vapuruna binerek İstanbul’a dön-
düler.82

Rus Çarı III. Aleksandr’ın Rus Heyeti’nin Osmanlı ülkesine yaptığı bu 
ziyarette Osmanlı idarecilerinin kendilerine gösterdiği ihtimamdan ziya-
desiyle memnun kaldığı görülmektedir. Nitekim çar, heyet üyeleri Rus-
ya’ya döndükten sonra seyahat sırasında kendilerine refakat eden Ahmed 
Efendi’ye boynunda takması için bir adet altın madalya, Fuad, Mahmud, 
Saadeddin çavuşlara göğüste takılmak üzere üç adet küçük altın madalya 
ve Mustafa Çavuş’a bir adet gümüş madalya hediye etmiştir.83 Ayrıca Na-
sıra Kaymakamı Selim Ramazan Efendi’ye ve Suriye Valisi Nazif Efendi’ye 
nişanlar gönderilmiştir.84 Rus gazeteleri de çarın bu gezi sırasında gran-
düklere gösterilen hürmetten duyduğu memnuniyeti bildiren haberleri 
sayfalarına taşımışlardır.85

Bununla birlikte Grandük Serj de padişaha çeşitli hediyelerle birlikte 
teşekkür mektubu göndermiştir. Hediyeleri kabul eden II. Abdülhamid’in 
bütün bu madalya, nişan ve teşekkür mektuplarına verdiği cevap şu şe-
kilde olmuştur:

“Fehâmetlü asâletlü mürüvvetlü mahsub-ül iş’ârımız hazretleri
Rusya devleti fehîmesinin nezdimizde sefîr-i kebîri olan Mösyö Nelidof 
vasıtasıyla irsâl buyurulan hediyye-i behiyye-i kemâl-i mahzûziyyet-
le ahz eyledim. Hakkımda bu veçhile ibrâz buyurulan eser-i nezâket 
pek ziyâde mûcib-i memnûniyyet olub işbu eser-i nefîsi Dersaadet’e 

81 Y.EE, 12/18; Yafa’dan hareket eden vapur, 19 Ekim 1888 günü gece saatlerinde Port Said’e 
ulaştı. Burada kendilerini Mısır Hariciye Müdürü Zülfikar, Hidiviyet Başteşrifatçısı Abdurra-
him Rüşdi, Hariciye Teşrifatçısı Tunino Paşalar, Hidiviyet İkinci Teşrifatçısı Mahmud Zeki Bey 
ve Port Said Muhafızı İbrahim Tevfik Paşa karşıladı. Limanda heyet için karşılama merasimi 
düzenlendi. Merasim esnasında Saika (?) adlı korvetten top atışları yapıldı. Top atışlarına Rus 
gambotundan yapılan atışlarla karşılık verildi. Heyet üyeleri karşılama merasiminin ardından 
Mirliva Hüseyin Paşa’nın kumandasındaki hıdive ait olan Nil Nehri’ne mahsus Feyz-i Zuhur 
adlı vapuruna binerek kanal yoluyla önce İsmailiye’ye oradan da gece Kahire’ye ulaştılar. 
Hidiv, Rus heyetini burada bizzat karşıladıktan sonra onlar için hazırlattığı sarayına götürdü. 
Ertesi gün resmi ziyaretler yapılarak ziyafetler düzenlendi. Y.PRK.ASK, 51/36, s. 14.
82 Y.EE, 12/18.
83 Y.PRK.EŞA, 9/57; HR.TO, 293/64.
84 DH.MKT, 1636/8; İ.DH, 1136/88649.
85 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, 17 Ekim 1888.

219_Kemal_Saylan.indd   14 10.12.2015   15:50:17

78



15KEMAL SAYLAN / RUS HEYETİNİN SURİYE-FİLİSTİN ZİYARETİ

teşrîflerinin bir yâd-gâr-ı kıymet-dârı olmak üzere muhâfaza edece-
ğimi beyân eylerim. Zât-ı asâlet-i semânlarının Suriye seyâhatinden 
avdette yazmış oldukları tahrîrât dâhî müstelzim-i memnûniyyetim 
olduğundan bundan dolayı başkaca beyân-ı teşekkür ile zevce-i muh-
teremeleri fehâmetlü madam Laduş (?) hazretlerine dâhî bu bâbda-
ki teşekkürâtımı ve pây-ı taht-ı saltanat-ı seniyyemde bulundukları 
esnâda kendülerine lâzıme-i mehmâ-nevâzîyi icrâ eyleyebilmiş oldu-
ğumdan dolayı hâsıl olan mahzûziyyetimi müşârün-ileyhâya iblâğ bu-
yurmanız ricâsıyla ihtirâmât-ı mahsûsamla berâber hayat-ı müddet-i 
abatımın (?) kabûl buyurulmasını niyâz ederim.”86

Sonuç

II. Abdülhamid’in padişahlığı döneminde uluslararası ilişkilerde uygu-
ladığı denge siyaseti zamana göre değişiklik göstermiştir. Osmanlı yöne-
ticilerinin İngiltere gibi güçlü bir devlete arkasını vererek varlığını devam 
ettirme siyasetinin geçerliliğini yitirmeye başladığını gören II. Abdülhamid 
zamanın değişen şartlarına göre bir denge siyaseti geliştirmiştir. Bu si-
yaseti izlerken de ülkeler arasındaki hassasiyetleri çok iyi kullanmıştır. 
Dış siyasette duygusal kararlar alarak adım atmak yerine akıllı adımlar 
atarak diplomatik manevralar gerçekleştirmiştir.

İzlediği siyaset doğrultusunda birbirleriyle gergin bir dönem yaşayan 
Japon ve Rus heyetlerinin ziyaret isteklerini kabul etmiş ve her iki heyete 
de özel ihtimam göstermiştir. Japon heyetini kabul ederek Japonya’nın 
kurmak istediği dostluk çabalarına en üst düzeyde karşılık veren II. Ab-
dülhamid, Rusları küstürmemek için de Rus çarının göndermek istediği 
heyeti kabul ederek aynı şekilde seyahatleri süresince onları memnun et-
meye çalışmıştır. Bu durumu Rus heyetinin gittiği her yerde kendilerine 
gösterilen ilgiden ve uygulanan teşrifattan anlamak mümkündür. Nitekim 
Ruslar, Suriye ve Filistin coğrafyasında kutsal yerlere yaptıkları ziyaretten 
ziyadesiyle memnun kaldıklarını her vesileyle dile getirmişler, memnuni-
yetlerini en üst düzeyde göstermekten geri kalmamışlardır. Memnuniyet-
lerinin maddi göstergesi olarak da ziyaretin ardından padişaha, seyahat 
esnasında kendilerine yardımcı olan idari ve askeri görevlilere hediyeler 
göndermişlerdir.

Ayrıca Rusya ile gergin bir dönem yaşayan Japonya’nın olası bir Ja-
pon-Rus Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni yanında görmek istediği açıktır. 
Nitekim bunu birçok diplomatik girişimlerle birlikte Japon heyetlerinin 
II. Abdülhamid dönemindeki Osmanlı ülkesine yaptıkları ziyaretlerin sa-
yısının artmasından da anlamak mümkündür. Bununla birlikte Ruslar 
da Japonların bu girişimlerine kayıtsız kalmayarak değişik vesilelerle çok 
sayıda heyeti Osmanlı topraklarına göndermişlerdir. Ayrıca Ruslar, İngi-
liz, Fransız ve Almanlarla giriştiği Ortadoğu mücadelesinde Kudüs ve çev-
resine gönderdikleri heyetlerle bölgeyle olan bağlarını kuvvetlendirmeye 

86 Y.PRK.NMH, 4/38.
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özen göstermişlerdir. Bölgedeki Ortodokslara sahip çıkarak bu mücadele-
de avantaj elde etmeye çalışmışlardır. Grandükler Serj, Pol ve Grandüşes 
Elizabeth’den oluşan Rus heyetinin yapmış olduğu bu ziyareti Rus ve Ja-
ponlar arasında gerçekleşen diplomatik girişimlerin ve Rusya’nın Avrupalı 
devletlerle olan Ortadoğu mücadelesinin bir parçası olarak değerlendir-
mek gerekir.
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1YUSUF GEDİKLİ / UNVAN, RÜTBE, MAKAM ADLARININ KÖKEN VE ANLAMLARI

TÜRKÇENİN *du+ OCAĞINDAN TÜREYEN 
ASKERÎ UNVAN, RÜTBE, MAKAM ADLARININ 

KÖKEN VE ANLAMLARI 

Dr. Yusuf GEDİKLİ*

Öz

Tarih boyunca devlet kurma ve askerî yetenekleriyle temayüz eden 

Türkler, bu alanda özel bir terminoloji meydana getirmişlerdir. Öyle ki, sa-

dece *du+ ocağına b, d, g, l seslerini bitiştirerek çeşitlemeleriyle beraber 26 

unvan, rütbe ve makam adı türetmişlerdir.

Verimli bir ocak olan *du+ ocağının asli ünlüsü -u-’dur. Ocaktan çıkan 

kökler şöyledir: *du-b, *du-d, *du-g, *du-l.

1. *du-b kökünden çupan, çuwı, çufga, suw, tupa (5 adet) unvanları 

türemiştir (Başta d > t > ç, suwda başta d > s, tupada başta d > t değişimi).

2. *du-d kökünden tutung, tutuk, tudun, turun, zodan; çur, tuç, t’-u-yü 

(8 adet) unvan, rütbe, makam adı oluşmuştur (Başta d > t, d > t > ç, d > z; 

kök sonunda d > t, d > y, d > r değişimleri).

3. *du-g kökünden yuk, yukuk (Tun-yukuk’un yukuku), yugruş, çug-

lan, tüksin, dukum, dukak ~ dokak, tu-hu, tu-wei (9 adet) sanları meydana 

gelmiştir (Başta d > y, d > t > ç ve d > t değişimleri).

4. *du-l kökünden tulış, çul, sul, yula (4 adet) unvanları çıkmıştır (Başta 

d > t, d > t > ç, d > s, d > y değişimleri).

Sonuç olarak bu san, rütbe ve makam adları (toplam 26 adet) Türkçe-

dir ve Türkçenin *du+ ocağından türemişlerdir. Terimlerin birçok değişkeni, 

ihtiyaç duyulan yeni kavramların dilin dahili olanakları doğrultusunda, 

yeni leksik birimlerle nasıl karşılandığını göstermesi bakımından da dik-

kate değerdir.

Anahtar kelimeler: Unvan, Rütbe, Makam; Çupan, Tuç, Tun-Yukuk, 

Yugruş, Yula. 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 219              Aralık 2015

* Dil Bilimci.
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Abstract
The State, Its Elements and Identity

Throughout history, with the building state and military capabilities the 
Turks constituted a special terminology in these areas. They coined, with 
variations of 26 names of rank, authority and title from *du+ ocak (word 
mine) by adding it the letters of b, d, g and l.

It is vowel of -u- in the *du+ ocak (word mine) which is a very productive 
one. These are the roots stemmed from it: *du-b, *du-d, *du-g, *du-l.

1. From the root of *du-b derived çupan, tupa, çuwı, çufga (5) and suw 
names (at the beginning d > t > ç change).

2. From the root *du-d was created tutung, tutuk, tudun, turun, zodan; 
çur, tuç and t’-u-yü (8) rank, authority and title names (at the beginning d > 
t, d > t > ç, d > z, change; in the root end d > t, d > y, d > r changes).

3. From *du-g root have stemmed yuk, yukuk (the yukuk of Tun-yu-
kuk), yugruş, çuglan, tüksin, dukum, dukak ~ dokak, tu-hu and tu-wei (9) 
titles (at the beginning d > y and d > t change).

4. From *du-l root has come tulış, çul, sul and yula (4) titles.
As a result, these rank, authority and title names (26) were derived 

from ancient Turkish *du+ ocak (word mine). The various variables of these 
terms is remarkable the show how the language were met the new con-
septs and needs within inner capabilities of it with the new lexical units.

Keywords: Rank, Authority, Çupan, Tuç, Tun-Yukuk, Yugruş, Yula. 

Türklerin askerlikte, örgütçülük ve devlet kuruculukta yetenekli bir 
ulus olduğu tarihçe ve herkesçe malumdur. Hal böyle olunca Türkler bu 
alanlarda özel bir terminoloji meydana getirmişlerdir. Türklerde birçok as-
kerî ve idari unvan var olmuş, bilginler bunları şu ana değin Türkçeden 
başka birçok dile bağlamaya eğilim göstermiş, çaba sarfetmiş, yine de ke-
sin bir sonuca ulaşamamışlardır. Bu unvanların Türkçede her hangi bir 
eyleme veya ada bağlanamaması, bu tür arayışları körüklemiştir. Gerçi 
bu unvanların yabancı dillerde de bağlanacakları eylem ve adlar yoktur, 
fakat “Türkçe olamaz” düşüncesiyle bu tür fikir jimnastikleri, arayışlar 
geçmişten günümüze dek süregelmiş ve süregitmektedir.

Oysa özellikle askerî alana ait birçok unvan, rütbe ve makam, Türkçenin 
*du+ ocağına b, d, g, l seslerinin bitiştirilmesiyle oluşturulmuş, dilin geliş-
mesi ve dil olayları sonucunda bu unvanların başta ve kök sonunda d > 
t, ç, r, z, y ve benzeri seslerle oluşan birçok çeşitlemesi teşekkül etmiştir. 

Türkçede askerî unvan, rütbe, makam adlarıyla ilintili terimler türeten 
*du+ ocağının dört asli kökü *du-b, *du-d, *du-g, *du-l (*dub, *dud, *dug, 
*dul) kökleridir. Ocağın birincil ünlüsü -u-’dur (Bu makalemiz “Türkçede 
söz ocakları yahut Türkçenin köken bilimi sözlüğü” başlıklı hacimli çalış-
mamızın sadece bir ocağına ilişkindir. Çalışmamızın tamamı yakında ya-
yımlanacaktır. Ocak her hangi bir kavramın her hangi bir düzlemde dört 
eş anlamlı sözle adlandırılmasıdır. Eş anlamlı sözler arasındaki anlamsal 
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ve sessel ayırtılar sonradan oluşmuştur. Ocak ve ocak yasasıyla ilişkili 
bilgi edinmek için 2015’te Boğaziçi yayınlarından çıkan Dillerin Şifresi adlı 
yapıtımız okunabilir).

1. *du+ Ocağının *du-b Kökünden Türeyen Unvanlar

Şimdi bu verimli ocaktan türeyen unvan adlarını inceleyelim:
*du+ ocağının *du-b kökünden, yani birinci kökünden tupa, çupan, 

çuwı, çufga, suw unvanları türemiştir.

1.1. *du+ Ocağının *du-b Kökünden Türeyen *çuban ~ çupan Unvanı

*du-b kökünden türeyen unvanlardan biri *çubandır. *Çubanın ilk 
şekli *dubangdır. Başta d > t > ç evrimi, sonda g düşümü vardır. Çupan 
sanına birçok tarihsel kayıtta tesadüf ediyoruz. Bazıları şöyledir:

1. VII. yüzyılda Kiu T’ang-şu (Eski Tang yıllığı) ve T’ang-şu (T’ang yıllı-
ğı), Tu-luların Şu-ni-şi ç’u-pan ç’o ve Nu-şi-pilerin Ko-şu ç’u-pan sekin 
unvanlarından söz eder.1 Diğer bir çeviride Chou-ni-che tch’ou-pan 
tch’ouo, Ko chou tch’ou-pan se-kun imlaları verilir.2

Göktürk devrindeki Çince ç’u-pan veya tch’ou-pan (bu Fıransızca 
yazımdır) ses çevrimi, Türkçe *çubandan başka bir nen değildir. Başta d > 
t > ç evrimi olduğunu söylemiştik. İkinci hecenin -pan olması, -ban okuna-
cağını gösterir. Kökün asli ünsüzü -b-’dir, -p-’leşme sonradan olmuştur. 
Krş. Kaşgarlıdaki çupan ile. Tek fark Göktürk devrindeki -b- sesinin Kaş-
garlıda -p- olmasıdır.

Unvanın bu kadar eski bir tarihte (VII. yüzyılda) yönetsel bir terim ola-
rak görünmesi önemlidir. 

Unvan öbeklerinde geçen ç’o veya tch’ouo “çur”, se-kin veya se-kun “sa-
gun” Türk unvanlarıdır.

2. Unvan Avrupa Avarlarınca da kullanılmıştır. V. Thomsen, Avarlar-
daki ζοαπαν, ζώαπαν (Çopan) unvanını Türkçe çapan ile; G. Nemeth, Peçe-
nek kabile adı olan Βουλατζοπόν (Bulaçopon) ve ζουπάνος (Çupanos) ile 
ilişkili görür.3 Ancak çobanı çapanla birleştiremeyiz. Çünkü çobanın bi-
rincil asli ünlüsü -u-’dur, çapanınki ise -a-’dır.

3. IX. asra ait olduğu kabul edilen Tuna Bulgarcası Nagy Szent Miklos 
yazıtında Buyla Jopan ve Butaul Jopan unvan öbekleri geçer.4

4. G. Moravcsik, IX. yüzyılda ζουπάνος (Çupanos), ζοαπάν (Çopan) 
Tuna Bulgar unvanı ve XII. yüzyılda ζουπάνους (Çupanus), ζουπάνον 
(Çupanon) Macar rütbelerinin tespit edildiğini kaydeder.5

1 Edouard Chavannes, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, Çev: Mustafa Koç, Selenge Yay., 
İstanbul, 2007, s. 65-94.
2 Edouard Chavannes, Batı Türkleri Tarihi, Çev: Metin Sirman, Töre Yay., İstanbul, 2006, 
s. 54, 80. Aynı yapıtın başka bir çevirisidir.
3 Gyula Moravcsik, Byzantinoturcica II, Sprachreste der Türkvölker quellen, Akademie Verlag, 
II, Berlin, 1958, s. 131.
4 Talat Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri, TDK, Ankara, 1987, s. 26-29.
5 Moravcsik, Byzantinoturcica II, s. 131.
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5. Sonraki yüzyıllarda “kabile reislerine, hâkimlerine” verilen Sırpça ju-
pan, župan adı,6 Avar Türkçesinden değil, muhtemelen Bulgar Türkçesindeki 
jopan, jupandan gelişmiştir. Zira Tuna Bulgar Türkçesinde kelime başı d 
> j veya d > t > ç yahut d > c > ç olmuştur. Avarcada ise kelime başı ç’lidir 
(Juban, ban karşılığında da kullanılır.7 Ban için şu yazı okunmalıdır).8 

6. Sılavca župan unvanı, Almancaya Sauppe biçiminde geçmiş ve Al-
manlarda soyadı olmuştur.9 

7. Hırvatistan’ın doğusunda, Bosna Hersek sınırına yakın ve Bosna ır-
mağı üzerindeki Županja kenti, Avar veya Bulgar Türklerinin kullandığı 
Türkçe çuban sanından kalan bir anıdır.10

8. Divan’da çupan “köy büyüğünün (muhtarının) yamağı, gizir”dir.11 
Türkçe çupan, Kaşgarlıda görüldüğü gibi yönetsel bir terimdir, koyun gü-
dücüsüyle ilgili değildir.

NOT : Bu kökten ilkin hiç  bir sana raslayamamıştık. Ortaya koyduğumuz 
ocak yasasına göre ocağın -b’li kökünün olması gerektiğini düşündük, fa-
kat ilk anda bir tespit yapamadık. Konu üzerinde bir süre düşündükten 
sonra birdenbire aklımıza Kaşgarlıdaki çupan kelimesi geldi. Çuban ~ ço-
banın Tuna Bulgarlarında unvan olduğunu biliyorduk (26 Aralık 2009). 
İki gün sonra, 28 Aralıkta çur sanının bu ocaktan çimlendiğini anladık. 
Bu kökten filizlenen öteki sanları daha sonra bulduk.

1.1.1. Çoban “Hayvan Güdücüsü”nün Kökeni

Yeri gelmişken bildiğimiz çoban sözünden bahsetmek istiyoruz:
Çoban kelimesinin şu ana değin yapılan Farsça şû “koyun”, -bân 

“muhafaza eden”,12 şōbān, şuvan “çoban, at güdücüsü” veya gōbān (gau, 
gō “sığır”, bān “bekçi, koruyucu”),13 şeb-bân “gece bekçisi”,14 çōbān, 
çōpān, şubān (bān “bakan, tutan”)15 ve diğer açıklamaları yanlıştır. Farsça 
şekillerden şeb-bân’ın ünlüsü -e- olduğu için çobanın buradan gelmesi 
hiç mümkün değildir. Zira Türkçe çobanın asli ünlüsü -o-’dur.

Türkçe çoban ayrı, Farsçadaki kelime ayrıdır; Farsça söz Türkçe çoban 
sözüyle dış karışmaya, bulaşmaya uğramıştır. Farsça sözün aslı belki de 

6 A. Hajek, “Sırbistan”, İA, Cilt: 10, s. 557-559; Anna Komnena, Çev: Bilge Umar, Aleksiad - 
Malazgirdin Sonrası, İnkılap Yay., İstanbul, 1996, s. 284. 
7 M. Münir Aktepe, “Kosova”, İA, Cilt: 7, s. 870.
8 Yusuf Gedikli, “Göktürklerin Mukan ~ Muhan ~ Mahan, Baga Unvanları, Bulgar ve Avar 
Türklerinin Bagan Unvanı ve Bayan Şahıs Adı”, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 
(1-3 Ekim 2009 Edirne), Kongre Tam Metin Kitabı, Cilt: 2, Edirne, 2009, s. 322-326.
9 Walter Porzig, Dil Denen Mucize, Çev: Vural Ülkü, KB Yay., Cilt: 2, Ankara, 1986, s. 77.
10 Grosser Welt Atlas, Hürriyet Yay., İstanbul, 1993, s. 134.
11 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, TDK Yay., Ankara, 1972, s. 33.
12 “Çoban”, Meydan Laorousse, Cilt: 3, s. 281.
13 Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, “çoban”, Ankara, 1999, s. 96.
14 İsmet Zeki Eyuboğlu, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, 4. Baskı, Sosyal Yay., “çoban”, İstanbul, 
1998, s. 149.
15 Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı, Simurg Yay., Cilt: 1, İstanbul-
Viyana, 2002, s. 525.
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Türkçe çobandır. Eski Uygurcada sürçi “2. çoban”, udçı “sığırtmaç, çoban”dır.16 
Türkçede bunlar ve çoban sözü varken, Farsça bir kelimenin alınması zordur. 

Ayrıca Kırgızca, Tatarca, Başkurtça çaban, Yakutça çabaan “çoban”dır.17 
Özellikle Yakutça çabaan önemlidir. Çünkü Yakutça Farsçanın etkisinden 
uzak bir Türk dilidir. Demek ki, çoban ve çaban Farsça değil, Türkçedir. 
Dediğimiz gibi belki bir dış bulaşmadan bahsedilebilir.

Türkçe çupan unvanı “insanları yöneten, insanları güden” anlamında 
olduğu için “koyunları yöneten, hayvanları güden” manasındaki çabanla 
veya çobanla iç karışma, bulaşma meydana gelmiştir. 

Günümüz Türk dillerinde koyun ve sürü yöneticisi, güdücüsü karşılı-
ğında çoban, çabanla birlikte koycu “koyuncu”, gońçı “koyun çobanı”, 
kötüçi “güdücü”, sığırtmaç “sığır güdücüsü” sözleri kullanılır. 

1.2. *du+ Ocağının *du-b Kökünden Türeyen Kaşgarlı’daki çuwı Unvanı

Eski Uygurlardaki tupa (aşağıya bakınız) unvanının bir değişkeni olan 
ve Kaşgarlıda geçen çuwı “Hotan töresince hakandan iki derece aşağı kim-
selere verilen ungun”dur.18 Birincil biçimi *dubagdır. Şu evrimi izlemiştir: 
* du-b-ag > *tubag > *çubag > çubıg > *çubı > çuwı.

Başta d > t > ç evrimi vardır, asli -b- ündeşi -w- olmuştur. Sondaki g 
yitmiştir. Divan’ın yeni baskısında -o- ile, çowı yazılmıştır.19

1.3. *du+ Ocağının *du-b Kökünden Türeyen Kaşgarlı’daki çufga Unvanı

*du+ ocağından -b çekirdeğiyle türeyen bir unvan da Kaşgarlıda geçen 
çufga “kılavuz, başbuğ”dur.20 Unvanın aslı *dubgagdır. Kök sonundaki b 
> f olmuş, sondaki g düşmüştür.

1.4. *du+ Ocağının *du-b Kökünden Türeyen Kaşgarlı’daki suw Unvanı

 Kaşgarlıda köl suw “Karluk büyüklerine verilen ungun”dur.21 İkinci 
öge olan suw bu kökten biten bir sandır. Başta d > s, kök sonunda b 
> w değişimi vardır. Kül unvan niteleyicisi (kül sözünün birincil ünlüsü 
-ü-’dür), köl “büyük su birikintisi” sözcüğüyle iç bulaşmaya uğramıştır. 
Krş. Üçüncü kökteki kökyuk ile.’

1.5. *du+ Ocağının *du-b Kökünden Türeyen tupa Unvanı

*du-b kökünden türeyen bir unvan da Eski Uygurcada görülen Tupa 
“kabile ve rütbe adı”dır.22 Sondaki g düşmüştür. İlk biçimi *dubag. 

16 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, 3. Baskı, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1993, 
s. 141, 171.
17 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, KB Yay., Ankara, 1991, s. 136-37; K. K. Yudahin, 
Kırgız Sözlüğü, Çev: Abdullah Taymas, TDK, Ankara, 1945, s. 241; Yuriy Vasiliev (Cargıstay), 
Türkçe - Sahaca (Yakutça) Sözlük, TDK, Ankara, 1995, s. 55.
18 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, s. 34.
19 Mahmûd el-Kâşgarî, Divânü Lügati’t-Türk, Robert Dankoff - James Kelly Yayınından Çevi-
renler: Seçkin Erdi - Serap Tuğba Yurteser, 2. Baskı, Kabalcı Yay., İstanbul, 2007, s. 241.
20 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, s. 33.
21 A.g.e., s. 72.
22 Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 165.
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Unvan adından kabile adı olmuştur. Hem baştaki t sesi bakımından, 
hem sondaki düz a ünlüsü bakımından aslına daha yakın olan şekil bu-
dur. 

2. *du+ Ocağının *du-d Kökünden Türeyen Unvanlar

Genelde verimli bir ocak olan *du+ ocağının en verimli iki kökünden 
biri bu, öteki üçüncü kök olan *du-g köküdür. Bu, yani *du-d kökünden 
türeyen unvanlar şunlardır: Tutung, tutuk, tudun, turun, zodan; çur, tuç, 
t’-u-yü. Şimdi bunları görelim:

2.1. Tutung Unvanı

*du-d kökünden gelen unvanlardan biri tutungdur. Unvanla ilişik şu 
kayıtları tespit edebiliyoruz:

1. 189 yılında Çin’in Şansi bölgesine yerleştirilen 19 Hun boyundan 
birinin adı T’u-t’ung idi.23 Herhalde boyun başkanı söz konusu ettiğimiz 
tutung unvanını taşıyordu. Krş. Yukarıda 1.5.’deki Tupa “kabile ve rütbe 
adı”yla.

2. Eski Uygurca Tutung “1. antroponim 2. memuriyet adı”, Aşan Tu-
tung “özel ad”dır.24 Kök başında ve sonunda sertleşme vardır.

Tutungun aslı *dudang olup asli şekline en yakın terim budur. Sadece 
başta ve kök sonunda d > t ve ikinci hecede a > u değişimi olmuştur. 
*dudangdan ses olayları sonucunda yakın, lakin farklı manada 3 terim 
teşekkül etmiş, yani aynı kelime üç ayrı kavramı karşılamıştır. *dudangdan 
türeyen üç terim tutung, tutuk, tudundur.

Üçüncü terim olan tudun, ses değişimleri sonucunda turun ~ turum, 
zodan şeklinde 2 değişkene daha bürünmüş, böylece tek bir *dudang teri-
minden tutungun kendisi dahil, 5 terim oluşmuştur.

Bu gelişmeler ve değişmeler ihtiyaca binaen meydana gelen kavramların 
dilin kendi olanakları ve ses olayları sonucunda nasıl karşılandığını, dilin 
nasıl baylaştığını (zenginleştiğini) göstermesi bakımından önemlidir. Şim-
di *dudangdan değişen 3 ve sonra tudundan oluşan diğer 2 şekli, toplam 
5 şekli görelim:

2.2. Tutungun Tutuk Değişkeni

*du-d kökünden, *dudang durağıyla gelen Göktürkçedeki totok “aske-
rî vali”,25 Eski Uygurcadaki tutuk “askerî vali”, Tutuk “antroponim, rütbe”, 
tutuklug “başbuğlu, reisli”dir.26 Kök başında ve sonunda sertleşme vardır. 
Orkun yazıtlarındaki totok da bizce tutuk okunmalıdır. Tutukla ilişik baş-
ka bazı kayıtlar şöyledir:

23 W. Eberhard (çeviren ve izah eden), “Türk Kavimleri Hakkında Çince Vesikalar III : Chin 
Devrinde (265-419) Hyunğ-nular Hakkında Monografya”, Tarih Araştırmaları, 1940-1941, Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yıllık Çalışmaları Dergisi’nin 1. sayısından ayrı basım, Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Tarih Enstitüsü Neşriyatı, Nu: 4, Cumhuriyet M., İstanbul, 1941, s. 231.
24 Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 15, 167.
25 Talat Tekin, Orhon Yazıtları, 3. Baskı, Yıldız Yay., İstanbul, 2003, s. 112.
26 Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 167.
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1. Hunların fetret devrinde (M.Ö. 60-49), T’u-chi (= *Tuç) yabgunun 
büyük oğlu Tu-t’u-wu-hsi batıda yabgu ilan edilmişti.27 Tu-t’u-wu-hsi’nin 
Türkçesi *Tutug *Os, yani “batıdaki Os kavminin tutugu, askerî valisi” olabilir.

2. Tu-tu IV. yüzyılda “askerî vali” anlamında Çinlilerce kullanılmıştır. 
Bu devirde Tangut asıllı general Lü Kuang, İlk Chin (351-394) sülalesinin 
batı memleketleri (Doğu Türkistan ve Fergana) tu-tu’suydu.28

3. T’u-tou unvanı Juan-juanlarda (395-552)’da görülür.29 Tu-tou’nun 
karşılığı tutugdur, tudun olsaydı -n sesi kesinlikle gösterilirdi.

4. VII. asrın ilk yarısında Kırgızlara ait t’u-tu unvanı Çinlilerce kayda 
alınmıştır. Köprülü30 ve Taşağıl31 t’u-tu’nun tudun olduğunu söylerlerse 
de, doğrusu *tudag ~ *tutag veya tudıg ~ *tutıgdır. 

5. Chiu T’ang-shu’da geçen Lu-shan Ta-tu-tu öbeğinin Ta-tu-tu ögesi 
“büyük tudun” olarak açıklanmıştır.32 Doğrusu “büyük tutug” olacaktır. 
Çünkü sonda n sesi olsa Çinliler bunu yazmaya bayılır ve t’u-tun şeklinde 
yazarlardı. Çinliler n ve ng seslerini çok sever.

2.3. Tutungun Tudun Değişkeni
*du-d kökünden gelen *dudang >> tudun Göktürk yazıtlarında “rütbe, 

ünvan”,33 Divan’da “köyün büyüğü, tanınmışı, köylülere kaynaktan içme 
suyu dağıtan adam, su beyi”dir.34 Tarih kaynaklarında tesadüf ettiğimiz 
bazı kayıtlar şöyledir:

1. 571-581 arasında dikildiği tahmin edilen ve 1956’da Moğalistan’da 
bulunan Soğdca Bugut yazıtında t.d.n unvanı geçer.35

2. Kiu T’ang-şu (Eski Tang yıllığı), birinci Göktürk devletinde t’u-t’un-
ların olduğunu bildirir.36 

3. Tudun, Eski Türk yazıtlarında birçok şahsın unvanında veya adında 
görülür. Orkun abidelerinde Tudun, Tudun Yamtar, diğer yazıtlarda Kül 
Tudun, Urungu Tudun Çigşi geçer.37 715’te Göktürklerin Taşkent hâkimi 
Bagatur Tudun, Hami’nin hâkimi Tudun Şad idi.38

27 Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, KB Yay., Cilt: 2, Ankara, 1981, s. 145.
28 Ögel, a.g.e., Cilt: 2, s. 474.
29 Kürşat Yıldırım, “Juan-Juan Devleti İle Eski Türk Devletlerinde Kullanılan Müşterek Un-
vanlar”, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt: 4, İstanbul, 2014, s. 1003.
30 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 3. Baskı, DİB Yay., Ankara, 1976, s. 136.
31 Ahmet Taşağıl, Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları, TTK, Ankara, 2004, s. 84.
32 Özkan İzgi, “Uygur Kaganlarının T’ang Sülalesi Tarihlerine Göre Soy Kütüklerinin İncelen-
mesi”, Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Ord. Prof. Dr. Zeki Veli-
di Togan Özel Sayısı, Fasikül 1, Sayı: 13, Erzurum, 1985, s. 256.
33 Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, TDK, Ankara, 1994, s. 869; Talat Tekin, Orhon 
Yazıtları, 2. Baskı, TDK, Ankara, 2006, s. 178; Aynı yazar, Orhon Yazıtları, Yıldız Yay., İstan-
bul, 2003, s. 112.
34 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, s. 126.
35 Sergey G. Klyaştornıy - Vladimir A. Livşiç, “Buguttaki Sogtça Kitabeye Yeni Bir Bakış”, Türk 
Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1987, s. 206, 236-237.
36 Chavannes, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, Selenge Yay., s. 49.
37 Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 911, 921, 924; Peter B. Golden, Hazar Çalışmaları, Selenge 
Yay., İstanbul, 2006, s. 248; Chavannes, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, s. 329.
38 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 248.
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8 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

4. Tudun Hazarlarda da kayda alınmıştır. Albanya Tarihinde 627’de 
Doğu Romalı müttefiklerle Tiflisi kuşatan Göktürk-Hazar ordusunun 
kumandanlarından biri tudun (t’nduns, t’ndeans değişkenleri de var39) 
unvanını taşıyordu ve kitapta “şad unvanlı şehzadenin vekili” olarak nite-
lenmiştir.40

5. VII. asrın sonlarında, II. Jüstinyen (hükümdarlık devri 685-695) dö-
neminde Hazar kağanını temsilen Kırım’ı doğrudan doğruya yöneten kişi-
nin unvanı Tudundu.41 VIII-IX. asırda τουδουος (tudun-os, ikinci υ’nun 
üzerinde dalgalı bir çizgi vardır) Hazar unvanı kayda alınır.42 

6. Tudun, Avrupa Avarlarında da görülmüştür. 795’te Tudun unvanı-
nı taşıyan Avar reisi Aix-la-Chapelle’de (Almancası Aachen, bugün Alman-
ya’da) vaftiz edilmiş, 799’da başka bir Tudun Fıranklara karşı Avarların 
son direnişini örgütlemiştir.43

7. Tudun Anadolu Selçuklularında da vardı.44

8. Tudun oldukça geç bir tarihte karşımıza çıkar. W. Barthold, Ceneviz 
hâkimiyetindeki Kefe’de düzenlenen 1449 tarihli bir nizamnamede Kefe’de 
oturan Türklerin “titanus seu vicarius’a, yani Kırım hanının tudununa” 
tabi olmayacaklarının yazıldığını belirtir.45

2.3.1. Tudunun Görevi Nedir?

1. Kiu T’ang-şu, tudunun hanedandan olmayan devlet yöneticisi 
kimselere ırsiyetle geçen bir unvan olduğunu kaydeder. Araştırıcılar tu-
dunların vasal kırallıkların idaresini denetlemek, gümrük vergisini ve 
halktan alınan vergileri kontrol etmekle görevli bulunduklarını yazar.46

2. Göktürk devrinde “kağanlığa bağlı soylara (dış boylara) salınan vergi 
ve haraçları toplayan kağan, yabgu, şad temsilcilerine veya tabi boy ve 
kentler nezdinde vergi, haraç amiri”ne tudun denirdi.47

3. Jozef Blaşkoviç, tudunun “Çek ülkelerinde Avar kağanının mutasarrıfı 
(yöneticisi)” olduğunu belirtir.48

4. Chavannes, Batı Göktürk kağanı T’ung Yabgu’nun zaptettiği her yerde 
vergi ve haracın toplanmasını sağlayan tudunlarını bıraktığını yazar.49

39 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 247.
40 Kalankatlı Moses, Alban Tarihi, Azerbaycan Türkçesine Çev: Ziya Bünyadov, Türkiye Türk-
çesine Akt: Yusuf Gedikli, 1. Baskı, Selenge Yay., İstanbul, 2006, s. 170.
41 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 246.
42 Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s. 317, 318, 363.
43 René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Çev: Reşat Uzmen, 4. Baskı, Ötüken Neş., İstanbul, 
1999, s. 176. 
44 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 248.
45 W. Barthold, “Kefe”, İA, Cilt: 6, s. 536.
46 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 248.
47 Sencer Divitçioğlu, Köktürkler, 1. Baskı, Ada Yay., İstanbul, 1987, s. 157, 245; Aynı yazar, Or-
ta Asya Türk İmparatorluğu VI-VIII. Yüzyıllar, 3. Baskı, İmge Yay., Ankara, 2005, s. 170, 213 vd.
48 Josef Blaşkoviç, Çekoslovakyada Türklük, Haz: Yusuf Gedikli, Doğu Kütüphanesi Yay., İs-
tanbul, 2008, s. 56, 59, 60.
49 Chavannes, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, Selenge Yay., s. 65, 94, 329.
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9YUSUF GEDİKLİ / UNVAN, RÜTBE, MAKAM ADLARININ KÖKEN VE ANLAMLARI

5. Kalankatlı Moses, tudundan “Kafkasya’daki Hazar ordusunun 
kumandanı olan ve şad unvanı taşıyan şehzadenin vekili” olarak söz 
eder.50

6. 1449’da Kefe’deki Türklerin “Kırım hanının tudununa bağlı olmaya-
cakları” hükmü de tudunun vekil veya temsilci görevini yüklendiğini 
gösterir. 

Altı izah da tudunun kağanın veya şadın vekili, temsilcisi olarak yö-
netim, vergi ve ganimet işlerini takip ettiğini gösteriyor. Böylece tudun 
anlamını açıklıkla saptadığımız unvanlardan biri olmaktadır.

2.4. Tudunun Turun ~ Turum Varyantı (Tudunun 2 Değişkeninden 
Birincisi)

Tudun başta d > t, kök sonunda d > r değişimiyle Τουρούν (turun) ve-
ya Τουρούμ (turum) olmuştur. Saptadığımız bazı kayıtlar şöyledir:

1. Turun veya Turum “VI. asrın sonunda bir Göktürk asili”dir.51

2. Turun, X. yüzyılın ilk çeyreğinde İdil Bulgarlarında kaydedilmiştir. 
Halen Çuvaşistanda Turunova, Turunovo yer adları vardır.52

3. Aşmarin eski Rus vakanüvislerinin İdil Bulgar Türklerine ait trunı 
unvanını kaydettiklerini belirtir.53 Rusların kayda geçirdiği turun unvanı-
nın 1230 tarihine ait olduğu yazılır.54

2.5. Tudunun Zodan Varyantı (Tudunun 2 Değişkeninden İkincisi)

Tudun ( < *dudun) başta d > z ve kök ünlüsünün -u- > -o- olmasıyla 
Zodan şekline geçmiştir. İkinci hecenin düz oluşu dikkati çekiyor. 

Zodan 803’te Avarların başındaki önderdir.55 Sanırız Avrupa’daki Zo-
dan, Zdane kişi ve yer adları buradan gelişmiştir.

Böylece *dudangdan gelişen 5 çeşitleme hakkında geniş bilgi vermiş 
oluyoruz. İmdi bu terimlerin etimolojilerine geçelim.

2.5.1. Tutung, Tutuk, Tudun, Turun ~ Turum, Zodan Unvanlarının 
Etimolojileri Hakkında Görüşler ve Gerçekler

Yazımızın başlığından görüldüğü üzere bu terimler Türkçenin unvan-
larla ilintili *du+ ocağından gelir. Ayrıca buraya kadar verdiğimiz bilgiler 
söz konusu unvanların köken ve anlamlarını aydınlatmıştır. Lakin herkes 
bizimle aynı görüşte değil. Ol nedenle farklı görüştekileri ikna etmek için 
daha önce ortaya atılan görüşleri vereceğiz, sonra bir kez daha bu sanların 
Türkçe olduğunu göstereceğiz.

50 Kalankatlı Moses, Alban Tarihi, s. 170.
51 Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s. 328; Chavannes, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, 
Selenge Yay., s. 312, 316.
52 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 248; İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, 5. Baskı, Boğaziçi 
Yay., İstanbul, 1988, s. 196.
53 Ahmet Caferoğlu, “Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları”, Türkiyat Mecmuası, Cilt: IV, 
1934, s. 12.
54 Emine Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK, Ankara, 1997, s. 61.
55 Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 176.
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10 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

2.5.1.1. Tutungun Kökeni

A. von Gabain bu makamın Çince tut’ung “vali”den alındığını yazar.56 
H. W. Haussig, G. J. Ramstedt, K. H. Menges Türkçe tutung sanının Çince 
tu-t’ung “sivil vali”den alındığını yazarlar.57

Bilginlerin fikri yanlıştır. Tutung Türkçedir. Çinceye Türkçeden geçmiş-
tir. Değişkenleri olan tutuk ve tudun da tabiatiyle Türkçedir.

2.5.1.2. Tutukun Kökeni 

A. Caferoğlu bir makalesinde şu bilgileri verir: 

“Chavannes bu makamın Avrupa Avarları ve Hazarlarda tudung 
olarak görüldüğünü, Thomsen Göktürk ve Uygurlarda bir memuriyet 
adı olduğunu yazar. Thomsen ve Müller kelimeyi Çince totok(u)’a 
bağlar. Aşmarin eski Rus vakanüvislerinin İdil Bulgar Türklerine ait 
kaydettiği trunı kelimesini şayan-ı dikkat bulur. Samoyloviç trunu 
ile tudun arasında ilişki kurar, ancak menşeyini izah edemez. 
Brockelman, kelimeyi tutmak fiiliyle alakalı görür.”58 

Caferoğlu aynı yerde “tutmaktan yapılmış isim olsa gerektir” diyerek gö-
rüşünü ortaya koyar.

Hucker bu unvanın Çin’de Han döneminden beri mevcut olduğunu, Ec-
sedy mezkûr makamın 222 yılında Wei döneminde kurulduğunu belirtir. 
Tu-hu-fu diye geçtiği de yazılır.59 -fu, makamı işgal eden kişiyi (başkanı) 
gösterebilir.

Orkun, tutukun Çince tu-tu(k), Gabain Çince tuo-tuok > tu-tu “askerî 
vali”, Caferoğlu Çince tu-tu, Talat Tekin Çince *tuo-tuok’tan, Saadet Ça-
ğatay Çinceden geldiğini yazar.60 Gabain ve Çağatay tutuktaki ünlülerin o, 
Gabain sondaki ka’nın ga olabileceğini soru imleriyle belirtir. Menges ve 
Smirnova tutuk ve tutun sanlarının Çince kökenli olduğunu söyler. Gol-
den ikisini de Çince orjinli sayar.61

Görüldüğü gibi on bilim kişisi (Caferoğlu, Thomsen, Müller, Orkun, Ga-
bain, T. Tekin, Çağatay, Menges, Smirnova, Golden) ağız birliği etmişçesine 
tutuk sanının Çince olduğunu vurgularlar.

Fakat on bilginin ortak görüşü hiç de doğru değildir. Tutung Türkçe 
olduğu gibi tutungun bir değişkeni olan tutuk da Türkçedir. Çince tu-
tu yazımı bu sanın Türkçe olduğuna bir delildir. Çünkü Çinliler Türkçe 
kelimelerin sonundaki ga’ları ve ge’leri, d’leri, l’leri yazmazlar. Demek ki 

56 A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, Çev: M. Akalın, TDK Yay., Ankara, 1988, s. 303.
57 Abdülkadir Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdari-Askerî Ünvan ve Terimler, TDAV Yay., İs-
tanbul, 1988, s. 54.
58 Caferoğlu, Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları, s. 12.
59 İsenbike Togan - Gülnar Kara - Cahide Baysal, Eski T’ang Tarihi, TTK, Ankara, 2006, s. 190.
60 Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 871; Gabain, Eski Türkçenin Grameri, s. 302; Caferoğlu, Eski 
Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 167; Talat Tekin, Orhon Yazıtları, TDK, s. 177; Aynı yazar, Orhon 
Yazıtları, Yıldız Yay., s. 112; Prof. Dr. Saadet Çağatayın Yayınlanmış Tüm Makaleleri, Haz: Ay-
su Ata, Ayaz Tahir Türkistan İdil Ural Vakfı, Cilt: 1, İstanbul, 2008, s. 170.
61 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 248.
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Çinliler, Türkler bu makam adını *dudag veya *tudag şeklinde telaffuz 
ettikleri çağda almışlardır. Şayet Türkler bu unvanı Çinlilerden alsalardı 
tutıg, tutuk değil; tutu şeklinde kullanmaları gerekirdi. Sondaki g > k 
unsuru, unvanın Türkçe oluşuna güçlü bir kanıttır.

Brockelman, Caferoğlu (Caferoğlu’nun ilk görüşü) ve Türk Ansiklopedi-
si62 tutug, tutukun Türkçe olabileceğini yazar. Denis Sinor, tutukun Türk-
çe tut- fiilinden türediğini, “bir ili, vilayeti tutan, idare eden” anlamında 
olduğunu belirtir.63 Brockelman, Caferoğlu, Sinor’un tutmak eylemiyle 
ilişkili görüşü bizim de aklımıza gelmişti; ancak sonra bunun doğru olma-
dığını, doğrusunun burada izah ettiğimiz gibi olduğunu anladık. Özetle 
tutuk *du+ ocağının *du-d kökünden çıkan ve ilk anlamı da unvan olan 
bir sözdür.

2.5.1.3. Tudunun Kökeni

A. v. Gabain, H. W. Haussig, G. J. Ramstedt, K. H. Menges tudunu 
Çince tu-t’ung “sivil vali”ye bağlar;64 Zayaczkowski, tudunun öteki iki 
Göktürk unvanı tutuk ve tutun ile olan benzerliğine dikkati çeker.65 Doer-
fer ise sonu -n ile bittiği için Juan Juanlardan gelebileceğini belirtir.66

6 bilimcinin hiç  biri (Gabain, Haussig, Ramstedt, Menges, Zayaczkowski, 
Doerfer) unvanı Türkçeye bağlamaz. Fakat birinci maddedeki tutungun 
bir değişkeni olan tudun da Türkçedir. *du+ unvan ocağının *du-d kökün-
dendir. İlk anlamı da unvanla ilintilidir.

2.5.1.4. Turun ~ Turumun Kökeni 

Tudun teriminden başta d > t, kök sonunda d > r değişimiyle oluşmuş-
tur. Türkçedir.

2.5.1.5. Zodanın Kökeni 

Tudun teriminden başta d > z ile oluşmuştur. Türkçedir. İkinci hecenin 
düz olması birincil olmalıdır.

2.5.2. Özetlersek

Tutung, tutuk, tudun, turun ~ turum, zodan (5 adet) unvan adlarının 
hepsi *dudangdan gelir. Şöyle kim:

1. *dudangın sonundaki ng sesi korunarak tutung (<< *dudang) şekli 
oluşmuştur; aslına en yakın şekil budur.

2. Sondaki ng yapışık ündeşi ikiye bölünmüş, n düşmüş, -g > -ka ol-
muş ve tutuk (<< *dudang) şekli meydana gelmiştir.

3. İkiye bölünen sondaki ng yapışık ündeşinin g’si düşmüş, -n’li tudun 
(<< *dudang) çeşitlemesi yaranmıştır (oluşmuştur).

62 “Avar Dili”, Türk Ansiklopedisi, Cilt: 4, s. 237; “Avarlar”, Türk Ansiklopedisi, Cilt: 4, s. 241-248. 
63 İsenbike Togan vd., Eski T’ang Tarihi, s. 155.
64 Donuk, a.g.e., s. 54.
65 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 248.
66 İsenbike Togan vd., Eski T’ang Tarihi, s. 86. 
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12 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

4. Tudun kök sonunda d > r evrimiyle turun, turum olmuştur.
5. Tudun kök sonunda d > z izlemiyle zodan olmuştur. İkinci hecenin 

düzlüğü birincil olmalıdır.
Bu 5 şeklin 4’ünde başta d > t dönüşümü gerçekleşmiştir. Sadece zo-

danda başta d > z dönüşümü vardır. Demek ki, birincil *dudang terimin-
den 5 söz birimi meydana gelmiştir. Dil yeni kavramları ayrı leksik birim-
lerle ifade etmek için bu tür tasarrufları tercih ve teşvik eder.

2.6. *du-d Kökünden Biten Çur Unvanı

*du-d kökünden, başta d > t > ç ve sonda d > r evrimiyle oluşan çur, 
Hunlarda bir unvandır. M.Ö. 99-97 Hun-Çin savaşları sırasında sol 
i-chih-tzu unvanı geçer.67 İ-chih-tzu birleşik kelimesinin Türkçe karşılığı 
*iç *çurdur.68 Göktürk ve başka Türk devletlerince de kullanılmıştır. Ön-
ce çur okunmuş, sonra bütün ünlülerin yazıldığı Bırahmi alfabesinde çor 
yazıldığı için çor okunmaya başlanmıştır.69 Gerçek ünlüsü -u-’dur. Bırah-
mi alfabeli metinler de nihayet Uygurcanın bir ağzıdır.

2.6.1. Çurun Kökeni Hakkında Görüşler

Bu unvanın Çinceden geldiği seslendirilmiştir. Han Woo Choi, çor sö-
zünün Çince tsut “asker, baltacı, hizmetçi” sözünden geldiğini söyler.70 
Fakat bunun doğru olmadığı unvanın bu ocakla bağıntısından ortaya çıkı-
yor. Çur, *du-d kökünden başta d > t > ç, kök sonunda d > r inkılabıyla 
türemiş Türkçe bir sözcüktür. Unvanı yayınlanmış bir makalemizde geniş 
biçimde ele aldığımız için burada üzerinde fazla durmuyoruz.71

NOT: Divan’daki tutgak “geceleyin düşman gözcülerini ve ileri karakol-
larını yakalamak için çıkarılan atlı birlik” ile turgak “nöbetçi, sarayı ve hü-
kümdarı gündüz bekleyen muhafızlara verilen ad”72 askerlik terimleri bu 
ocakla ilintili değildir.

2.7. *du-d Kökünden Çıkan Tuç Unvanı

Bu makaleyi yazarken Hunlardaki t’u-ch’i (t’o-k’i, tuşı) unvanının 
da buradan bittiğini anladık (6 Aralık 2010). Unvan *du-d > dut > tut 
> tuç şeklinde gelişmiştir. Tuç unvanını daha önce incelemiş, doğru ses 

67 Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Cilt: 2, s. 92.
68 Yusuf Gedikli, “Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler 10 : Hunların İ-chih-tzu, 
Hu-lu-tzu, Tu-li-hu-tz’u, P’u-hu-lu-tzu Makamlarının Köken ve Anlamı”, Yom, Sayı: 16, Güz 
2009, s. 7-23.
69 Osman F. Sertkaya, “Tonyukuk Kitabesinin İkinci Taşının Doğu Yüzü Hakkında Bazı Yeni 
Görüşler”, 5. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul 23-28 Eylül 1985, Tebliğler: 1. Türk 
Dili, Cilt: 2, Edebiyat Fakültesi B.E., İstanbul, 1987, s. 213.
70 Han Woo Choi, “Eski Uygurcada Çince Kelimeler”, Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988, 
TDK, Ankara, 1996, s. 383, 387; Alimcan İnayet, “Türkiye Türkçesi ile Çincedeki Benzer Ke-
limeler Üzerine”, 5. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, TDK, Cilt: 1, Ankara, 2004, 
s. 1403.
71 Gedikli, “Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler 10 : Hunların İ-chih-tzu, Hu-lu-
tzu, Tu-li-hu-tz’u, P’u-hu-lu-tzu Makamlarının Köken ve Anlamı”, s. 7-23.
72 Donuk, a.g.e, s. 105; Divânü Lügati‘t-Türk Dizini, s. 128.
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çevrimini vermiş ve Türkçe olduğunu belirtmiştik. Lakin kökenini tam 
olarak izah edememiştik. Şimdi bu unvanın da *du+ unvan ocağından 
çıktığını anlıyoruz. Başka deyişle kökenini ortaya koyuyoruz.

T’u-ch’i sanının Türkçesi tug değil, *tuçtur. Bunu hem Çince yazımdan 
(çünkü t’ ve ch’ yazımları her iki sesin de sert olduğunu gösteriyor), hem de 
Reşideddin’in Farsça Oğuz Kağan destanındaki tuşı yazımından anlıyoruz.73

T’u-ch’i Hunların en önemli unvanıydı. Hunlarda sağ ve sol olmak 
üzere iki tane t’u-ch’i makamı vardı. Genellikle sol t’u-ch’i beyi veliaht 
olurdu.74 Sol t’u-ch’i beyinin veliaht olması, bu makamın Hun devletinin 
en itibarlı, en üstün makamı olduğunu gösterir.

T’u-ch’i’nin Çince karşılığı hsien “bilge”dir. Ancak Çince hsien “bilge” 
makamı, Hun Türkçesi *tuç sanının ses çevrimi veya anlam çevrimi değil, 
*tuç makamının karşılığıdır ve sonracıl bir unvandır. Çince hsien’den alına-
rak Hunların tuç makamı tarih edebiyatında bilge olarak adlandırılmıştır. 
Bunun yanlışlığı açıktır. Veliahtlık demek daha uygundur. 

Türkçe sol *tuç beyliğinin Çince karşılığı tso hsien wang, sağ *tuç bey-
liğininse you hsien wang idi.

Bu unvan hakkında da bir makalemizde geniş bilgi verdiğimiz için bu-
rada üzerinde fazla durmuyoruz.75

2.8. *du-d Kökünden Çimlenen t’u-yü Unvanı

Hunlarda t’u-yü şeklinde bir unvan daha vardır.76 90 yılı savaşlarında 
batı t’u-yü’sünden bahsedilir. Batı t’u-yü’sü olduğuna göre Hun devletinde 
iki t’u-yü olduğu anlaşılmaktadır. T’u-yü unvan veya makamı bu ocaktan 
filizlenmiş ve *du-d > *duy > *tuy evrimini geçirmiştir diye düşündükse de, o 
çağda Türkçede kök sonunda y sesinin olup olmadığı hakkında kesin bir şey 
söyleyemiyoruz. Daha doğrusu o devirlerde Türkçede kök sonu d’sinin kendini 
koruması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat kesin bir şey söyleyemiyoruz. 
Çünkü dillerde her devirde ağızlar, lehçeler vardır. Aşağıda toyun bahsinde bu 
husus üzerinde duracağız. O zamanki Çince telaffuz belki yardımcı olabilir.

2.9. Tuygun Bir Unvan Mıdır?

Kül Tigin yazıtında geçen Tuygun bazı bilginler tarafından unvan ola-
rak kabul edilmiştir. 

2.9.1. Görüşler ve görüşlerin eleştirisi

1. A. v. Le Coq, tuygunu “ak doğan” kuşuyla ilgilendirir.77

73 A. Zeki Velidi Togan, Oğuz Destanı-Reşideddin Oğuznamesi Tercüme ve Tahlili, 2. Baskı, 
Enderun Kit., İstanbul, 1982, s. 23, 26, 27, 28, 163.
74 Ayşe Onat - Sema Orsoy - Konuralp Ercilasun, Han Hanedanlığı Tarihi - Hsiung-nu (Hun) 
Monografisi, TTK, Ankara, 2004, s. 8.
75 Yusuf Gedikli, “Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler - 7 : Hun Türklerindeki Chü-
ch’ü, Yen-chih, Chuan-chü Yen-chih, Hsü-lü Chüan-chü, T’u-ch’i (T’o-k’i, Tuşı) Unvanlarının 
Köken ve Anlamları”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 174, Mayıs-Haziran 2008, s. 207-239.
76 L. N. Gumilev, Hunlar, 3. Baskı, Selenge Yay., İstanbul, 2003, s. 156.
77 Prof. Dr. Saadet Çağatayın Yayınlanmış Tüm Makaleleri, Cilt: 1, s. 181.
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2. H. N. Orkun, Kül Tigin yazıtının kuzeydoğu yüzünde geçen unvanı 
Toygun okur; “büyük, yüksek rütbeli memur” olarak tanımlar, Çince taï-
kuan’dan geldiğini belirtir. Aynı yazıtın güneybatı yüzünde geçen sözü 
Toygut okur ve “toygunun cemi” der.78

Orkun’un toygunu Çince taï-kuan’a bağlaması yanlıştır. Toygun, Çin-
ce taï-kuan’dan gelseydi, Türkçesi taykan, taykun olmalıydı, yani -kuan 
elemanı muhakkak ka’lı olurdu.

3. Gabain tutung ve tutuku Çinceye bağlar, lakin taygun, toygun için 
“(yazıtlar) yüksek bir rütbe?”, t(a)ygünt(a)n “(yazıtlar) unvan?” der.79 Ga-
bain’in taygun ~ toygunu Çinceye göndermemesi anlamlıdır. Gabain’in 
tutumu Saadet Çağatay’ın da dikkatini çeker. 

4. Talat Tekin; Radloff ve Thomsen’in kelimeyi toygun okuyup rütbe 
adı saydıklarını, Orkun ve Malov’un da böyle anladıklarını yazar; Clau-
son’un kelimeyi tay-gun biçiminde ayırmasını, ilk unsuru Çince “büyük” 
anlamında düşünmesini yanlış bulur.80

Tekin kelimelerin Tuygun, Tuygut okunması gerektiğini, her ikisinin 
de “kişi adı” olduğunu, Tuygunun Kırgızca “beyaz aladoğan” anlamına 
geldiğini yazar.81 Başka deyişle yazıtta böyle bir unvan kabul etmez. Talat 
Tekin’in -u-’lu okuyuşu doğrudur.

Clauson’un tay-gun okuyuşu doğru kabul edilemez.
5. Donuk, Toygun sözünü unvan kabul eder ve şöyle açıklar:

“Toy’ devlet meclisinin eski Türkçedeki adıdır. İkinci hecedeki ‘-gun 
eki’ Türkçede ‘birlik, topluluk veya bir topluluğa mensubiyet’ mânasını 
vermektedir. Buna göre, ‘toygun’ sözünün ‘toy birliği içinde, toy’a 
mensup’, yâni ‘toy üyesi’ (Devlet Meclisi azası) olması gerekir.”82

Bu açıklama doğru değildir. Bir kere sözcüğün ünlüsü -u-’dur, -o- değil. 
İkincisi kendini kanıtlayan herkes devletin yönetiminde söz sahibidir.

2.9.2. Yazıtta Tuygun ve Tuygutun görevleri

Yazıtta “Tuygun elteber” Çin mimar, ressam ve heykeltıraşlarını getir-
mekle görevlidir. Tuygut ise Kül Tigin’in hizmetinde olan bir kişidir.

Bir an için ünlüyü -o- düşünürsek, toygun “toy işlerini ayarlayan, dü-
zenleyen, organize eden yüksek dereceli kişinin unvanıdır” diyebiliriz. O 
takdirde toygunu toy “ziyafet, şölen” kelimesiyle ilişkilendirmek gerekir 
ve toygun toy isminden -gun ekiyle türemiş bir san olur. Ancak üzerinde 
durduğumuz Tuygun elteberin görevi hiç de böyle değildir. Demek ki, hem 
ünlü uyuşmazlığı, hem görev bakımından bu olasılığı saf dışı bırakacağız.

Tuygunun önce unvan olduğunu düşündük. Sonra ad olduğunda karar 
kıldık. Kısaca bize göre sözcük unvan değil, addır. Gerçi Tuygunun tuygut 

78 Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 868.
79 Gabain, Eski Türkçenin Grameri, s. 298, 301.
80 Talat Tekin, Orhon Yazıtları, TDK, s. 98.
81 Tekin, Orhon Yazıtları, TDK, s. 98, 178; Aynı yazar, Orhon Yazıtları, Yıldız Yay., s. 112.
82 Donuk, a.g.e., s. 52.
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biçiminin olması unvan olduğuna ihtimal verdiriyor. Krş. tarkan > tarkat 
“tarkanlar”, tegin > tegit “teginler” ile. Tarkanın ilk biçimi *darkang, teginin 
ilk biçimi *degengdir. 

Ancak tuygun, tuygut sözlerinin daha sonraki çağlarda unvan olarak 
karşımıza çıkmaması, bunların ad olduğunu gösteriyor.

Kanuni devrinin (1520-1566) Budin beyberbeyilerinden biri Tuykun 
Paşadır.83 (Doğru yazımı Tuygun olmalı). Ancak bu ad, T. Tekin’in dediği 
gibi Kırgızca tuygun “1. beyaz atmaca (Astur palumbarisus)”dan gelir.84 
Tatarca, Başkurtça toyğon, Kazakça tuyğın “doğan”dır.85

2.9.3. Tuygunun Kökeni

Tuygun *du+ “yırtıcı kuşlar” ocağından türeyen bir sözdür. Başta d > 
t izlemiyle oluşmuştur. Eki *-gand > *-gund > -gun’dur. Ünlüsünün -u- 
olduğunu Tatarca, Başkurtça toyğon biçiminden anlıyoruz. Tatarca ve 
Başkurtça biçimler, -u- > -o- ve -o- > -u- değişimleri için sağlam bir ölçüttür.

Tuygun sözünün aslı *dudganddır. Sondaki nd yapışık ündeşi parçalanın-
ca -n’li değişkenle Tuygun ve -d > -t’li değişkenle Tuygut biçimleri ortaya 
çıkmıştır. Krş. Yukarıdaki *dudang sözünün tutuk ve tudun biçimlerine bö-
lünmesiyle. Yine krş. *daldand >> Altay ~ altun ve *daland talay ~ dala ile.

Bu aynı zamanda şunu gösteriyor: -nd ve -ng yapışık ündeşleri köklerin 
haricinde gövde türetmek için de ek olarak kullanılmışlardır.

Dil ayrı kavramları, anlam ayırtılarını farklı leksik birimlerle ifade etmek 
için yukarıda gösterdiğimiz gibi *dudangdan 5 ayrı söz birimi türetmişti. 
Aynı biçimde *dudganddan da 2 ayrı (tuygun ve tuygut) kelimenin yaran-
masına lüzum görmüş, gereksinmeyi karşılamıştır.

2.10. Tudunun Toyın ~ Toyun Çeşitlemesi Var Mıdır?

Eski Uygurcada toyın, toyun “rahip”, Toyın “antroponim”, Barça To-
yın “erkek adı”, İkiç Toyın “antroponim”dir.86 Divan’daki toyın “toyın (İs-
lâm olmayan Türklerde) Buda dininin din ulusu”dur.87 

Toyın, toyunun önce *du-d kökünden başta d > t, kök sonunda d > y 
değişimiyle geldiğini, unvanın muhtemelen tudun unvanının kök sonun-
da y’leşmiş şekli olduğunu düşünmüştük. 

Sonra toyunun Türkçe olduğundan kuşkuya düştük ve ocağımızdan 
çıkardık. Çünkü toyun genelde dinsel bir unvandı; “din ulusu, budist rahi-
bi” anlamına geliyordu. Oysa bizim ocağımız askersel, yönetsel unvan ve 
makamlarla ilgilidir. Sonuçta toyun bu ocaktan değildir. Lakin topladığımız 

83 Celal oğlu Mustafa (Celalzade Koca Nişancı Mustafa Çelebi, ölümü 1567), Tabakatül Mema-
lik ve Derecatül Mesalik (Osmanlı imparatorluğunun yükselme devrinde Türk ordusunun 
savaşları ve devletin iç kurumu, iç ve dış siyasası), Türkçeleştiren emekli binbaşı Sadettin 
Tokdemir, 107 sayılı Askerî Mecmuanın lahikasıdır, 1937, s. 247.
84 Yudahin, Kırgız Sözlüğü, s. 767.
85 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, s. 180 vd.
86 Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 22, 61, 162.
87 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, s. 125.
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değerli bilgileri zayi etmemek ve toyunun kökenini aydınlatmak için konu 
üzerinde durmak istiyoruz. 

2.10.1 Toyunla ilgili Kayıtlar, Kökeni Hakkında Görüşler ve Görüş-
lerin Eleştirisi

Toyunla ilgili kimi kayıtlar şöyledir:
1. Meşhur budist hacısı Hsüan-Tsang 630’da Koço kıralının sarayında 

Tün adlı Budist üstadıyla görüşmüştür. Nazmiye Togan, “Bu kelime Uygur-
ların Buddist rahipleri için kullandıkları ‘Tüyün’ demektir” der.88 Buna göre 
tün, tüyünün (<< toyon) büzülmesiyle oluşmuştur.

2. Avfî, Afganistan ve Tacikistan’daki bırahman Karluk Türk reislerinin 
810 tarihinden sonra tüyün unvanı taşıdığını yazar.89 Bu da toyun sözü-
nün incelmiş halidir. 

3. Gabain toyın, toyim sözünü açıklarken “(Br.) < Çin. Tao-jên < d’âu-
dō - ńźiěn rahip” der.90 

4. Caferoğlu da “rahip, Çince tao-jen” bilgisini verir.91

5. Abdülkadir İnan, Göktürkçe tudun “bir rütbe”, eski Bulgar, Avar 
ve Hazarlardaki tuzun “bir rütbe”, eski Uygurca toyın “Buda rahibi”, Di-
van’daki tudun “köyün kâhyası, su taksim edici”, Yakutça toyon “efendi, 
bey; iyi ve kötü ilahların sıfatı” kelimelerinin aslının Türkçe asıllı tudun 
“kabile reisi, bey” olduğunu, hatta Anadolu Alevilerinin ve bazı Türkmen 
oymaklarının kullandıkları torun “halife” kelimesinin dahi tudunun -r-’li 
değişkeni olabileceğini, Pekarski’nin verdiği bilgiye göre toyonun “efendi, 
bey” manasında bütün Kuzeydoğu Asya ve Kuzeybatı Amerika kavimleri 
arasında kullanıldığını söyler.92

Gerçekten Avşarlarda bir torunluk müessesesi vardır. Fakat Avşarlar-
daki torun “soylu, asil” anlamındadır. Torun, Kaşgarlıda geçen Türkçe tör 
“evin ön önemli yeri ve sediri”93 kelimesiyle ilişkili olabilir. Yeni Uygurca 
töre “han soyundan olan kimse, soylu kimse, şerefli, asilzade”,94 Türkmen-
ce töre “asil, asilzade”dir.95 Özbekçede tora biçimindedir. Kısaca töre ve 
Avşarlardaki torun “asil; şerefli, hatırlı” demektir.

88 Nazmiye Togan, “Peygamberin Zamanında Şarki ve Garbi Türkistanı Ziyaret Eden Çinli 
Budist Rahibi Hüen Çang’ın bu Ülkelerin Siyasi ve Dinî Hayatına ait Kayıtları”, İslâm 
Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, Cilt: 4, 1-2. cüz, İstanbul, 
1964, s. 26.
89 N. Togan, “a.g.m.”, s. 60. Makalenin sonuna Zeki Velidi Togan’ın koyduğu not.
90 Gabain, Eski Türkçenin Grameri, s. 301.
91 Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 162.
92 Abdülkadir İnan, “Tahlil ve Tenkitler : E. K. Pekarskiy, Yakut Dili Lügati (Slovar Yakuts-
kogo Yazıka), Petersburg - Leningrad, 1907-1930”, Türkiyat Mecmuası, Cilt: III, 1926-1933, 
s. 296 vd.
93 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, s. 125.
94 Emir Necipoviç Necip, Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, Çev: İklil Kurban, TDK Yay., Ankara, 
1995, s. 424.
95 İlhan Çeneli, “Türkmen Türkçesi Sözlüğü”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1982-
1983, s. 76.
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6. Emel Esin toyının Türkçe olduğunu bildirir. Esin, VII. yüzyılda yaşa-
yan Budist rahibi ve tarihçi Tao-hsüan’ın, 397-439 arasında yaşayan Küc 
(Güç) devletinin kurucusu Meng-hsün’ün budizme hizmetlerini sayarken, 
Ku-tsang’da öy ve bu öylerde toyin heykelleri yaptırdığını söyler. Esin, öy 
sözünü “mağara mabedi anlamında Türkçe kelime”, toyin sözünü “budist 
rahibi manasında Türkçe kelime” olarak izah eder.96

2.10.2. Türkçede Söz İçinde ve Söz Sonunda y’leşme

Emel Esin’in Tao-hsüan’ın 397-439 tarihleri arasında mevcut olduğunu 
kayıtladığı öy “mağara mabedi”, toyin “budist rahibi” kelimelerini Türkçe 
sayması bizde kuşku doğurmaktadır. Çünkü o yıllarda Türkçede söz içinde 
y sesi olmamalıdır. Tao-hsüan, eserini VII. yüzyılda yazmıştır. Dolayısıyla 
V. yüzyılı anlatırken VII. yüzyılın terimlerini kullanmış olabilir. Ancak öy 
“mağara mabedi” anlamında Türkçe bir söze şu ana değin rasgelmedik. 
Toyin ise zaten “budist rahibi”dir.

Sonuç olarak toyun ilkin düşündüğümüz gibi Türkçenin *du+ ocağın-
dan çıkmaz. Yazıldığı gibi gerçekten Çinceden gelir. Eğer Türkçede budizm 
haricinde bir dinle ilgili bir anlamı olsaydı, sözü Türkçe sayabilirdik. Bildi-
ğimiz gibi budizm Türklere yabancı bir dindir. Onun rahibine verilen ad 
da doğal olarak yabancı olacaktır.

Bu gün Yakutlarda “şaman” demek olan oyun sözü,97 başta d > y > sıfır 
izlemiyle buradan gelişmiştir (22 Eylül 2015).

3. *du+ Ocağının *du-g Kökünden Türeyen Unvanlar

*du+ ocağının üçüncü kökü olan *du-g kökü de verimli bir köktür. Bu-
radan türeyen unvanlar şunlardır: yuk, yukuk (Tun-yukuk’un yukuku), 
yugruş, çuglan, tüksin, dukum, dukak ~ dokak, tu-hu, tu-wei.

3.1. Yuk Unvanı

*du-g kökünden gelen Kaşgarlıdaki kökyuk “köylü ve Türkmen büyükle-
rine verilen ungun”dur.98 İkinci unsur olan yuk ya buradan bir unvandır 
yahut göçürme (kopyalama, istinsah) sırasında ayuk yerine yanlış bir 
yazımdır. Kutadgu Biligde kök ayuk unvanı olduğunu biliyoruz.99 Kök 
unvan niteleyicisidir ve doğru yazımı küktür. Krş. 1.4.’teki köl suw ile.

3.2. Yukuk Unvanı

*du-g kökünden başta d > y, ortada ga > ka evrimiyle gelen yukuk, 
meşhur Tunyukuk’un ikinci elemanıdır. Doğuş ve gelişimi ya *du-gag > 
*yugag > *yukag > *yukıg > yukuk yahut *dugang > *dukang > *yukang > 
*yukıng > *yukung > yukuk biçimindedir.

96 Emel Esin, “Göktürklerin Ecdadından Tsü-k’ü Meng-sün (M. 367-433) Devrinde Sanat”, 
Türk Kültürü, Sayı: 100, Şubat 1971, s. 320 vd.
97 Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 252, 108. dipnot.
98 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, s. 72.
99 Reşid Rahmeti Arat, Haz: Kemal Eraslan - Osman F. Sertkaya - Nuri Yüce, Kutadgu Bilig 
III - İndeks, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., İstanbul, 1979, s. 275.
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3.2.1. Vezir Bilge Tunyukuk

Unvana geçmeden önce Göktürklerin bu ünlü veziri hakkında kısa bil-
gi vermeyi yararlı görüyoruz. Tunyukuk’un tam unvanı bilgä tunyukuk 
buyla baga tarkandır.100

Tunyukuk kendi yazıtında kendisini ayguçı, ayıgma “sözcü”, bilge 
“danışman”, çabış “baş kumandan” olarak niteler.101 Tunyukuk aynı za-
manda Bilge Kağan’ın kaynatasıydı.

Bilindiği gibi  Tunyukuk; İlteriş, Kapgan, Bilge Kağan zamanlarında ya-
şamış büyük bir devlet adamıdır. 650-716 yılları arasında yaşadığı tahmin 
edilir.102 Hakkında kendi diktirdiği iki yazıttan ve Çin kaynaklarından epey 
bilgi ediniyoruz. Çin kaynaklarında A-shih-tê Yüan Chên olarak geçer. 
A-shih-tê boyunun adıdır.

Tunyukuk ile A-shih-tê Yüan Chên’i ayrı kişiler kabul edenler vardır. 
Gumilev bunlardandır.103 F. Hirth, M. Mori ve genellikle Türk tarihçileri 
her iki unvanın (adın) aynı kişiye ait olduğunu kabul ederler.

İlteriş Kağan onu Apa Tarkan tayin etmiş, “askerlerin ve atların idaresi-
ni” ona emanet etmişti; Kapgan zamanında “planlama, strateji reisi” idi.104 
Pilanlayıcı ve sıtratej rolüne Çin kaynakları da dikkati çekmişlerdir. İkinci 
Göktürk devletinde oynadığı rolü dikkate alan bilim kişileri ona haklı ola-
rak Göktürk Bismarkı demişlerdir.

3.2.2. Tunyukuk’un Köken ve Anlamı Hakkında Görüşler

Tunyukuk unvanı hususunda ortaya konulan belli başlı görüşler şöy-
ledir:

1. İlk açıklama Türk şair ve dilcisi Ali Ulvi Elöve (1881-1975) tarafından 
1958’de yapılmıştır. Elöve, unvanı Tun Yokuk okur. Divan’daki tun “ilk, 
birinci” ve yokuk “yükselmiş, yüksek, yüce” kelimelerini aktardıktan son-
ra şöyle der:

“Şu halde Tun Yokuk baş, yüce, en baştaki büyük, birinci derecede 
veya birinci olarak yücelmiş olan. Krş. sâdr-ı âzam (sadr: her şeyin 
mukaddeminin [önde geleninin] âlâsına ve evveline denir. Âzam ‘en 
büyük’ -Kamus tercümesi). Ve esasen bu tecrübeli ve uyanık baş vezir, 
hep böyle yüksek bir mevkide hizmet etmiş olup, ona verilen bu sıfat 
tamlaması suretindeki isim, kendisinin asıl adını değil, payesinin un-
vanını bildirdiğini düşünüyoruz.”105

100 Talat Tekin, Tunyukuk Yazıtı, Simurg, Ankara, 1994, s. 56.
101 Tekin, a.g.e., s. 54, 55, 57.
102 Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 906, 921.
103 L. N. Gumilev, Eski Türkler, Selenge Yay., İstanbul, 2003, s. 341.
104 Ahmet Taşağıl, Göktürkler 3, TTK, Ankara, 2004, s. 63, 88; Aynı yazar, “Kutlug Kagan ve 
II. Gök-Türk Devleti’nin Kuruluşu”, Bir, Sayı: 4, İstanbul, 1995, s. 240.
105 Ali Ulvi Elöve, “Bir Yazı Meselesi Üzerine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1958, 
s. 70; Osman Fikri Sertkaya, “Bilgi (Bilge) Atuñ Ukuk Adlı Bir Tarihçimiz Var Mı?”, Orkun, 
Sayı: 65, Temmuz 2003, s. 32.
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2. René Giraud, 1961’de unvanı tony ukuk okumuş, Bilge Kağan G 
14’te geçen Tun-yukuk imlasıyla karşılaştırmıştır. Giraud, Bilge Kağan ya-
zıtındaki unvanı tonı yukuk şeklinde anlamış ve ton “don, elbise, giysi”, 
Kırgız Türkçesinde yuk- “nikâhsız yaşamak, yapışkan olmak” kelimele-
riyle birleştirmiş, Tonıyukuk unvanını “elbisesi yağla kutsanmış” biçi-
minde açıklamıştır.106 Giraud, Abasıyanık soy ismini örnek göstermiş, 
ton-ı’daki ı’yı, üçüncü kişi iyelik eki olarak düşünmüştür. Jean Paul Roux 
(okunuşu Jan Pol Ru) da soydaşı Giraud gibi düşünür.

3. V. M. Nadalyayev 1963’te unvanı ilk defa Tunyukuk okumuş, tunyuk 
“hayvan tırnağı, toynak”tan getirmiş, tunyuk+ok’u “hayvan tırnağı + ok” 
biçiminde açıklamıştır.107

4. Talat Tekin, Tunyukuk okur. Özel addan ziyade unvana benzediğini, 
büyük olasılıkla tun ve yukuk sözlerinden oluşan bir birleşik olduğunu, 
tun sözünün “ilk doğmuş, ilk, birinci” anlamına geldiğini, yukuk sözünün 
ses bilimsel açıdan bazı güçlükler göstermekle birlikte Kaşgarlıdaki yug-
ruş “vezir” unvanına yaklaştırılabileceğini, tun yukukun “ilk vezir, baş 
vezir” olabileceğini bildirir.108 Başka kitaplarında “en yüksek idari unvan, 
başvezir; yüksek bir unvan” der.109

5. S. G. Klyaştornıy Tonyukuk okur ve unvanın Çinceye yüan chên 
biçiminde çevirisinden yararlanarak şöyle açıklar: Çince yüan “birinci, bi-
rinci sınıf soydan, ilk çocuk”, chên “kıymet, hazine”dir; Çince yüan chên 
veya Tonyukuk ise “birinci (sınıf) değer (kıymet), ilk çocuk, hazine” demek-
tir.110

Sertkaya en kuvvetli açıklamanın “şimdilik” bu olduğunu söyler.111

6. Osman Fikri Sertkaya unvanın Tony-ukuk veya Tuny-ukuk şeklinde 
ayrılabileceğini, tony ~ tuny’un “ilk, birinci”, ukuk ögesinin “anlamış, an-
layan” olduğunu, birleşiğin “ilk anlayan, birinci anlayan” anlamına gel-
diğini belirtir. Sertkaya u- “muktedir olmak” fiilinden -k ekiyle uk- “fehmet-
mek, anlamak, öğrenmek” eyleminin, bu eylemden de -uk ad yapım ekiyle 
ukuk sözünün türediğini söyler.112

3.2.3. Görüşlerin eleştirisi

Giraud’nun, Nadalyayev’in açıklamaları tamamen yanlıştır.
Anlam bakımından doğruya yakın ilk açıklamayı yapma şerefinin Elö-

ve’nin olduğunu belirtmeliyiz. Ancak Elöve ikinci unsuru unvan olarak 
düşünmemiştir. Etimolojik bakımdan doğruya en yakın açıklama Talat 
Tekin’indir. Tekinin açıklaması anlam bakımından da doğrudur. Fakat 

106 Sertkaya, Bilgi (Bilge) Atuñ Ukuk Adlı Bir Tarihçimiz Var Mı?, Orkun, s. 32.
107 Sertkaya, “a.g.m.”, s. 32.
108 Tekin, Tunyukuk Yazıtı, s. 25.
109 Tekin, Orhon Yazıtları, Yıldız Yay., s. 112; Aynı yazar, Orhon Yazıtları, TDK, s. 178.
110 Sertkaya, “Bilgi (Bilge) Atuñ Ukuk Adlı Bir Tarihçimiz Var Mı?”, Orkun, s. 32.
111 Sertkaya, “a.g.m.”, s. 32.
112 Sertkaya, “a.g.m.”, s. 33.
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meseleyi hem köken, hem anlam bakımından bütünüyle çözme başarısı 
sanırız bize ait olacaktır.

3.2.4. Tunyukuk’un Tun Ögesinin Son Sesi Nedir?

Yukarıda görüldüğü gibi bütün bilginler doğru olarak sözcüğü iki kısma 
ayırmışlardır. Tun ve yukuk. Ancak bunların hem yazımı, hem sesletimi, 
hem de anlamı hakkında görüşler çeşitlidir. Bu nedenle Tunyukuk’un 
anlam ve kökenine geçmeden önce, kelimenin birinci ve ikinci ögesinin 
yazım ve sesletimini açıklığa kavuşturmamız gerekmektedir. Önce birinci 
öge olan tun sözünden başlayalım:

1. Tunyukuk sözü, Tunyukuk’un diktirdiği kendi yazıtında toplam 12 
defa geçer.113 Burada Tuńukuk = Tuny-ukuk şeklinde, yani ny yapışık 
ündeşini gösteren harfle yazılmıştır. Bu yazım yanlıştır.

Tunyukuk yazıtında 13 yanlış ve eksik yazımın olduğu bilinmektedir,114 
bunlara 12 kez geçen Tuny-ukuk yazımını da eklemek lazımdır. Yazıtı ya-
zan tun yukuk birleşik kelimesindeki yalın n ve y ündeşlerini (seslerini) 
ny yapışık sesi olarak düşünmüştür. 

Tunyukuk, Kül Tigin yazıtında geçmez, Bilge Kağan yazıtı G 14’te bir 
kez geçer.115 Burada Tun-yukuk şeklinde yazılmıştır. Doğru imla Yollug 
Tigin’in Bilge Kağan yazıtında yazdığı bu biçimdir, yani Tun-yukuk’tur.

2. İlk Türkçe yazıt olan Çoyren yazıtının Göktürk harfli metninde Tun 
Yigen İrkin ve Tun Bilge unvan öbeklerinde Tun yazımına raslarız.116 
Ayrıca Kül İç Çur (yazıtın doğru adı budur) yazıtında da Tun yazılmıştır.117 
Bilge Kağan dahil, bu üç yazıttaki yazım sözcüğün Tun olduğunu göster-
mektedir.

Özetle Tunun sonundaki ses yapışık ny ündeşi değil, yapışık ng ündeşin-
den gelişen n ündeşidir. Yani Tun sözünün doğrusu Tun biçimindedir, 
Tuny değil. 

3. Sertkaya ny’li kelimeleri incelediği yazısında tuny kelimesine yer 
vermemiştir.118 (Sertkaya’nın yazısında tunyag kelimesi varsa da bu 
“toynak” anlamındaki kelimedir). Buna rağmen Sertkaya sonraki bir ma-
kalesinde tony ~ tuny imlasına yer vermiş, ny sesinin parçalanmasıyla ke-
limenin Türk diyeleklerinde ton ~ tun, toy ~ tuy şeklinde görülebileceğini 
söylemiş, toy ~ tuy şekillerine örnek vermemiş, tun sözünün “ilk, ön, birin-
ci” anlamında olduğunu belirtmiştir.119

113 Tekin, Tunyukuk Yazıtı, s. 68.
114 Tekin, a.g.e., s. X.
115 Talat Tekin, Orhon Yazıtları, TDK, s. 68, 69, 178.
116 Sertkaya, “Bilgi (Bilge) Atuñ Ukuk Adlı Bir Tarihçimiz Var Mı?”, Orkun, s. 34.
117 Sertkaya, “a.g.m.”, s. 33, 37.
118 Osman Fikri Sertkaya, “Yenisey Yazıtlarının Yayınlarındaki Bazı Okuma ve Anlamlandırma-
ların Düzeltilmesi, Yeni Okuma ve Anlamlandırma Teklifleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 
Belleten 1993, s. 69 vd.; Aynı yazar, Göktürk Tarihinin Meseleleri, TKAE Yay., Ankara, 1995, 
s. 200-208.
119 Sertkaya, “Bilgi (Bilge) Atuñ Ukuk Adlı Bir Tarihçimiz Var Mı?”, Orkun, s. 33.
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3.2.4.1. Tunyukuk’un Tun Ögesinin Ünlüsü Nedir?

1. Tun sözünün yazım sorunu yalnızca -ny veya -n sesinin yazılıp yazıl-
mamasıyla bitmemektedir. Tunun ünlüsü hakkında da görüşler çeşitlidir.

Aslında ünlüler dâhil, Tunyukuk’taki bütün sesler yazılmıştır. Fakat 
ünlünün -o- mu, -u- mu olduğu, baştaki  kalın t harfinin hem -o-, hem 
-u-’yu göstermesinden dolayı anlaşılamamaktadır. Ancak bazı verilerle 
ünlünün -u- olduğunu anlayabiliyoruz. Şöyle ki:

İki kelimeden meydana gelen Tunyukuk tamlamasının birinci unsuru 
olan tunun geleneksel okunuşu -o- ile, yani Ton- şeklindedir. Elisa Şükür-
lü de Tony-, yani -o- ünlüsüyle okur.120 Galiba ilk defa Elöve 1958’de, 
Nadalyayev 1963’te birinci unsuru Tun- okumuştur. Talat Tekin121 ve 
Sertkaya da,122 Tun okur.

2. Tun, 688-692 arasına tarihlenen Türkçenin ilk yazıtı olan Çoy-
ren yazıtında Tun Yigen İrkin ve Tun Bilge unvan öbeklerinde -u- ile 
okunmuştur.123 Ayrıca sonraki kitabelerde Tun Tarkan124 ve Ötüken Uy-
gurlarında Tun Mo-ho Ta-kan (Tun Baga Tarkan) unvanlarına tesadüf 
edilir (Sonuncusu Uygurlara Mani dinini kabul ettiren Bögü Kaganı öl-
dürmüş, 780-789 arasında Alp Kutlug Bilge Kagan unvanıyla hüküm sür-
müştür).125 Tun burada ve başka birçok yerde unvan niteleyicisidir.

3. Kaşgarlıda tun -u- ünlüsüyledir ve “kadının ilk çocuğu; kadının ilk 
kocası” anlamındadır.126 Ünlüsü uzundur.127 Çağdaş Türkçelerde genel-
likle -u- ünlüsüyle geçer (Aşağıda görülecektir. Sadece Tatarcada -o- ile 
geçmektedir ki, Tatarca ve Başkurtçada -u- > -o- değişimi ve tersi sağlam 
bir kuraldır). Bütün bunları dikkate alırsak tun elemanının ton değil, tun 
okunmasının doğru olduğunu anlarız.

4. Çinlilerin Tunyukuk’u T’un-yü ku şeklinde yazmaları da ünlünün 
-u- olduğunu destekler.

Özetle doğru imla *tony ~ *tuny değil, tun biçimindedir. Eğer Bilge 
Kağan, Çoyren, Kül İç Çur yazıtlarındaki yazımlar olmasaydı, tuny 
yazımını olanaklı görebilirdik. Yani birinci öge -ny’li tuny değil, -n’li tun 
sözüdür. Ünlüsü de -o- değil, -u-’dur ve uzundur. Doğru ya-zım ve sesletim 
tun biçimindedir.

Tunun sonundaki n sesi ancak bir -ng’den gelebilir. Bu karara varışı-mızın 
nedeni çeşitli Türkçelerde görülen tun, tunguç, tunğiç ve benzeri sözcüklerdir.

120 Elisa Şükürlü, Kadim Türk Yazılı Abidelerinin Dili, Bakü, 1993, s. 258, sözlük kısmında 
sayfa yok.
121 Tekin, Orhon Yazıtları, TDK, s. 178; Aynı yazar, Orhon Yazıtları, Yıldız Yay., s. 112; Aynı 
yazar, Tunyukuk Yazıtı, s. 68.
122  Sertkaya, “Bilgi (Bilge) Atuñ Ukuk Adlı Bir Tarihçimiz Var Mı?”, Orkun, s. 32.
123 Osman Fikri Sertkaya, “Göktürk Harfli Çoyr Yazıtı”, Orkun, Sayı: 5, Temmuz 1988, s. 35-37. 
124 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, Ankara, 2000, s. 255.
125 İzgi, “Uygur Kaganlarının T’ang Sülalesi Tarihlerine Göre Soy Kütüklerinin İncelenmesi”,      
s. 251; S. G. Klyaştornıy, “Tes Abidesi (ilk neşri)”, Uygur Türkçesine Aktaran: Perhat Cilan, Tür-
kiye Türkçesine Aktaran: F. Selcen Bozkurt, Türk Kültürü Araştırmaları, Sayı: 2, 1986, s. 160.
126 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, s. 126.
127 Mahmûd el-Kâşgarî, Divânü Lügati’t-Türk, s. 591.
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İmla gerçekten tuny olsaydı dahi (Türkçede tuny sözüyle kökteş tunci 
sözcüğü de vardır) anlam aynı, yani “ilk, birinci” olacaktı. Bunu az aşağıda 
göreceğiz. Ancak doğru imla tundur.

3.2.5. Tun Sözünün Anlamı

Tunyukuk’un birinci unsurunun doğru yazımını tun biçiminde belirle-
dikten sonra anlamına geçebiliriz:

Az yukarıda “İmla gerçekten tuny olsaydı dahi (Türkçede tuny sö-züyle 
kökteş tunci sözcüğü de vardır) anlam aynı, yani “ilk, birinci” olacaktı” 
demiştik. Dil biliminde aynı anlama gelen sözlerin bir arada bulunduğu ya-
pışık ündeşlerle üç, yalın ündeşlerle dört kökün filizlendiği ses-yapı birimine 
ocak diyoruz. Şimdi madem ki yeri geldi; *dund ve *dung sözlerinden türe-
yen, asıl anlamı “ilk çocuk” olan, anlam genişlemesiyle “ilk, birinci” anlamı-
nı kazanan tun sözünü ve onun ocaktaşı olan tunci sözünü ocak yasası 
şemasıyla gösterelim (Ocak yasasını 2015’te yayımladığımız Dillerin Şifresi 
kitabımızda ayrıntılarıyla açıkladık. Türkçede binlerce *du+ ocağı vardır):

3.2.5.1. Türkçede İlk Doğan Çocukla İlintili, Yapışık Ündeşli *du+ 
Ocağının *du-nb, *du-nd, *du-ng (*dunb, *dund, *dung) Kökleri

1. *du-nb kökünden mutlaka bir veri olmalıdır. Ocak yasası bunu ge-
rektirir. Ancak şu ana değin bu kökten her hangi bir veriye ulaşamadık. 
İleride ulaşacağımızı umarız.

2. *du-nd kökünden gelen Yeni Uygurca tunci “ilk, ilk doğan ço-
cuk”tur.128 Gelişim *du-ndag > *tundag > *tundıg > tundı > tuncı > tunci 
biçimindedir.

3.1. *du-ng kökünden gelen Kaşgarlıdaki tun “kadının ilk çocuğu, ka-
dının ilk kocası”dır.129 Başta d > t evrimi vardır.

3.2. İbni Mühenna Lügati’nde tun “ilk çocuk”tur; sözlüğü yayıma hazır-
layan A. B. Taymas “Bunun başka bir şekli de ‘tunguç’tur” der.130

3.3. Yeni Uygurca tun “ilk, ilk doğan evlat”, tunġuç, tuñġuç “ilk, ilk 
doğan çocuk”tur.131

3.4. Özbekçe tunğiç “1. en büyük (birinci oğul hakkında) 2. en birin-
ci”dir.132

3.5. Tatar Türkçesinde ton, ton ugıl “birinçi ir bala”dır.133

3.6. Kırgızca tun bala “ilk çocuk”, tun uulum “ilk oğlum”dur.134

3.7. Hakasça tunğus II “ilk defa doğuran, ilk defa yumurtlayan”, tun 
“ilk, birinci”, tun oolğım “ilk oğlum”, tun pala “ilk çocuk”, tun ipçĭ “ilk kez 
doğum yapan kadın”dır.135 

128 Necip, Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 426.
129 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, s. 126.
130 Abdullah Battal Taymas, İbni Mühenna Lügati, 2. Baskı, TDK, Ankara, 1988, s. 76.
131 Necip, Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 426.
132 Uzbek Tiliniñ İzàhli Lügäti, Cilt: 2, Moskova, 1981, s. 250.
133 Tatar Tiliniñ Anlatmalı Süzligi, Tatarstan Kitap Neşriyatı, Cilt: 3, Kazan, 1981, s. 117.
134 Yudahin, Kırgız Sözlüğü, s. 759.
135 Emine Gürsoy Naskali vd., Hakasça - Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 2007, s. 533.
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3.8. Altayca tun II “ilk çocuk”, tun uulım “ilk çocuğum”, tun kıs “ilk 
kız çocuk”tur.136

3.9. Anadoluda ilkidin, ilkidünü “ilk çocuk”tur.137 İlk ve dün sözleriyle 
pekiştirme yapılmıştır. Anadolu Türk acununun söz okyanusudur.

Görüldüğü üzere unvanın birinci unsuru olan tun tarihsel ve çağdaş 
Türkçelerin bir çoğunda “ilk çocuk”, “ilk, birinci” anlamlarındadır. Kelime-
nin asıl manası “ilk çocuk”tur. Anlam genişlemesiyle “ilk, birinci” anlamını 
kazanmıştır. 

3.2.6. Tun-yukuk’un Çinceye Çevirisi

Bu anlamı unvanın Çinceye çevirisi olan yuan çen,138 yüan chên 
(okunuşu yüan çen) ifadelerinde de görüyoruz.139 Çince tercüme “birinci 
derece” biçiminde özetlenebilir. Yani yüan, Türkçe tunun karşılığı olup 
“ilk, birinci” demektir. 

Tun sözünün imlası üst bahislerde izah ettiğimiz gibi tun biçimindedir; 
ton ve tuny değil. Kısaca tun sözünün yazım, köken ve anlamını böylece 
çözmüş, belirlemiş oluyoruz.

3.2.7. Yukuk Ögesi

Tun ögesinin imla, sesletim ve anlamını ortaya koyduktan sonra 
yukuk ögesine gelelim. Kelimeyi *tun-ukuk veya *tuny-ukuk şeklinde 
kurgulayamayız. O zaman *ukuk unsurunu açıklayamayız. Yani ikinci 
ögenin yokuk veya ukuk diye okunması doğru değildir. Doğru yazım ve 
sesletimi yukuktur.

Yukuk makalemizin ana konusu olan *du+, yani “unvan, rütbe, 
makam” ocağının *du-g kökünden türeyen bir unvandır. *dugag > *yugag 
> *yukag > *yukıg > *yukık > yukuk yahut *dugang > *dukang > *yukang 
> *yukıng > *yukung > yukuk evrimini izlemiştir. Krş. Aşağıda Bulgar 
Türkçesi Dukum ile. Buradaki anlamı “vezir, danışman, müşavir, üst 
düzey yönetici, bakan”dır.

3.2.8. Tunyukuk Bir Unvan Öbeğidir

Tunyukuk kişi adı değil, unvan öbeğidir. Unvan aslında bir sıfat tamla-
masıdır. Çince çevirisinden de anlaşıldığı gibi birleşik bir sözcüktür. İki 
ögeden oluşur. Tun ve yukuk. Türk tarihinde Tunyukuk şeklinde başka 
bir unvana raslanmaz.

3.2.9. Özetleyelim: Tunyukuk unvanının köken ve anlamı

Tunyukuk’un tun ve yukuk ögelerinin yazım, sesletim ve anlam so-
runlarını çözdükten sonra unvanın köken ve anlamı kendiliğinden ortaya 

136 N. A. Baskakov - T. M. Toşçakova, Altayca-Türkçe Sözlük, Hazırlayanlar: Emine Gürsoy 
Naskali - Muvaffak Duranlı, TDK Yay., Ankara, 1999, s. 186.
137 Derleme Sözlüğü, Cilt: 7, s. 2529.
138 Liu Mau-Tsai, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, Selenge Yay., İstanbul, 2006, s. 295.
139 Masao Mori, “A-shih-tê Yüan-chên ve Tonyuquq”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: V, cüz 
1-4, 1973, s. 87-93; Sertkaya, “Bilgi (Bilge) Atuñ Ukuk Adlı Bir Tarihçimiz Var Mı?”, Orkun, s. 32.
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çıkıyor. Bir daha söylemek gerekirse Tunyukuk iki kelimeden oluşan bir 
unvan bileşiğidir. Birinci kelime birçok bilimcinin belirttiği gibi “ilk, birinci” 
anlamındaki tun kelimesidir. İkinci sözse *yukuk unvanıdır. Dolayısıyla 
birleşiğin Türkçe anlamı “birinci dereceli vezir, birinci vezir”dir. Krş. Os-
manlıda bir tuğlu, üç tuğlu vezir vb. ile.

Unvanın Çinceye yüan-chên “birinci derece” olarak çevrilişi de bunu 
göstermektedir. Kısaca Tun-yukuk “birinci mevkili vezir, birinci mevkideki 
müşavir, kağandan sonra gelen en üst düzey yönetici, bakan”dır, günümüz 
terimiyle söylersek baş-bakandır. Bu mana İngilizce prime minister ile 
kıyaslanabilir. İngilizce minister bir unvan ve makamdır. Prime minister ise 
“birinci derecedeki bakan”, yani “başbakan”, yani Tunyukuk’tur. Tunyu-
kuk’un Bilge Kağan’ın kaynatası olduğunu bir kez daha belirtmekte yarar 
görüyoruz. Çünkü Tunyukuk sadece makam ve mevkisiyle değil, hısım 
olarak da kağanın “birinci dereceli ve birinci derecedeki adamı”ydı.

Böylece Tun-yukuk sorunsalı çözüme kavuşmuş ve sona ermiş olmaktadır.

3.2.10. Yü-ku Şad

620’li yıllarda bir Göktürk ileri geleninin adı Yü-ku şaddır. Bunun 
Türkçesi *yukıgdır. *Yukıg, üzerinde durduğumuz yukuk unvanıdır. 620’li 
yıllarda Türkçede kelime sonunda g sesi bulunduğu için g sesi normal 
olarak Çinlilerce yazılmamıştır.

*Yukıg 620’li yıllarda Göktürkçede kelime başının y’li olduğunu göster-
mesi bakımından mühimdir. 630’a ait, Hsüan Tsang’dan öğrendiğimiz yul 
(bıng yul) birleşik kelimesinde de kelime başının y’li olduğunu anlıyoruz.140 
Her iki örnek vargımızı pekiştiriyor.

3.3. Yugruş Unvanı

1. *du-g kökünden gelen, VI-IX. asırlar arasında hüküm süren Avrupa 
Avarlarında mevcut olduğu kayda alınan Yuγuruš (yuguruş, juguruş), bu 
ocakla ilişik bir unvandır.141 Avarlardan alınarak Hırvatlarca da kullanıl-
mıştır.142

Avarca sözde başta d > y evrimi görülmektedir. Avarlarda yuguruş 
unvanının olması onların z Türkçesi konuştuğunun bir kanıtıdır. Bunu 
Avarca Zodan “tudun” sözü de gösterir. Zodan unvanında başta d > z > y 
evriminin z safhasında kalındığı anlaşılmaktadır.

2. Yugruş, Kutadgu Bilig ve Divan’da geçer. Divan’da yugruş “Türklerce 
halktan vezirlik derecesine çıkan adam, hakandan bir derece aşağıdır, 
yalnız Türklere özgüdür”143 biçiminde açıklanmıştır.

3. Fuad Köprülü yugruşun Karahanlılarda görüldüğünü, bu unvanı taşı-
yanların egemenlik simgesi olarak siyah çetir taşıdıklarını (hakan ve tekinler 

140 L. Ligeti, “Çin Yazısiyle Yazılmış Barbar Glossaları Meselesi”, Çev: Hasan Eren, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3, Eylül 1951, s. 315.
141 Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s. 350.
142 Donuk, a.g.e., s. 64.
143 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, s. 155.
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kırmızı çetir taşırlardı), çetrin Türkler aracılığıyla İslâm ve Kuzey Afrika devlet-
lerine yayıldığını, siyah çetir taşımanın onların kara bodundan geldiğini gös-
terdiğini, eski Türk toplumunun aristokratik olduğunu yazar.144 Yugruş, Ka-
rahanlılarda şad yerine kullanılmış, yabgudan üstün tutulmuştur.145 

4. Yugruş, XII-XIV. yüzyıllarda Hindistan’da hüküm süren Halaç 
Türklerince de kullanılmıştır. Köprülü unvanın Halaçlarda melik yugruş, 
yugruş han, yugruş bilge (bilgenin sonundaki e sesi elifle yazılmıştır) 
olarak geçtiğini kayıtlar; hakan veya sultan sanlarından bir derece aşağı 
olduğunu ve melik sanına karşılık geldiğini sözlerine ekler.146

Yugruş unvanının Türkçe ogur, ugur kelimesiyle bağlantılı görülmesi, 
“akıllı, zeki, kavrayışlı” diye açıklanması doğru değildir.147 Yugruş unvan, 
rütbe, makamla alakalı bu ocaktan çimlenmiştir.

5. Tuna Bulgarlarında Omurtag Han zamanında anılan bir ileri gelenin 
adı olan Όκόρσης (Okorsis)’in yugruş olduğu muhtemel görülmüştür.148 
Ancak bu olasılık zayıftır.

3.4. Çuglan Unvanı

Kaşgarlıda Çuglan “Karluk büyüklerinin adlarından” biçiminde açıkla-
nır.149 Kaşgarlıda her ne kadar adlar deniyorsa da, Çuglan unvanla ilişkili 
bu ocaktan gelişen ve unvan olduğu unutulan bir söz olmalıdır. Adlar şek-
linde çoğul kullanılması da görüşümüzü destekler. Birçok kişinin aynı adı 
taşıması unvan olduğuna delalettir (Unvan acaba Çulgan olabilir mi?).

3.5. Tüksin Unvanı

*du-g kökünden gelen Divan’daki tüksin “halktan olup handan üç 
kat aşağı bulunan kişi”dir.150 Halktan olmak bakımından yugruşa ben-
zer. Terimin kökü *dug olup başta d > t, ortada ga > ge > ke inkılabı 
gerçekleşmiş ve incelme meydana gelmiştir. Aslı *du-g-dang, bundan bir 
sonraki evresi *du-g-sang olmalıdır.

Hakasçadaki töksin, tohçın “eski beylik unvanı”dır.151 Tohçın Hakasça 
töksinin inceldiğini gösterebilir.

Tüksin Farsçaya da geçmiştir; Farsçada teksîn “Türkistan büyüklerin-
den biri; hükümdar ve emir manasına da gelir” anlamındadır.152 el Biru-
nî’nin kaydettiği Teksîn şehri,153 bu unvana iye (malik) bir kişi tarafından 

144 Fuad Köprülü, “Eski Türk Unvanlarına Ait Notlar”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, 
Cilt: II, Nu: 1, İstanbul, 1932-1939, s. 27.
145 Donuk, a.g.e., s. 64.
146 Köprülü, Eski Türk Unvanlarına Ait Notlar, s. 27 vd.
147 Donuk, a.g.e., s. 65.
148 Donuk, a.g.e., s. 65.
149 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, s. 33.
150 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, s. 129.
151 Emine Gürsoy Naskali vd., Hakasça - Türkçe Sözlük, s. 517, 525.
152 Ziya Şükûn, Farsça - Türkçe Lûgat Gencinei Güftar Ferhengi Ziya, MEB, Cilt: 1, İstanbul, 
1984, s. 595.
153 Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, TTK, Ankara, 2014, s. 81.
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kurulmuş olabilir. Doğru sesletim Tüksîn olacaktır. Ünlü harf yazılmadığı 
için Teksîn okunmuştur.

Kaşgarlıdaki öge “çok akıllı, yaşlı kimse, ulusun büyüğü”nün154 bu 
ocakla alakalı olduğunu düşündükse de, sonra vazgeçtik. Çünkü 
ünlüsü tutmuyor. Tabi ki, ögenin başında d > y gelişmesi, sonra y yitimi 
olmuştur.

3.6. Dukum Unvanı

*du-g köküyle alakalı bir sözcük, Tuna Bulgar Türklerinde var olan 
Δούκουμος (Dukum-os)’tur.155 813’lü yıllarda Doğu Roma kaynaklarınca 
kayda alınmıştır.156 

Dukum, *dugang > *dukang > *yukang > *yukıng > *yukung > yukuk 
biçiminde gelişmiştir. Bulgarcada sonda ng > m dönüşümünü 765 
Haziranında kayda alınan Bulgar hanları listesindeki dilom’ ( << *dı-lang) 
“yılan” sözünde görürüz.157 Kısaca Dukum bize göre unvandır.

Dukum sözü gibi 772’de tahtta bulunan Pagan(us)’un da ad değil un-
van olduğunu, bir çalışmamızda ortaya koymuştuk.158

3.7. Dukak ~ Dokak Unvanı

Meşhur Selçükün babası olan Dukak ~ Dokak bu kökle ilintili olabilir. 
Gerçi kaynaklarda Dokak “Türkçede demirden yay”159 biçiminde açıklanır, 
fakat bu bir bulaşma veya yakıştırma olabilir. Eski Uygurcada Tokak “ant-
roponim”i vardır.160 Unvan adı söylene söylene kişi adı olmuş veya öyle sa-
nılmıştır. Birçok unvanın aynı zamanda kişi adı olduğunu biliyoruz.

Dukak ~ Dokak ~ Tokak, *dugag > *tugag > tukag > dukak > dokak ~ 
tokak evrimini izlemiştir. Krş. Yukarıda Tunyukuk’un yukuk elemanıyla. 
İkinci hecenin düz olarak kalmasını Zodan’da da görmüştük. 

Tunyukuk’taki -yukuk, Dukum ve Dukak ~ Dokak aynı kökün çeşitli 
biçimleri de olabilir.

3.8. Hunlarda ve Çinlilerde tu-wei Unvan ve Makamı 

Hunlardaki sol büyük komutan veya sol büyük general Çinlilerce ta-
tu wei şeklinde tıranskıripe edilmiş veya çevrilmiştir. Bu kayıt M.Ö. 103 
yılına aittir.161 Ta Çincede büyük manasına geldiği için ta-tu wei “büyük 
komutan” veya “büyük general” demek olur. Tu-wei Türkçeyse ta-tu wei’in 
Türkçe anlamı “büyük *dugay” olabilir.

154 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, s. 91.
155 Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s. 360. Bulgar bölümü.
156 Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s. 360. Bulgar bölümü.
157 Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri, s. 7.
158 Gedikli, Göktürklerin Mukan ~ Muhan ~ Mahan, Baga Unvanları, Bulgar ve Avar Türklerinin 
Bagan Unvanı ve Bayan Şahıs Adı, s. 322-326.
159 Ahmed bin Mahmud, Selçukname, Haz: Erdoğan Merçil, 1001 Temel Eser, Cilt: 1, İstanbul, 
1977, s. 1.
160 Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 159.
161 Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Cilt: 2, s. 83 vd.
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Tu-wei “komutanlık” makamı M.Ö. 59 yılına ait olaylarda da kaydedil-
miş, Çin “büyük veya genel valisi”ne bağlı bir Çin makamı olduğu belirtil-
miştir.162 Fakat aynı tu-wei makamı Hunların batı memleketlerini idare 
makamı olarak da kayda alınmıştır.163 (Kitapta tarih gösterilmemiştir).

3.9. Çinlilerde tu-hu Unvan ve Makamı

M.Ö. 73-49 yılları arasında Çin, Doğu Türkistan ve Fergana (batı memle-
ketleri) generaline tu-hu “büyük vali” unvanını vermiş, M.Ö. 59’da kuzey 
yolunu kontrol eden makamın adını tu-hu “büyük vali” veya “genel vali”ye 
çevirmiştir.164 Bu unvan Çinceye Türkçe *dugag >> yukuktan geçmiş ol-
malıdır. Çünkü Çince ses çevrimi tu-hu olan bir sözcüğün Türkçesi ancak 
*dugag ~ *tugag olabilir. Tu-hu’nun sonunda bir g düşünülmelidir.

Çinlilerdeki tu-tu (< *tutug) unvanının Türkçe olduğunu yukarıda be-
lirtmiştik. Çinlilerdeki tu-wei makamı gibi Çinlilerdeki tu-hu unvan ve 
makamı da bu ocakla alakalı olmalıdır. Bu düşüncelerimiz dayanaksız de-
ğildir. Çünkü M.Ö. 300 yıllarında Çin’in kuzeyinde bulunan Çin kırallıkları 
ordu, silah, elbise reformu yapmış, Çin elbiselerinin birçok bölüm ve 
parçalarının adları kuzey kavimlerinden alınmıştır.165 Çok muhtemeldir 
ki, Çinliler silah ve ordu terimlerini de Hunlardan (Türklerden) ve kuzey 
kavimlerinden almışlardır.

46’da Güney Hun yabgusu olan Wu-ta-tu-hu’nun son iki hecesinin bu 
makam adıyla ilgili olması yüksek olasılıktır (ta-tu-hu elemanı büyük tu-
hu, yani büyük *dugag ~ *tugag olabilir).

Ta-tu-hu “büyük tu-hu” unvanını Siyenbiler de kullanmıştır.166 Daha 
doğrusu Çinliler 49’da Siyenbi başkanına ta-tu-hu unvanını vermiş, on-
ları Hunlara karşı kışkırtmış, Siyenbiler ellerini kalplerinin üzerine koya-
rak bunu kabul etmişlerdi.167 O tarihte Siyenbi ta-tu-hu’su, yani “büyük 
önder”i P’ien-ho (< *Bangag?) idi.168

Kutlug ve Kapagan Kağan devirlerinde Çinlilerin ta-tu-hu “büyük genel 
valilik” makamı yine mevcuttu.169

4. *du+ Ocağının *du-l Kökü

*du-l kökünden tulış, çul, sul ve yula unvanları türemiştir.

4.1. Tulış Unvanı

Eski Uygurcada Tulış “etnonim ve rütbe”dir.170 Tulış bu kökün bir türe-
vidir.

162 Ögel, Cilt: 2, s. 15.
163 Ögel, Cilt: 2, s. 13.
164 Ögel, Cilt: 1, s. 460; Cilt: 2, s. 15.
165 Ögel, Cilt: 1, s. 104, 369. 
166 Ögel, Cilt: 1, s. 299. 
167 Ögel, Cilt: 1, s. 301.
168 Ögel, Cilt: 1, s. 300.
169 Liu Mau-Tsai, s. 295, 303.
170 Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 165.
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4.2. Çul Unvanı

Takriben 1016’da zikredilen bir Hazar idarecisi Τζουλος (Çul-os) idi. 
Grousset bu ismi Tsulos yazar.171 Bu isim Macarca Jula, Γύλα (Yila) ile 
karşılaştırılmıştır.172 

Çul bir unvandır. Çin kaynakları 619-621 arasında Göktürk kağanı 
olan Ch’u-lo’nun, bu unvanı kağan olunca aldığını yazarlar.173 Ch’u-lo 
üzerinde durduğumuz çul unvanıdır (4 Mayıs 2014).

4.3. Sûl Unvanı

*du-l kökünden filizlenen sûl unvanı 639’da Arapların Gürgân’daki 
Türklerle teması sırasında kayda geçmiştir. Gürgan bölge ve kenti bu-
gün Hazar’ın güneydoğu ucunda, İran Türkmenistanı’ndadır (Gürgân, 
Herodot’ta Hirkan, 562’de ölen Doğu Romalı tarihçi Prokopyus’ta Gorga, 
Arapçada Cürcân biçimindedir).

Demek ki, bu Türkleri yöneten kişilerde en büyük unvan Sûl idi. Sûl 
sözünün bugüne değin unvan olduğu anlaşılamamış, Türkçe çor veya çöl 
sanılmıştır. Doğrusu sûl olup unvandır. 

Unvanın gerçek telaffuzu sul ise başta d > s evrimi var demektir. Başta 
d > s’li bir veriyi 727’de Toharistan yabgusunun oğlunun unvanı olan Sol 
Tigin unvan öbeğinde görüyoruz (Emel Esin, Sol Tigin bilgisini Chavan-
nes’a dayandırır).174 Tabi ki, unvan öbeğinin doğrusu Sul Tigindir ve sul 
üzerinde durduğumuz sandır. Sol Tigin verisi unvanın Türklerde s-’li biçi-
mi olduğu olasılığını güçlendiriyor.

4.3.1. Sûl Unvanının Aslı

Cürcân Türklerindeki unvanın aslı Türkçe sul olabileceği gibi çul da 
olabilir. O takdirde Arapçada sûl olmuş demektir. Çünkü Araplar ç sesini 
s sesiyle karşılarlar. Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el Biruni (973-
1048), Kitabüssaydele Fittıb Mukaddimesi (tıpta eczacılık kitabına giriş) 
adındaki yapıtında Arapların çim harfini sad harfine çevirdiklerini yazmış 
ve şu örnekleri vermiştir: 

Aslen Çin “malum ülke”, Araplarda Sin; aslen Çaganiyan “Maveraünne-
hirde bir yer”, Araplarda Seganiyan; aslen Çol “Curcan hükümdarlarına 
verilen isimdir. Türk olan bu Sol kardeşi Firuz ile beraber Curcan’ın iki hü-
kümdarı idiler. Bundan sonra Araplar Curcan hükümdarlarına Sol dediler”; 
aslen canc “çenk denilen çalgı”, Araplarda sanc vb.175 

Arapça sesletimde ünlünün uzun yazılması aslının uzun olduğunu 
gösterebilir.

171 Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 182.
172 Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s. 314.
173 Taşağıl, Göktürkler 3, s. 69.
174 Emel Esin, “Orduğ (Başlangıçtan Selçuklulara Kadar Türk Hakan Şehri)”, Tarih Araştırma-
ları Dergisi, Cilt: VI, Sayı: 10-11, 1968, s. 158, 87. dipnot. 
175 Birunlu Ebu Reyhan, Kitabüssaydele Fittıb Mukaddimesi, Çev: Şerefeddin Yaltkaya, İstan-
bul, 1937, s. 13, 14.

219_Yusuf_Gedikli.indd   28 11.12.2015   09:27:43

110



29YUSUF GEDİKLİ / UNVAN, RÜTBE, MAKAM ADLARININ KÖKEN VE ANLAMLARI

Türk tarihçisi Neşri (1520’de öldüğü tahminlenir) Cihânnümâ’da Cür-
cân meliklerine sol dendiğini yazar:

“Faide: Han ve hakan -ki halk içinde zikr olunub dinilür-, mülûk-i 
Türke dirler. Nite ki fağfûr mülûk-i Çine dirler. Ray mülûk-i Hinde dir-
ler. Kisrâ mülûk-i Fürse dirler. Kayser mülûk-i Rûma dirler. Fir’avn 
mülûk-i Mısra dirler. Tübba’ mülûk-i Yemene dirler. Necaşi mülûk-i 
Habeşe dirler. Afşin mülûk-i Üsrûsene’ye dirler. Ve sol mülûk-i Cür-
câna dirler. İsbehbed mülûk-i Azerbaycana dirler. Arslan mülûk-i Ta-
beristâna dirler. Ahşid mülûk-i Ferganaya dirler.”176

 4.3.2. Hazar’ın Güneydoğusundaki Sûl Türkleri

Hazar’ın güneydoğusunda yaşayan Sûl Türklerinin çok eski çağlardan 
beri burada yaşadıkları bilinir. Sasaniler IV. yüzyıldan itibaren bu Türklere 
karşı Bâbus Sûl adında bir set inşa etmişlerdi. Krş. Çin seddiyle.

Sûl Türklerinin IV-V. yüzyıllarda yaşadıkları yer batıda Hazar denizi, 
kuzeyde Büyük Balkan dağları, doğuda Karakum çölü, Küren ve Köpet 
dağları, güneyde Etrek (Atrak) ırmağı arasındaydı.177 Marquart bu mıntıka-
nın başkentinin Çince Po-lo, Rumca Balaam yazılan ve Makdisî’nin Balhân 
dediği şehir olduğunu bildirir.178 

Bildiğimiz gibi Amuderya (Ceyhun) eskiden Hazar’a akıyordu, sonra 
Aral’a aktı. Dolayısıyla Sûl Türklerinin başkenti Balhan susuzluktan ha-
rap oldu. Kurumuş ırmak yatağına benzeyen ve bugün Türklerce Uzboy 
denen yer Amuderya’nın eski yatağıdır. Uzboy Türkçe öz boy, yani “ırmak 
boyu, ırmak yatağı”dır. Türkçede öz “ırmak”tır.

Barthold ve Minorski Sûl’daki Türklerin IV. yüzyıldan beri burada 
yaşadıklarını ve bunların Oğuz olduğunu söyler.179 Emel Esin’e göre de 
bunlar Oğuzlardı.180 Bu karara X. yüzyıl İslâm yazarlarının buradaki 
Türklerin Oğuz olduğunu yazmalarından varılır, Hududül Alem ve İbn 
Havkal’da böyledir.181 

Marquart, Sûl Türklerinin Hunsular (Chionitae) ve Kidara Hunlarından 
oluştuğunu söyler.182 

Bize göre bunlar Oğuz değildir, çünkü Oğuzlar bölgeye daha sonradan 
gelmiştir. Hun, Hunsu ve diğer Türklerin karışımından oluşmuş bir Türk 
öbeğidir.

176 Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihân-nüma, Hazırlayanlar: Faik Reşit Unat - Mehmet Altay Köy-
men, 2. Baskı, TTK, Cilt: 1, Ankara, 1987, s. 21.
177 Emel Esin, “Sûlîler İslâm ile Karşılaşan İlk Türkler Sûl (Çöl? Çor?) Boylarından, Selçuklula-
ra Kadar, Hazar Denizi Kıyılarındaki Oğuzlara Dâir”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 
VII, 3-4. cüz, 1979, s. 42.
178 Esin, “a.g.m.”, s. 42. 
179 Esin, “a.g.m.”, s. 41.
180 Emel Esin, “Hicretin Onbeşinci Asrı Münasebeti İle İlk Müslüman Olan Oğuzlardan ‘Sûl 
(Çöl) Tigin’e Dâir Bir Not”, Türk Kültürü, Sayı: 205-206, Kasım-Aralık 1979, s. 44-48.
181 Esin, Sûlîler İslâm İle Karşılaşan İlk Türkler Sûl (Çöl? Çor?) Boylarından, Selçuklulara Ka-
dar, Hazar Denizi Kıyılarındaki Oğuzlara Dâir, s. 41.
182 Esin, “a.g.m.”, s. 40.
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4.3.3. Arap İstilası Devrinde Sûl Türkleri

Araplar 639’da Cürcân’a vardıkları zaman Ruzbân bin Ruzbân Sûl yö-
netimindeki Türklerle karşılaştılar.

Önce barış yapıldı. Buna karşın Sûl Türkleriyle Araplar arasında 700’lü 
yılların başında savaş tekrar başladı. Bu devirde Cürcân’da Firûz bin Kul, De-
histan’da Sûl Tigin egemendi. Çetin savaşlardan sonra her iki Türk yöneticisi 
yenildi. Sûl Tigin halife Abdülmalik (685-705) devrinde Müslüman oldu. 
Soyundan birçok ünlü kişiler, bilginler, tarihçiler, devlet adamları, şairler 
yetişti. Sûlilerden din bilgini Ahmed Cürcânî X-XI. yüzyıllarda yaşamıştır, 
atalarının İslâmı kabulünü çağdaşı Cürcân tarihçisi Sahmî (ölümü 1036)’ye 
anlatırken Sûl adının çöl anlamına geldiğini ifade etmiştir.183

Sûl sülalesinden Muhammed bin Sûl, 751-754 arasında Azerbaycan’da 
vali olmuştur;184 Türk Mengçur da 838-839 yıllarında Azerbaycan’da valiy-
di. Azerbaycan’daki Mingeçevir kent adının Mengçur’dan geldiği yazılır.

Dihistan, Dehistan adının Partların hükümdar soyu olan Dahae’lardan 
kalma olduğu tahmin edilir.185

4.3.4. Derbend Cıvarındaki Sûl Geçidi ve Kenti

Sûl adıyla aynı olup onunla karıştırılan bir kent, Hazar’ın güneybatısın-
dadır. Bunu önceki yazılarımızın birinde söz konusu etmiştik.

Prokopyus (öl. 562)’ta Tzour, Ermenicede Çol, Çola, Çoğ, Çor, Arapçada 
Sûl denen bir kent, I. yüzyılda Derbend surlarının yerinde ve cıvarındaydı. 
Ermeni tarihçisi Elişe Vardapet (öl. 480)’te geçer; Elişe “Haylandurklar 
(Hunlar) Çol (Sûl) geçidinden çıkmağa artık cesâret edemiyorlar” diye yazar; 
Hun akınları 459’a kadar devam etmiştir.186

Saragouroi’ler 466’da bu geçitten, Sabirler 515’te Alan (Daryal) geçidin-
den Fars ellerine akın etmişlerdir. 627-628’de Hazarlar Çog (Derbend) ge-
çidinden akıp Tiflis’i kuşatmışlardır.187 Alban tarihçisi M. Kalankatlı bu 
geçide Çola der.

Özetle orta çağda Demirkapı - Derbend yakınlarında kurulmuş bu şeh-
rin kaynaklarda başlıca üç adı vardır: Cora, Çoğa, Çola.188 Z. Bünyadov, 
ikinci sözü Çogay yazar.189 Araplar Sûl der.

Gukasyan Alban Tarihi’nin bazı nüshalarında geçen Çola sözünü 
Türkçe sayar.190 D. M. Dunlop, Ermenice tzur, Yunanca tzour sözlerinin 

183 Esin, Hicretin Onbeşinci Asrı Münasebeti İle İlk Müslüman Olan Oğuzlardan ‘Sûl (Çöl) 
Tigin’e Dâir Bir Not, s. 44-48.
184 Esin, Sûlîler İslâm İle Karşılaşan İlk Türkler Sûl (Çöl? Çor?) Boylarından, Selçuklulara Ka-
dar, Hazar Denizi Kıyılarındaki Oğuzlara Dâir, s. 38.
185 Esin, “a.g.m., s. 40.
186 Esin, “a.g.m.”, s. 34.
187 Esin, “a.g.m.”, s. 34-35.
188 “Çola, Çoğa, Cora, Sul”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 10, s. 371.
189 Alban Tarihi, Z. Bünyadov’un notu, s. 43.
190 V. L. Gukasyan, “Azerbaycan Dilinin Teşekkül Tarihine Dair Geydler”, Akt: Nilay Demir, 
Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 31, Ağustos 1984, s. 126.
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“kapı” anlamına geldiğini belirtir.191 Farsça Der-bendin der- ögesi de “ka-
pı” anlamındadır. 

Önceki bir yazımızda bunların hepsinin muhtemelen Albanca *do- oca-
ğından türediğini ve “kapı, geçit, dağ geçidi” anlamında olması gerektiğini 
yazmıştık.192 Şimdiyse bunun Hint-Avrupa dillerinden olabileceğini de 
olası görüyoruz.

Çola şekli -r- > -l- değişimiyle vuku bulabilir veya tersi olabilir.
Albanlar Çola geçidine Hun kapısı, Hunlar kapısı,193 Türkler Demirkapı, 

Demirkapı-Derbend, Moğallar Temür Kahulga (Türkçeden geçmiştir), Arap-
lar Bab, Babülhadid (Türkçe Demirkapı’nın çevirisidir), Bebülebvab, Farslar 
Derbend, Ermeniler Bah demişlerdir; ayrıca Hazar derbendi, Şirvan derben-
di, Bakü derbendi dahi denmiştir.194 Bu tür geçitleri Türkler genel olarak 
Demirkapı adlandırmışlardır.195

4.3.4. İki Ayrı Sul Vardır

Artamonov ve Geybullayev Hunların merkezlendiği yer olması ve Ha-
zar’ın güneydoğusunda Sûl adında bir Türk kavminin bulunmasından 
ötürü Hazar’ın güneybatısındaki bu kenti Hunlara ait eder. Emel Esin 
buna katılır.196 

Emel Esin “Marquart her neden ise iki ‘Sûl’u birbirinden ayırt etmişdi” 
der.197 Gerçekte Marquart’ın ayırımı doğrudur. Marquart Hazar batısında-
ki Sûl (bu Arap kaynaklarındaki adıdır)’u Çor olarak düşünmüş ve İrani 
bir sözcük saymış; Hazar doğusundaki Sûlu ise Türkçe Çöl olarak düşün-
müştür. İbni Hallikan, Cürcânlı Sahmî’ye atfen Cürcân cıvarında Çöl 
adında bir köy olduğunu yazar. Esin her iki Sûl’un aslının Türkçe Çöl 
olduğunu bildirir.198

Sul ile Çöl eşitlemesi ses benzerliği dolayısıyla yapılmış bir yakıştırmadır; 
halk etimolojisidir. Gerçekte yukarıda yazdığımız üzere Hazar’ın güneydo-
ğusundaki Türklerin adı olan Sûl sözünün doğru çözümü Türkçe çul > 
suldur ve bir unvandır, asli ünlüsü -u-’dur. Unvanın aslı Türkçe sul da 
olsa anlamı değişmez. 

Son söz olarak şöyle diyelim: Hazar’ın güneydoğusundaki Sûl, Türkçe-
nin sul veya çul unvanıdır. Unvan adından kişi, toplum ve devlet adı ol-
muştur.

191 D. M. Dunlop, Hazar Yahudi Tarihi, Çev: Zahide Ay, Selenge Yay., İstanbul, 2008, s. 35.
192 Yusuf Gedikli, “463-682 Arasında Kuzey Kafkasya Hun Beyliğinden ve Hazar Türklerinden 
Alban Tarihinin Kaydettiği Türkçe Sözcükler”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 217, Temmuz-
Ağustos 2015, s. 219-238.
193 Alban Tarihi, s. 69, 204.
194 “Derbend”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 3, s. 417.
195 Yusuf Gedikli, “Demirkapı : Türk Tarihinde ve Coğrafyasında”, Yesevi, Sayı: 172, Nisan 
2008, s. 8.
196 Esin, Sûlîler İslâm İle Karşılaşan İlk Türkler Sûl (Çöl? Çor?) Boylarından, Selçuklulara Ka-
dar, Hazar Denizi Kıyılarındaki Oğuzlara Dâir, s. 33.
197 Esin, “a.g.m.”, s. 40.
198 Esin, “a.g.m.”, s. 40.

219_Yusuf_Gedikli.indd   31 11.12.2015   09:27:44

113



32 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Hazar’ın güneybatısındaki Tzour, Çol, Çola, Çoğ, Çor denilen geçit ve 
kent ya Albanca *do+ ocağından birer sözcüktür (*do-d kökünden çor, 
*do-g kökünden çog, *do-l kökünden çol) yahut Hint-Avrupa dillerinden 
olan İranca, Ermenice vb. “kapı, geçit” anlamında birer sözcüktür. Türkçe 
değildir. 

4.4. Yula Unvanı

*du-l kökünden başta d > y evrimiyle gelen *du-l-ag >> yula, Türk dev-
letlerinde bir unvandır. Unvanın niteliği kesin olarak aydınlatılamamış-
tır. Buyruk görevinde olduğu ileri sürülür.199 Unvan veya erkek adı olarak 
Göktürk harfli Kemçik Çırgak yazıtında geçer; Şine Usu yazıtında geçen 
Yula köl, yer adıdır. H. N. Orkun, Yula “has isim”dir der.200

Eski Uygurcada yula “meşale, bomba”, yulka “meşale”, yulag, yulak 
“ışık”tır.201 Tuvaca çula “kandil”dir. Ancak biz bu anlamdaki yulayı unvan 
olan yula ile alakadar görmüyoruz. Tıpkı tutuku tutmak, yugruşu ugur, 
tüksini öge, çul veya sulu çöl sözüyle ilişkili görmediğimiz gibi.

4.4.1. Türk ve Macarlarda Yula

Γυλας (a’nın üzerinde dalgalı bir çizgi vardır), takriben 948 yılların-
da bir Macar kumandanının adıdır; γειλά (yeila), γυλάς (yilas) biçimleri 
de vardır. Bu ad Türkçe-Macarca Yila ~ D’ila kelimeleriyle birleştiril-
miştir.202

Macar kuroniklerinde Gyula, Gyyla, Gvula, Gula, Gijula, Geula, Jula 
şeklinde Latince varyantlar zikredilir.203 Γυλας, aynı zamanda Konstan-
tin Porfirogennetos’un 948-952’de yazdığı eserde geçen bir Macar unva-
nıdır.204

Kelime Δoyлo (Dulo) ile de ilişkilendirilmiştir.205 Ancak bize göre Dulo 
“kartal”dır. Bunu bir yazımızda açıklamıştık.206 Muhtemelen Göktürklerin 
Tou-lou boylar birliği adı da *Tulug “kartal” anlamındadır.

Yula unvanı Peçeneklerin bir kabilesi olan Χαβουξινγυλα (Kabukşınyu-
la)’nın ikinci unsuru olan yula ile de mukayese edilmiştir.207

Fakat unvan olan yula, türlü sanlarla üzerinde durduğumuz *du+ 
ocağından gelir. *du-l-ag >> yula.

199 Donuk, a.g.e., s. 65.
200 Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 491, 926.
201 Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 198.
202 Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s. 118.
203 Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s. 118.
204 Moravcsik, a.g.e., II, s. 118.
205 Moravcsik, a.g.e., II, s. 118.
206 Yusuf Gedikli, “Hun Türkçesi üzerine araştırma ve incelemeler - 16 : Avrupa Hunlarına 
mensup bazı boy adlarının köken ve anlamları (Alpidzuri, Alcildzuri, İtimar, Tuncarsi, Tonosur, 
Boisci; Akatzir, Satagar, Sorosgus; Emnetzur ~ Emnedjar, Ultzindur ~ Ultzinzures, Ultingur 
~ Ulzingur, Ulkindur, Bittugur, Burtugur, Angiskir ~ Angisciros, Bardar ~ Bardor, Altziagir, 
Semander, Bökter, Sakromontisi, Fossatissii, Dulo ~ Dolo)”, Yom, Sayı: 23, Yaz 2011, s. 5-21.
207 Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s. 332.

219_Yusuf_Gedikli.indd   32 11.12.2015   09:27:44

114



33YUSUF GEDİKLİ / UNVAN, RÜTBE, MAKAM ADLARININ KÖKEN VE ANLAMLARI

5. Sonuç

1. Yukarıda gösterdiğimiz unvan, rütbe, makam adlarının hepsi, 
Türkçenin *du+ ocağından çıkmadır. Ocak yüksek askerî unvan, rütbe, 
makamlarla alakalıdır.

2. Artık ve nihayet çupan, çuwı, çufga, suw, tupa (5); tutung, tutuk, 
tudun, turun ~ turum, zodan, çur, tuç, t’u-yü (8); yuk, yukuk, yugruş, 
çuglan, dukum, dukak ~ dokak, tüksin, tu-wei, tu-hu (9); tulış, çul, sul, 
yula (4) unvanları ve çeşitlemelerinin Türkçenin *du+ ocağından çıktığı ve 
Türkçe olduğu açıklığa kavuşmuştur.

Toplam 5+8+9+4 = 26 unvandır.
Önce burayla ilişik düşündüğümüz toyın ~ toyun sözünün Çince 

olduğu açıktır. Ayrıca tüksin Türkçe olmakla birlikte özge bir ocaktan çı-
kabilir. Çünkü incedir. Sadece Çinlilere ait tu-hu unvan ve makamı da bu 
ocağın dışında tutulabilir. Bunlara karşın birçok Türkçe sanın köken ve 
anlamını açıklığa kavuşturduğumuz bir gerçektir.

Şimdi tıpkı yukarıda tun sözünü ocak yasasına uygun bir şemayla gös-
terdiğimiz gibi *du+ ocağından biten bütün unvanları da ocak şemasıyla 
gösterelim:

5.1. Yüksek Askerî Unvan, Rütbe ve Makamlarla İlgili Yalın Ündeşli 
*du+ Ocağının *du-b, *du-d, *du-g, *du-l (*dub, *dud, *dug, *dul) Kökleri

1.1. *du-b kökünden gelen ve VII. yüzyılda Göktürklerde saptanan ç’u-
pan ~ tch’ou-pan “çuban unvanı”, Kaşgarlıdaki çupan “köy büyüğünün 
(muhtarının) yamağı, gizir”dir. Unvan Avar ve Bulgarlarda vardı. Unvanda 
başta d > t > ç evrimi vardır. Aşağıdaki çuwı ve çufga sanlarında da aynı 
durum söz konusudur.

1.2. Kaşgarlıdaki çuwı “Hotan töresince hakandan iki derece aşağı kim-
selere verilen ungun”dur.

1.3. Kaşgarlıdaki çufga “kılavuz, başbuğ”dur.
1.4. Kaşgarlıda köl suw “Karluk büyüklerine verilen ungun”dur; suw 

unsuru dikkate alınacaktır. Başta d > s evrimi vardır.
1.5. Eski Uygurca Tupa “kabile ve rütbe adı”dır. Başta d > t dönüşümü 

görülüyor.
2.1. *du-d kökünden gelen ve 189 yılında Çin’in Şansi bölgesine 

yerleştirilen 19 Hun boyundan birinin adı olan T’u-t’ung aslında bir 
unvandır. Unvan adından boy adı olmuştur. Eski Uygurca Tutung “1. 
antroponim 2. memuriyet adı”, Aşan Tutung “özel ad”dır.

Bu ve aşağıdaki tutuk, tudun, turum ~ turun sanlarında başta d > t de-
ğişimi vardır.

2.2. *du-d kökünden gelen ve 384’ten sonra kendisini T’ien-wang (göğün 
imparatoru) ilan eden Tangut asıllı general Lü Kuang’ın sanlarından biri 
tu-tu, yani *tutug idi.

Göktürkçedeki totok “askerî vali”, Eski Uygurcadaki tutuk “askerî va-
li”, Tutuk “antroponim, rütbe”, tutuklug “başbuğlu, reisli”dir.
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2.3. *du-d kökünden gelen tudun Göktürk yazıtlarında “rütbe, ünvan”, 
Divan’da “köyün büyüğü, tanınmışı, köylülere kaynaktan içme suyu dağı-
tan adam, su beyi”dir. Göktürk, Hazar, Avarlarda görülmüştür.

2.4. *du-d kökünden gelen Turum ~ Turun (Τουρούμ, Τουρούν) “VI’ıncı 
asrın sonunda yaşamış bir Göktürk asili”dir. X. asırda İdil Bulgarlarında 
turun, 1230 tarihli Rus kaynaklarında tuδun veya turun biçimindedir.

2.5. *dudun başta d > z izlemiyle Zodan şekline geçmiştir. Zodan 
803’te Avarların başındaki önderdi.

Tutung, tutuk, tudun, turun ~ turum, Zodan (5 adet) unvan ve ma-
kam adlarının hepsi *dudangdan gelir. 

2.6. *du-d kökünden gelen ve M.Ö. 99-97 Hun-Çin savaşları sırasında 
Hunlarda olduğu kayıtlanan sol i-chih-tzu = sol *iç *çur öbeğindeki çur, 
bir un-vandır. Çur Göktürklerde de görülür. Başta d > t > ç, kök sonunda 
d > r evrimi vardır.

2.7. *du-d kökünden gelen ve Hunların en önemli unvan ve makamı 
olan tuç buradandır. Veliahtlık makamıdır. Başta d > t, kök sonunda d > 
t > ç değişimi vardır. Reşideddinde tuşı olarak geçer.

2.8. M.Ö. 90 yılı savaşlarında geçen Hunlardaki t’u-yü unvanı buradan 
olabilir.

Önemli Not: Toyun buradan değildir. Çincedir.

3.1. *du-g kökünden gelen Kaşgarlıdaki kökyuk “köylü ve Türkmen 
büyüklerine verilen ungun”dur. İkinci unsur olan yuk ya buradan bir 
unvandır yahut göçürme esnasında ayuk “bir unvan” yerine bir yanlış 
yazımdır. Yuk ve aşağıdaki yukuk ile yugruşta başta d > y izleği vardır.

3.2. *du-g kökünden gelen yukuk, Tunyukuk birleşik unvanının ikinci 
elemanıdır. *du-gag >> yukuk veya *dugang >> *yukuk. Tunyukuk birleşik 
unvanı Çince yüan-chên demek olup “birinci dereceli” manasındadır. 
Dolayısıyla Tun-yukuk “birinci mevkili vezir, birinci mevkideki müşavir, 
kağandan sonra gelen en üst düzey yönetici, bakan”, günümüz terimiyle 
söylersek başbakan, birinci bakandır.

Tun elemanının doğru yazım ve sesletimi böyledir. Tuny veya ton değil. 
Anlamı “ilk, birinci”dir.

3.3. *du-g kökünden gelen ve VI-IX. yüzyıllar arasında hüküm süren 
Avrupa Avarlarında mevcut olduğu kayda alınan juguruş, bu ocaktandır. 
Karahanlılarda ve Hindistan’daki Halaç Türklerince de kullanılmıştır.

3.4. Divan’da Çuglan “Karluk büyüklerinin adlarından”dır. Muhtemelen 
bir unvandır. Başta d > t > ç evrimi vardır.

3.5. *du-g kökünden gelen Divan’daki tüksin “halktan olup handan üç 
kat aşağı bulunan kişi”dir; başta d > t, ortada g > k dönüşümü ve ünlüde 
incelme gerçekleşmiştir.

3.6. Doğu Roma kaynaklarınca kayda alınan Bulgar şahıs adı Duku-
mos (Δούκουμος), muhtemelen bir unvandır ve bu ocakla ilişkilidir. 

3.7. Meşhur Selçük Beyin babası olan Dukak ~ Dokak bu kökle ilintili 
olabilir. Eski Uygurcada Tokak “antroponim”i vardır.
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3.8. Hunlarda M.Ö. 103 yılına ait ta-tu wei “büyük komutan” veya 
“büyük general” unvan ve makamı vardır. Sözcük Türkçe “büyük *dugay 
~ *tugay” olabilir.

3.9. M.Ö. 73-49 yılları arasında Çin, Doğu Türkistan ve Fergana (batı 
memleketleri) generaline tu-hu “büyük vali” unvanını vermiş, M.Ö. 59’da 
kuzey yolunu kontrol eden makamın adını tu-hu “büyük vali, genel va-
li”ye çevirmiştir. Bu unvan Çinceye Türkçe *dugag >> yukuktan geçmiş 
olmalıdır. 

4.1. *du-l kökünden gelen Eski Uygurcada Tulış “etnonim ve rütbe”dir. 
Unvan adından boy adı olmuştur. Krş. 1.5.’teki Tupa ve 2.1.’deki T’u-
t’ung ile.

4.2. 1016’da Çulos (Τζουλος), Tsulos unvanlı bir Hazar Türkü kayda 
geçmiştir; çul, bu kökten filizlenen bir sandır. Başta d > t > ç evrimi vardır. 

4.3. İslâm kaynaklarında geçen ve Cürcân (Hazar denizinin güneydoğu 
köşesi)’da yerleşik Türklere verilen Sul, Sol adı bu ocaktan bitmiştir. Başta 
d > s değişimi görülür. Yahut da Araplar ç > s değişimiyle sûl demişlerdir. 
Birunî Arapların ç sesini s’ye çevirdiklerini yazar.

4.4. Başta d > y evrimiyle gelen yula Türk devletlerinde bir unvandır. 
Unvan veya erkek adı olarak Göktürk harfli Kemçik Çırgak yazıtında ge-
çer. *dulag >> yula.

Böylece unvanla ilgili *du+ ocağının birinci kökü olan *du-b kökünden 
çupan, çuwı, çufga, suw, tupa (5 adet); ikinci kökü olan *du-d kökünden 
tutung, tutuk, tudun, turun, zodan; çur, tuç, t’-u-yü (8 adet); üçüncü 
kökü olan *du-g kökünden yuk, yukuk, yugruş, çuglan, tüksin, dukum, 
dukak ~ dokak, tu-hu, tu-wei (9 adet); dördüncü kökü olan *du-l kökünden 
tulış, çul, sul, yula (4 adet) unvan oluştuğunu görüyoruz (Toplam 26 adet).

 5.2. Türkler ve Devlet Örgütlenmesi

1. *du+ ocağı birincil bir ocaktır. Yani dilin, Türkçenin başlangıcında 
vardır. Bu, Türklerde farklılığın, yani yöneten-yönetilen ayrımının daha 
başlangıçta olduğunu, Türklerin örgütçü ve devlet kurucu olma özellikleri-
nin en başta var olduğunu, hatta genetik olduğunu gösterir. Bildiğimiz gi-
bi devlet kurumu, toplumun yönetsel bakımdan farklılaşması demektir.

2. Bu unvan, rütbe ve makamlar birincil olduğuna göre Türklerin çok 
önceden devlet kurdukları hükmüne varmak gerekir. Fakat yazıya geç-
mediği için bu devletlerin varlığı bize ulaşmamıştır. Bir makalemizde M.Ö. 
659’da Türk devletlerinin kurulduğunu ortaya koymuştuk.208 Demek ki, 
bu unvanlar o zamanlar kullanılmış ve Çinlilere geçmiştir. Bu gerçeği hiç 
kimse yadsımamalıdır. *du+ ocağının varlığı, unvanların bir kısmının Çin-
cede de oluşu, Eberhard’ın Chou (Cov)’ların Türk olduğu fikrini güçlen-
dirmektedir.

208 Yusuf Gedikli, “Hun Türkçesi üzerine araştırma ve incelemeler - 8 : Hun Türklerindeki 
Hu-chie ~ Wu-chie, İ-ch’ü Jung, Ta-li Jung kavim adlarının etimolojisi ve çok önemli üç 
sonuç; Türk dilinin ve Türk tarihinin M.Ö. 659 yılında başladığının belgelenmesi”, Yom, 
Sayı: 14, Bahar 2009, s. 9-34.
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3. Unvanların Türkçe oluşunun üçüncü kanıtı bu ocaktan gelen 
çupan, çuwı, çufga, suw, tupa; yuk, yukuk, yugruş, çuglan, tüksin, 
dukum, dukak ~ dokak; tulış, çul, sul, yula, tulış unvanlarının sadece 
Türklerde bulunuşudur. Bunlar Çinlilerde olsaydı, şimdiye değin Çince 
oldukları çoktan yazılmış olurdu. Kaşgarlı yugruşun Türklere özgü ol-
duğunu bildirir.

4. Yugruş ve tüksin makamlarının halktan gelen kişilere verilmesi, 
Türk toplumunun aristokratik de olsa demokratik bir tarafı olduğunu 
ortaya koyuyor. Halktan gelen kişi hakan olamıyor ama devletin ikinci 
dereceli adamı olan vezir veya birinci dereceli adamı olabiliyor. Hakan 
olmak içinse soylu olmak gerektir. Bu kadarlık farkın olması o çağa göre 
normaldir.

Bir daha vurgulayalım ki, bu ocak askerî rütbe, makam ve unvanlarla 
alakalıdır.
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FATİH CAMİSİ’NDE
GÖRÜLEN SÜSLEME SANATLARI ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME

Yrd. Doç. Dr. Kadriye Figen VARDAR*

Öz

İstanbul’un en eski ve en önemli dini yapılarından biri olan ve merkezi 
bir bölgede yer alan Fatih Camisi, inşa edildiği tarihten günümüze kadar 
deprem, yangın ve diğer doğal afetlerden dolayı birçok kez tamir görmüş 
ve büyük ölçüde değişime uğramıştır. Başta Fatih dönemi olmak üzere, az 
sayıdaki örneklerle de olsa daha sonraki dönemlerin sanatlarını da yan-
sıtması bakımından dikkat çekmektedir. Caminin inşa kitabesi ve diğer 
kitabeler devrin en önemli hattatları tarafından yazılmıştır.

Fatih Camisi, taş, mermer işçiliğinin sade örnekleri yanı sıra, az sayı-
daki örneklerle de olsa çini, ağaç ve maden işleri yönünden de zenginlik 
göstermektedir. Bugün günümüze ulaşmayan Fatih döneminin kalem işi 
zenginliğini ise sadece kaynaklardan öğreniyoruz.

Anahtar kelimeler: Fatih Camisi, Hat Sanatı, Çini Sanatı, Taş Beze-
me, Ağaç İşleri, Maden İşleri.

Abstract
An Assessment On Ornament Arts In Fatih Mosque

Fatih Mosque, one of the oldest and the most significant religious struc-
tures located on a central area, has undergone many repairs and changes 
to a great extent because of earthquake, fire and other natural disasters 
since it had been built. It draws attention with its reflecting other eras’ arts 
even if it has a few examples particularly the reign of Mehmed the Conqu-
eror. The inscription of the construction and the other ones were written by 
the most famous calligraphists of the era.

Fatih Mosque has a rich architecture with its tile, wood and metal 
works even with a few samples in addition to the simple examples of marb-

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 219              Aralık 2015

* İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı.
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le craftsmanship. Only by the help of the reference books, we know the 
enrichment of hand-drawn of the reign of Mehmed the Conqueror which 
couldn’t reach to the present day.

Keywords: Fatih Mosque, Calligraphy, Tile Art, Stone Ornament, Wood 
Works, Metal Works.

Türk tarihinin olduğu kadar, dünya tarihinin de en önemli olayların-
dan biri olan İstanbul’un 1453 yılında Osmanlılar tarafından fethinden 
sonra, burada yapılan ilk önemli dini yapı grubu Fatih külliyesi olmuştur. 
Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu değişimin 
baş mimarı Fatih Sultan Mehmed (hd 1451-1481) eski Havariyun Kilise-
si’nin bulunduğu yerin biraz kuzeyinde, İstanbul’un dördüncü tepesinde, 
büyük ve küçük Karaman mahallelerinin arasında kendi adına bir cami 
ve onun etrafında çeşitli külliye binaları inşa ettirmiş ve adını taşıyacak 
olan vakıf siteyi kurdurmuştur.1 Mimar Sinaneddin Yusuf bin Abdullah 
tarafından H. 867-875 / 1462-1470 yılları arasında tamamlanan ve mer-
kezde cami ile birlikte simetrik bir düzene göre oluşturulan külliye; 16 
medrese, darüşşifa, tabhane, imaret, kervansaray, hamam, ilk mektep, 
kütüphane, muvakkithane ve Fatih ile hanımı Gülbahar Hatun’un türbe-
lerini içermekte, bir plan birliği halinde 108.000 m2 bir alanı kaplamak-
taydı.2 Ancak Türkleşen ve yeni bir medeniyet anlayışına göre imar edilen 
İstanbul’un merkezi durumunda olan Fatih Camisi ve Külliyesi bütün ele-
manları ile günümüze kadar toplu bir şekilde ulaşamamış, bazı elemanlar 
tamamen kaybolmuş, bazılarının da arasına 19. yüzyıl sonlarından itiba-
ren yeni binalar yapılarak külliyenin kendine özgü düzeni bozulmuştur.3

Külliyenin merkezini oluşturan ve İstanbul’da inşa edilen ilk selatin 
cami olan Fatih Camii ilk yapıldığı dönemde, Fatih döneminin en önemli 
gelişmesi olarak yarım kubbenin çok büyük ölçüde ele alındığı ve 26 m. 
çapındaki büyük kubbesiyle, kıble tarafına doğru bir yarım kubbe ve yan-
lardan üçer küçük kubbe ile genişletildiği bir plan ortaya koymaktaydı.4 
Ancak caminin inşa edildiği tarihten günümüze gelinceye kadar birçok 
defa deprem, yangın ve diğer doğal nedenlerden dolayı tahribata uğradığı, 
1509 depreminde kubbesinin zarar gördüğü, hatta sütun başlıklarının 
parçalandığı, kubbesinin çarpıldığı bilinmektedir. 1557 ve 1754 deprem-
lerinde yeniden hasar görmüş, harap yerleri onarılmıştır. 1766 depremin-
de büyük kubbe tamamen çökmüş ve duvarları da onarılamayacak dere-
cede yıkılmıştır. Bunun üzerine III. Mustafa (hd 1757-1774) önce türbe ve 

1 Semavi Eyice, “Fatih Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: 3, İstanbul, 
1994, s. 264 ve Fatih Köse, “Arşiv Belgelerine Göre Fatih Camii’nin İnşası ve Onarımları”, Va-
kıf Restorasyon Yıllığı, 7, 2013, s. 86 (http://www.vgm.gov.tr/vgmdergi/restorasyon/sayi07/
index.html)
2 Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, 1986, s. 107.
3 Semavi Eyice, “Fatih Camii ve Külliyesi”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt: 12, İstanbul, 
1995, s. 244.
4 Aslanapa, a.g.e., s. 107.
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külliye binalarını yaptırmış ve Fatih Camisi’ni dört yarım kubbeli merkezi 
plan şeması ile 1181/1767 ve 1185/1771 tarihleri arasında aynı yerde 
Mimar Tahir Ağa’ya inşa ettirmiştir.5 Cami 19. yüzyılda da kapsamlı tami-
ratlar görmüşse de6 plan itibarı ile yeni şeklini korumuştur.

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin araştırmalarına göre Fatih Camisi’nin  18. 
yüzyılda yeniden inşasında; şadırvan avlusunun üç yanı, tâk kapısının 
tamamı, mihrap ve birinci şerefeye kadar minarelere eski şekli ile bırakı-
larak, caminin içi tamamen yenilenmiş, iç ve dış yan mahfiller, hünkar 
mahfili ve padişahın atla çıkması için bir rampa eklenmiştir.7 20 metre 
çapında olan merkezi kubbe dört yarım kubbe ile çevrilmiş, yan duvarlar 
eskisinden 2 metre kadar içeri alınmıştır.8

Fatih Camisi mimari açıdan önem taşıdığı gibi, süslemeleri açısından 
da değerlendirildiğinde, hat sanatı, taş işlemeciliği, çini, maden ve ağaç iş-
leri örnekleri ile Fatih döneminden itibaren geçirilen dönemlerin süsleme 
özelliklerini vermeleri yönüyle önemli örnekler içermektedir.

Fatih Dönemi hat sanatı açısından değerli eserlerin ortaya konduğu bir 
dönem olmuştur. Camide ilk yapıldığı dönemden kalan orijinal yazılar yay-
gın olarak mermerden oluşmaktadır. Ayrıca çini ve kısmen de ağaç işçiliği 
örnekleri de görülmektedir. Bu yazılar cami giriş kapısı üzerindeki inşa ki-
tabesi, ahşap kapı üzerindeki kitabeler, revaklı avluda döneminden kalan 
iki çini pencere alınlığı ve şadırvan avlusunun haricindeki Fâtiha Sûresi 
yazılarıdır ve dönemin iki ünlü hattatı Yahya Sôfi ve oğlu Ali Sôfi’ye aittir.9

Ali Sôfi’ye ait olan mermer kabartma celȋ sülüs inşa kitabesi harf ve 
terkipleri bakımından mükemmellik göstermektedir.

Fatih Camisi inşa kitabesi şu şekilde okunmaktadır:
a) Orta Kısım (Resim 1)
1. Ve lem yeteyesser f’ethuhȃ li-ba’di’l-hulefȃi fadlen ‘ani’s-selȃtȋni ve’l 

-ümerȃi ma’a bezlihi mü’l-mechȗdi fi neyli hȃze’l-maksȗd es-sultȃn
2. Muhammed Hȃn ibni’s-sultȃn Murȃd ibni’s-sultȃn Muhammed ibni’s 

sultȃn Bȃyezid ibni’s-sultȃn Murȃd ibn Orhan ibn Osman
b) Sol Kısım (Resim 2)
1. Lȃ zȃlet sürȃdikȃtü hilȃlihȋ mashȗbeten bi-eltȃfi’r-rahmȃn
2. Ve lȃ halȃ süddȃtühu’s-seniyyeti fȋ külli hȋnin ve evȃnin mine’l evlȃdi
3. Ve’l-ensȃri ve’l-a’vȃn ve efȃdallȃhü te ‘ȃlȃ ‘alȃ eslȃfihȋ
4. Sicȃle’l-gufrȃn ve eskenehüm ‘alȃ gufari’l-cinȃn
5. Hȃzȃ dü’ȃȋ li’l-beriyyeti nȃfi’un fe-yerhamüllȃhü ‘abden kale ȃminen
6. Fi’ş-şehri’l-mübȃreki receb li-seneti hamsin ve seb’ȋne ve semȃnimȃ-

yeh ve kad kȃne

5 Aslanapa, a.g.e., s. 107 ve Eyice, “Fatih Külliyesi”, s. 266.
6 Köse, a.g.e., s. 90-93.
7 Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri 855-886 (1451-1481), Cilt: III, İstan-
bul, 1973, s. 363.
8 Aslanapa, a.g.e., s. 107 ve Ayverdi, a.g.e., s. 370.
9 Hüseyin Kutlu, Fatih Camii ve Fatih Külliyesi, İstanbul, ty, s. 99.
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7. ’l-bidȃyetü fȋ cümȃde’l-uhrȃ li-seneti hamsin ve seb’ȋn ve sittȋne ve 
semȃnimȃyeh ketebe-hȗ Ali bin Sôfi

c) Sağ Kısım (Resim 3)
1. İttefeka’l-ferağu bi-hamdillȃhi’l-kadȋri’l-habȋri ‘alȃ a’mȃli ‘ıbȃdıhȋ
2. Ve’l-basȋr min binȃi hȃze’l-mescidi’l-cami’i li’l-fadȃyili ‘alȃ
3. ’l-vechi’l-etemmi’llezȋ üssie ‘ale’t-takvȃ min evveli yevmin
4. bi-emri men melee’l-arda bi-ma’deletin uhyiye bihȃ rumemȋ ‘ilmin 

ve ‘irfȃnin
5. li-ecli en yuzhira’l-hayrȃtü fȋ mülkihȋ ihtȃrahullȃhü min ȃli Osman
6. Ve hüve es-sultȃnü’l-a’zam ve’l-hakanü’l-efham el-fatihu fȋ seyfihȋ 

hȃzihi’l-beldete’lletȋ
7. lem yuhlak mislühȃ fi’l-bilȃdi ve lem yusna nazȋruhȃ bi-eydi’l ‘ıbȃdi.

İnşa Kitabesinin Anlamı:

“Kullarının işlerinden haberdar olan ve her şeyi gören yüce Allah’ın 
izniyle, faziletleri toplayan bu mescidin inşası en güzel şekilde ta-
mamlanmıştır. Ki o mescid, ilk günden itibaren yeryüzünü adaletle 
dolduran kişinin emriyle takvâ üzerine kurulmuştur. Ülkesindeki gü-
zellikleri ve hayırları ortaya koymak amacıyla ilim ve irfan yıkıntılarını 
o adaletiyle yeniden canlandırmıştır. Allah O’nu Osmanlı ailesinden 
seçmiştir. O, şanlı hakan, büyük sultan, benzeri yaratılmamış ve eşi, 
kullarının eliyle de yapılmamış bu ülkeyi kılıcıyla fethedendir. Fetih 
maksadına ulaşmak için birçok hükümdar büyük gayretler harcama-
larına rağmen bu şehri fethedememişlerdir. Bu fetih sadece, Osman 
oğlu, Orhan oğlu, Sultan Murad oğlu, Sultan Bayezid oğlu, Sultan 
Mehmed oğlu, Sultan Murad oğlu, Sultan Mehmed’e nasip olmuştur. 
Sarayın perdeleri Cenab-ı Hakk’ın lütfu keremleriyle kuşatılsın ve 
mübarek kapısı her zaman ve asırda evladı, yardımcıları ve dostları 
tarafından açık tutulmaya devam ettirilsin (yönetimi devamlı olsun). 
Allah Teâlâ onun sülalesini bağışlananlar zümresine katsın ve onla-
rı cennetlerin en yüksek odalarına yerleştirsin. Benim, mahlûkat için 
yaptığım bu duam, hayırlıdır, faydalıdır. Allah ona âmîn diyen kulla-
rına rahmet etsin. İnşaatına 867 yılının cemâziye’l âhir ayında başla-
nan bu cami, 875 yılının mübarek Receb ayında tamamlanmıştır. Bu 
yazıyı Sôfi oğlu Ali yazdı.”10

şeklindedir.
Fatih dönemi taş işlemeciliğinin en etkili örneklerinden biri olarak Vas-

sâle tekniği ile yazılan Fâtiha Sûresi, bu tekniğin yazıya uygulandığı tek 
örnek olarak Fatih Camisi’nde bulunmaktadır.11 Caminin revaklı avlusu-
nun dış kısmında altı parça halinde alınlıklarda yer almaktadır. Resim 
4’te görüldüğü gibi Fâtiha Sûresi’nin “Rabbi’l-âlemȋn Er-rahmânir-rahi-

10 Fatih Camisi’nin inşa kitabesi okunuşu ve anlamı için bkz. Kutlu, a.g.e., s. 43.
11 Kutlu, a.g.e., s. 100.
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me”12 ayetlerinin yer aldığı panoda da “beyaz mermerden kesilen harf ve 
harekeler, yeşil renkli Eğriboz yaşına oyulan yuvalara büyük bir titizlikle 
yerleştirilmiştir.” Vassâle tekniğinin mimarideki kullanımı; iki ayrı par-
çanın birleştirilmesi, yani kesilen parçaların daha önceden bu parçalara 
göre hazırlanan yuvalara kakma tekniği uygulanarak yerleştirilmesi şek-
lindedir. Burada hem kesme ve oyma, hem de kakma olmak üzere farklı 
teknikler karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulamanın başka örneği Anado-
lu’da görülmemektedir. Özgün bir işçiliğe sahip olup hat tarihi açısından 
olduğu kadar sanat tarihi açısından da önem taşımaktadır.13

Külliye içinde yer alan bu uygulamaların en güzel örnekleri, beyaz 
mermerle yeşil renkli Eğriboz taşının farklı kullanımı ile elde edilmiştir, 
revaklı avlu ve imaret kapıları üzerindeki dendanlarda, kapıların kemer 
aynalarında çarkı-felek şeklinde tasarlanmış kabaralarda ve en önemlisi 
de Çorba Kapısı üzerinde karşımıza çıkmaktadır.14 Kesme taştan sade gö-
rünüşlü Çorba Kapısı, 15. yüzyılın karakteristik rumi motifleriyle süslü-
dür. Taç kısmında, rumi motiflerin aralarına oyulan zemine, itinalı şekilde 
açık yeşil, koyu kırmızı renkte somaki mermerler yerleştirilmiştir. Çorba 
Kapısı Vassale tekniğinde yapılmış olup, Fatih dönemi süsleme anlayışını 
yansıtmaktadır (Resim 5).15

Fatih Camisi revaklı avlusunda bulunan ve caminin ilk döneminden 
kalan iki pencere alınlığında bulunan çini kitabelerde ise celî sülüs ve kufi 
yazılar bulunur. Ayetel Kürsi ve Bakara Suresi’nin 256. ve 257. ayetleri 
yazılıdır ve çini üzerine sır altı tekniği ile uygulanmışlardır.16 Celî sülüs ve 
kufi beraberliği yaklaşık üç yüzyıl boyunca beylik dönemi özelliği olarak 
devam etmiştir.17 Bu iki pencere alınlıklarındaki yazılarla, caminin dış 
kısmında bulunan Vassâle tekniğindeki Fatiha Suresi’nin yer aldığı altı 
panodaki yazıların Yahya Sôfi’ye ait olduğu bilinmektedir.18

Son cemaat yerinde günümüze ulaşan çini alınlıklardaki Besmele ve 
Ayetel Kürsi parçaları, caminin süslemelerinin nasıl olabileceğine dair 
önemli ip uçları verir. Resim 6’da görülen kitabede “Lȃ ikrȃhe fi’d-dȋn. Bis-
millȃhirahmȃnirrahȋm”19 yazılmıştır. Kitabenin zemin bölümünde karakte-
ristik Rumili kıvrım dallar görülür. Bordür bölümünde rumi kıvrımlarının 
yanı sıra stilize çiçek motifleri yer alır. Süslemeye mavi, beyaz ve sarı 
renkler hakimdir. Resim 7’de görülen son pencere alınlığındaki kitabede, 
Âyetü’l Kürsî’nin son kısmı olan “İle’n-nûri ve’llezîne keferû. Ve lâ yeûdühû 

12 Fevzi Günüç, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihinde Fatih Külliyesi, 1. Cami, Medreseler, Tür-
beler, Kütüphane, Darü’l-kurra, Tabhane, İstanbul, 2007, s. 222.
13 Günüç, a.g.e., s. 225.
14 Günüç, a.g.e., s. 281.
15 Günüç, a.g.e., s. 283.
16 Günüç, a.g.e., s. 225.
17 Günüç, a.g.e., s. 217.
18 Günüç, a.g.e., s. 225.
19 Günüç, a.g.e., s. 221.
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hıfzıhumâ ve hüve’l-aliyyü’l-azîm”20 yazılıdır. Zemin bölümünde ağırlıklı 
olarak mavi renkte olan rumilerin kıvrımlı dallı deseni karşımıza çıkmak-
tadır. Kitabe bordüründe dilimli kartuşlar içerisinde mavi, beyaz ve sarı 
renkli stilize çiçeklerin rumilerle oluşturduğu kompozisyonlar yer alır.

Fatih Camisi’nin diğer taş işlemeciliği örneklerine baktığımızda mih-
rap, giriş kapısı ve mukarnaslarda Fatih dönemi süsleme özelliklerini gör-
mekteyiz. Mermer malzeme üzerinde Türk sanatının en yaygın mimarlık 
unsurlarından olan mukarnaslar kullanılmıştır. Mihrapta zengin mermer 
oyma işçiliği göze çarpmaktadır. Mukarnas bölmeleri sarkıtlarla hareket-
lendirilmiş (Resim 8) ayrıca gülçe motiflerine yer verilmiştir (Resim 9). Süs-
lemede zencerek, rumi ve hatayi motifleri kullanılmış olup21 (Resim 10), 
sütuncelerin altında yer alan ve kum saatinin hemen üzerinden başlayan 
bu motiflerin ortasına gülçeler yerleştirilmiştir (Resim 11). Köşe sütunce-
leri serpantinden yapılmıştır (Resim 12). Mihrap ayeti III. Mustafa döne-
minde Ali bin Murad tarafından yazılmıştır.22 Al-i İmran Suresi 39. ayetin 
yazılı olduğu kitabe “kalallahȗ teâla Fe nâdethul melâiketu ve huve kâimun 
yusallî fîl mihrâbi sadakallahȗ” şeklinde okunmaktadır (Resim 13).

Fatih Camisi mukarnasları Selçuklu ve klasik dönem arasındaki geçişi 
göstermektedir. Selçuklu mukarnasları daha çok münhani tarzda iken, 
Osmanlılarda başlangıcından klasik döneme doğru yuvarlak hatlar yerine 
daha net ve keskin çizgiler kullanılmıştır.23 Fatih Cami’sinde mukarnas 
kullanımı mekan içinde ve dışında sütun başlıklarında da karşımıza çık-
maktadır (Resim 14).

Fatih Camisi 1767’de yeniden inşa edildiğinde caminin temelinde kulla-
nılmak üzere Karamürsel’den od taşının nakledildiği, cami binaları için mer-
merlerin (seng-i mermer) Marmara Adası’ndan elde edildiği bilinmektedir.24 
Ayrıca revaklı avluda serpantin breji ve granit sütunlar kullanıldığı görül-
mektedir. İkinci inşa döneminden itibaren cami süslemelerinde, 18. yüzyıl-
da Osmanlı sanatında kendini gösteren Batı sanatı etkileri ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bu yeni süsleme anlayışı taş işlemeciliğine de yansımıştır. Ar-
tık, klasik dönemde de yaygın bir şekilde görülen mukarnaslı sütun başlık-
larının yanı sıra Batı sanatı etkili sütun başlıkları da yer almıştır (Resim 15).

Fatih Camisi 18. yüzyılda depremden önceki durumuna göre daha ge-
niş bir şekilde inşa edilmiş, hünkar mahfili mermerden yapılmıştır.25 Aynı 

20 Günüç, a.g.e., s. 221.
21 Günüç, a.g.e., s. 277.
22 Günüç, a.g.e., s. 275.
23 Günüç, a.g.e., s. 278.
24 Fatih Köse, “Arşiv Belgelerine Göre Fatih Camii’nin İnşaası ve Onarımları”, Vakıf Resto-
rasyon Yıllığı, Sayı: 7, http://www.vgm.gov.tr/vgmdergi/restorasyon/sayi07/index.html/, s. 
88 ve Muzaffer Erdoğan, “Son İncelemelere Göre Fatih Camii’nin Yeniden İnşaası Meselesi”, 
Vakıflar Dergisi, Sayı: 5, Ankara, 1962, s. 166-168.
25 Ayvansarayi Hüseyin Efendi - Ali Satı Efendi - Süleyman Besim Efendi, Hadîkat’ül-Cevâmi, 
İstanbul Camileri ve Diğer Dini-Sivil Mimari Yapılar, İstanbul, 2001, s. 49-50 ve Fatih Köse, 
a.g.e., s. 89.
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dönemde yapılan minber de 18. yüzyılın 2. yarısının bütün özelliklerini 
göstermektedir.26 Minber tümüyle Barok tarzın süsleme özelliklerini ta-
şımakta ve farklı renkte taşların kullanımı ile hareketli bir görünüme sa-
hip olmaktadır. Merdiven Korkuluğu bölümünde Barok kartuşlar (Resim 
16), köşk bölümü altında dairesel düzenlemede kartuş motifleri ve Barok 
gülçelerle zenginleştirilmiş madalyon süsleme yer alır (resim 17). Minber 
kapısının üstündeki tepelik bölümü istiridye kabukları ve C, S kıvrımlı 
motiflerle Barok etkiyi vermektedir (Resim 18). Ayrıca minberin sağ ve sol 
taraflarındaki bölümler ve kapısının üzeri kitabelerle zenginleştirilmiştir. 
Bu kitabeler 18. yüzyılın en önemli celi üstatlarından biri olan Ali bin 
Murad tarafından yazılmıştır.27 Yahya ve Ali Sofi’lerin yazıları dışında Fa-
tih Camisi’nde bulunan en eski tarihli yazılar Ali bin Murad’a aittir. Mih-
rap, minber, cami harim kapıları ile, hünkar kasrına çıkan rampalı yolun 
avluya açılan kapısı üzerindeki kitabeler 1771 tarihlidir.28 Minberin sağ 
tarafında yer alan sülüs kitabede “Bismillahirrahmânirrahim” yazısı yer 
almaktadır (Resim 19).29

İkinci Fatih Camisi Türk klasik mimarisine uymakla beraber payelerin 
yarım yuvarlak köşe pahları, özellikle kemer ve yarım kubbe başlangıç-
larını ayıran kademeli profilli silmeler, 18. yüzyılın ikinci yarısında Türk 
sanatına hakim olan Barok üslubunun özelliklerine sahiptir. Caminin iç 
yüzeylerini kaplayan kalem işleri nakışlar da Barok üslubundaydı. Sarı 
renklerin hakim olduğu kalem işleri bugün kaybolmuş olup, daha son-
rasında Ermeni ustalar tarafından yapılmışlardır.30 Caminin kalem işleri 
son restorasyonda bugünkü şekli ile yenilenmiştir.31

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin araştırmalarına göre Fatih Camisi’nin yeni-
den inşası sırasında minareler birinci şerefeye kadar eski şekli ile bırakıl-

26 Halim Baki Kunter - A. Saim Ülgen, “Fatih Camii”, Vakıflar Dergisi, 1, Ankara, 1938, s. 95.
27 Günüç, a.g.e., s. 240; Kutlu, a.g.e., s. 100.
28 Kutlu, a.g.e., s. 100.
29 Kutlu, a.g.e., s. 44.
30 Kutlu, a.g.e., s. 40.
31 Fatih Camisi ve Sultan I. Mahmut Kütüphanesi 2007-2012 Onarımı Bezeme Araştırma ve 
Uygulamaları Sırasında, “Fatih Camii harim, Sultan I. Mahnut Kütüphanesi, son cemaat yeri ve 
revaklı avlusu raspaları sonucu mevcut bezeme altında farklı iki döneme ait bezeme örnekleri 
bulunmuştur. Örneklerden birinci raspada elde edilen, yapının geç dönem onarımında kubbe 
merkezi, kubbe eteği, kubbe geçiş bölgeleri ve pandantiflerde, siyah beyaz kaba işçilikli bezeme 
örneğidir. İkinci raspa sonucu elde edilen diğer örnek en altta, yapının ikinci yapılaşmasında 
uygulanan bezeme örneği olduğu anlaşılan yapının bütününde hakim ve okunabilir olan özgün 
örnektir.

Bulunan 2. raspa özgün örnekleri, yapının mevcut bezemelerinin özgün örneklerle yer yer 
benzer yapıldığını göstermiştir. Renk kalitesi ve uygulama tekniği ile birbirlerinden ayrılmış-
lardır.

Raspa sonucu ulaşılan her kademe bezeme örneği, detaylı olarak fotoğraflanmış, örnekler 
kopyalanarak bilgisayar ortamında projelendirilmiştir.

Fatih Camisi bütününde tüm yüzeylerde, bilim kurulu toplantı kararları gereği 2. raspa son-
rası ortaya çıkarılan, yapıya hakim ve okunabilen özgün bezeme örneğinin cami genelinde uy-
gulanmasına karar verilmiştir.” (Özlem Doğan, “Fatih Camii ve Sultan I. Mahmut Kütüphanesi 
2007-2012 Onarımı Bezeme Araştırma ve Uygulamaları”, Vakıf Restorayon Yıllığı, Sayı: 7, 
2013, s. 22-23) (http://www.vgm.gov.tr/vgmdergi/restorasyon/sayi07/index.html/).
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mıştır.32 Yenilenen bölümlerde minare şerefe korkuluklarında ve şerefe 
altında yer alan perde motifleri 18. yüzyılın Batı etkili süsleme özelliğini 
vermektedir (Resim 20).

İstanbul’da 15. yüzyılda yapılmış cami ve türbelerden günümüze ula-
şan ağaçtan yapılmış örneklerin sayısı az olmakla beraber, Fatih Cami-
si’nin, büyük olasılıkla ilk yapılan dönemden kaldığı ileri sürülen cümle 
kapısı kanatları ilgi çeken örneklerden biri olarak karşımıza çıkmakta-
dır.33 “Büyüklüğü ile dikkati çeken Fatih Camisi kapı kanatlarının yüksek-
liği 476 cm34, tek kanatının genişliği 132 cm, kalınlığı ise 11 cm.dir.”35 Kapı 
kanatlarının seren ve kayıtları cevizden kündeleri şimşirden yapılmıştır.36 
Orta ve alt tablalarında kündekari tekniği, üst tablaları ve kündelerinde 
oyma tekniği uygulanmıştır.37 Fatih Camisi kapı kanatlarında geometrik 
bezemeler ve yazılı bezemelerle süslemeler yapılmıştır. Kapı Kanatlarının 
üst tablalarındaki kitabelerde “nasrun minallâhi fethun karîb ve beşşi-
ri’l-mû’minîne” şeklinde E’s-Saf Suresi 13. ayeti ve “men benâ lillâhi mes-
ciden benâllahü beyten fi’l-cenne” hadisi şerifi okunmaktadır (Resim 21). 
Geometrik bezemelere baktığımızda, orta tablada sonsuza açılan on iki 
ışınlı yıldız motiflerinden oluşan bir kompozisyon hakimdir. Orta motif bir 
kabara ile belirlenmiş olup, yıldızın kündeleri yapraklar, çiçekler ve rumili 
kıvrım dallarla bezenmiştir (Resim 22).

Fatih Camisi vaaz kürsüleri ağaç işçiliği38 açısından büyük önem taşı-
maktadır. Vaaz kürsülerinden birinin süsleme, biçim ve üslup özellikleri-
ne bakıldığı zaman 17. yüzyıla tarihlendirmek mümkün olabilir. Kuruluş 
biçimi ile Sultan Ahmet Camii vaaz kürsüsünü hatırlatmakta39, süsleme 
özellikleri ile Yeni Cami vaaz kürsüsüyle benzerlik göstermektedir.40 Ya-
pımında kündekari, oyma, delik işi ve kakma teknikleri kullanılmıştır. 
Gövde bölümünde, on ışınlı geometrik yıldız geçmelerden oluşan sedef ve 
bağa kakma süslemeler yer almaktadır (Resim 23). Arkalık bölümünde, 
bağa ve sedef kakmalar kullanılmıştır. Bordüründe palmet motifleri yer 
alır ve orta bölümde vazodan çıkan hatayi süsleme görülmektedir (Resim 
24). Korkuluk bölümü sekizli yıldız süslemeli geometrik motiflerden oluş-

32 Ayverdi, a.g.e., s. 363.
33 H.Örcün Barışta, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinden Ağaç İşleri, 
Ankara, 2009, s. 94.
34 Ayla Ersoy, XV. Yüzyıl Osmanlı Ağaç İşçiliği, İstanbul, 1993, s. 36.
35 Barışta, a.g.e., s. 95.
36 Bu konudaki bilginin, H. Örcün Barışta, “Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve 
Türbelerinden Ağaç İşleri” adlı kitabında, Şehmuz Okur’dan alındığı yazmaktadır.
37 H. Örcün Barışta’nın yukarıda adı geçen eserinde Kapı kanatlarının onarımı konusunda; 
kapı kanatlarının tablalarının kündekari tekniği ile yapılmış olduğunu ve onarım öncesi kapı 
yüzeyinde siluen ve sıcak tutkal tabakası bulunduğu bilgisinin Fatih Toker’den alındığı bilgi-
sini vermektedir. Bkz. Barışta, a.g.e., s. 96.
38 Ağaç İşçiliği için bkz. Erdem Yücel, “Türk Sanatında Ağaç İşçiliği”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 82, İstanbul, 1993, s. 169-194.
39 Barışta, a.g.e., s. 165, Resim: 355.
40 Barışta, a.g.e., s. 187, Resim: 381.
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maktadır (Resim 25). Ayrıca gövde bölümünü ve panoları zencerek motifli 
bordür çevrelemektedir.

Fatih Camisi’nin diğer vaaz kürsüsü yeni arayışlar sergilenen taşına-
bilir nitelikteki büyük boyutlu tasarımıyla 18. yüzyıla tarihlenmektedir.41 
Kakma ve halk dilinde sıvama olarak isimlendirilen kaplama tekniği ile 
bezenmiştir. Vaaz kürsüsünün arkalık bölümü soyut konularla tasarlan-
mış geometrik bezemelidir (Resim 26). Gövde bölümünde salbekli şemse 
motifini veren bir süsleme yer almaktadır (Resim 27) ve teknik-süsleme  
özellikleri açısından caminin 18. yüzyıla tarihlenen kapı kanatları (Resim 
28) ve pencere kapakları ile birlik sağlamaktadır.

18. yüzyılda yeni arayışlar gözlenen kapı kanatları arasında ilgi çeken 
bir örnek Fatih Camisi hünkar mahfilinin ayrı olan ana girişindeki büyük 
boyutlu kapı kanatlarıdır. Buradaki kapı kanatları alışılmamış iri künde-
leri ve binisindeki oyma bezemeleri ile farklılık göstermektedir.42

Fatih Camisi’nde hünkar mahfili ağaç kafes ile örtülü olup, ön cephe-
si 4, yan cephesi 8 toplam olarak 12 panodan oluşmaktadır (Resim 29).  
Panoların üzerinde yer alan taç bölümleri vazodan çıkan Barok çiçek ve 
yaprak kıvrımları ile ağaç oyma tekniğinde karşımıza çıkmaktadır.

15. yüzyılın ikinci yarısında süsleme sanatlarında ortak bir özellik 
oluşmaya başlar ve bu durum maden işlerine de yansır. 1911 yılında Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi’ne getirilen Fatih Camisi Kandili43 Osmanlı ka-
rakterinin belirdiği ilk ürünlerden biri olarak karşımıza çıkar. Kabartma 
ve delik işi tekniği ile süslemeli olup, Memlük formu etkisi göstermektedir. 
Kandil üzerinde kıvrık dal, yaprak ve hatayi ve rumi motifleri yer almakta-
dır. “Herat Okulu’na bağlı bir süsleme tarzına sahiptir. Burada, Doğu’dan 
ve Balkanlar’dan gelen sanatçıların İstanbul’da oluşturdukları, sentez nite-
liğindeki saray okulunun değişik bir yönü ile karşılaşılmaktadır.”44

Fatih Camisi’nin diğer maden işi örnekleri arasında, işlevlerini süs-
leyici özellikleri ile yerine getiren kapı tokmakları yer almaktadır. Fatih 
Camisi, 2007-2012 tarihleri arasındaki restorasyon uygulamaları sırasın-
da kapsamlı bir onarım görmüştür.45 Restorasyon sırasında cami kapıları 
üzerindeki tüm metal aksesuarlar sökülmüştür.46 Daha öncesinde tespit 
edilmiş olan orijinal örneklere baktığımızda, kapı tokmaklarının süsleme 
özellikleri açısından caminin ilk inşa edildiği döneme değil, ikinci inşa 
dönemine ait olduğu görülmektedir. Camii giriş kapısında yer alan kapı 
tokmakları sade bir altlık üzerinde Batı etkili süslemeyi veren C kıvrımlı 
biçimli halka bölümünden oluşmaktadır (Resim 30). Avlu kapısında yer 

41 Barışta, a.g.e., s. 201.
42 Bkz. Barışta, a.g.e., s. 209, Resim: 468-469.
43 Türk ve İslam Eserleri Müzesi, (Akbank Kültür ve Sanat Dizisi: 70), İstanbul, 2002, s. 246.
44 Tarcan Yılmaz, http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/maden.htm
45 Oğuz Ceylan - Tuğba Keleş Ocakcan, “Fatih Camii 2007-2012 Restorasyon Uygulamala-
rı”, Vakıf Restorasyon Yıllığı, Sayı: 7, s. 44 (http://www.vgm.gov.tr/vgmdergi/restorasyon/
sayi07/index.html/)
46 Ceylan - Ocakcan, a.g.e., s. 56-57.
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alan kapı tokmakları Rumili kıvrımdallı delik işi zemini ile klasik süsleme 
özelliği de gösterir. Benzer özellik kilit yerinde de karşımıza çıkmaktadır. 
Halka bölümü ise yaprak motifi ile hareketlendirilmiştir (Resim 31).

Fatih Külliyesi bütünlüğüne ilk katılan yapı, 1766 depreminden 
önce, Cami’nin kıble duvarına bitişik Sultan I. Mahmut Kütüphanesi (H. 
1155/1742) olmuştur.47 Kütüphane binasına cami içinden geçilen bö-
lümü ayıran tunç döküm şebeke, bir diğer önemli maden işçiliği örneği 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Caminin ikinci inşa dönemine ait olduğu 
bilinen bu madeni şebeke 18. yüzyılın Barok ve Rokoko biçimlerini içer-
mektedir. Şebekenin deseni, simetrik kuruluşlu uçları toplu C motifleri, 
küre motifler ve içleri kafes dolgulu oval şekillerden oluşan bir pano görü-
nümü vermektedir48 (Resim 32).

Fatih Camisi’nin revzenlerinin ise orijinal olmadığı ve 1975-76 yılların-
da yapıldığı bilinmektedir.49

Sonuç

İstanbul’da inşa edilen ilk selatin cami olan Fatih Camisi, inşa edildiği 
tarihten günümüze kadar deprem, yangın ve diğer doğal afetlerden dolayı 
birçok kez tamir görmüş ve büyük ölçüde değişimlere uğramıştır. Bu ta-
mirat ve onarımlar sayesinde yapı günümüzde de ihtişamını ve sağlamlı-
ğını korumaktadır. Süsleme sanatları açısından önemli eserlere sahiptir. 
Cami günümüze ulaşan az sayıdaki örneklerle hat sanatı, çini, taş işle-
meciliği, ağaç ve maden işleri yönüyle Fatih dönemi sanatını yansıtmakta 
ve önemli eserler barındırmaktadır. Vassâle tekniğinin yazıya uygulanan 
tek örneği olan Fâtiha Sûresi yazıları ve çini alınlıklar bunlara örnek veri-
lebilir. Caminin kalem işlerinin zenginliği de kaynaklardan bilinmektedir. 
18. yüzyılda Osmanlı sanatına Batı sanatı etkileri girmeye başlamış olup, 
bu etkiler Fatih Camisi’nde de kendini göstermektedir. Bu dönem camide 
yapılan taş işlemeciliği, ağaç ve maden işleri Barok sanat etkileri taşımak-
tadır. Ancak bu etkilerin klasik döneme geçiş yapısı olan Fatih Camisi’nin 
klasik görünümünü tam olarak değiştirmediği görülmektedir.
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Resimler

Resim 1: Cami Kapısı İnşa Kitabesi (Orta Kısım)

Resim 2: 
Cami Kapısı İnşa Kitabesi (Sol Kısım)

Resim 3: 
Cami Kapısı İnşa Kitabesi (Sağ Kısım)
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Resim 4: 
Cami Revaklı Avlu Dış Kısmı, Kitabe

Resim 6: 
Son Cemaat Yeri Pencere Alınlığı Çini Kitabe

Resim 8: Cami Kapısı, Mukarnas Bölümü

Resim 5:
Çorba Kapısı

Resim 7:
Son Cemaat Yeri Pencere Alınlığı Çini Kitabe

Resim 9: Cami Kapısı, Gülçe Süsleme Resim 10: Cami Kapısı, Köşe Sütuncesi, Kaide
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Resim 11: 
Cami Kapısı, Köşe Sütuncesi, Başlık

Resim 14:
İç Mekan, Sütun Başlığı

Resim 15: İç Mekan, Sütun Başlığı

Resim 16:
Minber, Yan Aynalık ve Merdiven Korkuluğu

Resim 12: 
Mihrap, Köşe Sütunceleri

Resim 13: Mihrap Kitabesi Resim 17: Minber, Köşk Altı
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Resim 18: 
Minber Kapısı Tepeliği

Resim 21:
Cami Ağaç Kapı Kanadı, Kitabe 

Resim 22: Cami Ağaç Kapı Kanadı

Resim 23: Vaaz Kürsüsü, Gövde Bölümü

Resim 19: Minber, Kitabe

Resim 20: Minare Şerefesi, Korkuluk Resim 24: Vaaz Kürsüsü, Arkalık Bölümü
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Resim 25: 
Vaaz Kürsüsü, Korkuluk Bölümü

Resim 31: Cami Avlu 
Kapısı, Kapı Tokmağı

Resim 30: Cami 
Kapısı, Kapı Tokmağı

Resim 26: Vaaz Kürsüsü, Arkalık Bölümü

Resim 27:
Vaaz Kürsüsü, Gövde Bölümü

Resim 29: Hünkar Mahfili Resim 32: Ayırıcı Bölme Şebekesi

Resim 28: Cami Ağaç Kapı Kanadı

219_Kadriye_Figen_Vardar.indd   16 10.12.2015   12:08:05

138



1NİL SARI - BURHAN AKGÜN / MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞÂHÂNE

HAYDARPAŞA’DA ÂBİDEVÎ ESER:
MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞÂHÂNE

Prof. Dr. Nil SARI* - Dr. Burhan AKGÜN**

Öz

II. Abdülhamit tarafından Haydarpaşa’da inşa ettirilen Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne binası Osmanlı tıbbı ve mimarlığı bakımından büyük önem 
taşır. Haydarpaşa Tıbbiyesi Üsküdar’ın en değerli yapılarından biri ol-
makla birlikte tarihteki yeri yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmada, Tıb-
biye’nin Demirkapı’dan Haydarpaşa’ya nakil sebepleri, Tıbbiye Mektebi 
ve kliniklerinin Haydarpaşa’da inşası ve yerleşimi ile Tıbbiye’nin yeniden 
İstanbul’un Rumeli yakasına taşınmasıyla ilgili konular ana kaynaklara 
dayanılarak ele alınmaktadır.

Haydarpaşa Tıbbiyesi’nin nakli konusunda yapılan tartışmalarda 
mektebin ve kliniklerinin yer aldığı Üsküdar bölgesinin İstanbul’daki ko-
numuyla ilgili görüşlere dikkat çekilmektedir. İstanbul Üniversitesi Nadir 
Eserler Kütüphanesi’nde bulunan Yıldız Albümleri’nden seçilen fotoğraf-
lar, binanın konumunu gösteren haritalar ve günümüz fotoğrafları eşli-
ğinde binanın çevresindeki diğer tarihi sağlık yapılarıyla birlikte yeniden 
değerlendirilmesi konusu da gündeme getirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Haydarpaşa, Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne, Darülfü-
nun Tıp Fakültesi, Numune Hastanesi, II. Abdülhamid. 

Abstract
A Monumental Building At Haydarpasa:

The Royal Medical School
The Royal Medical School “Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne” building foun-

ded at Haydarpasa in Üsküdar by Sultan Abdülhamit The 2nd is significant 
in respect to both Ottoman history of medicine and architecture. However, 
the history of the Haydarpasa Medical School has not been studied in de-
tail. In this study, information and arguments about moving the Medical 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 219              Aralık 2015

* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, hnilsari@gmail.com
** drburhanakgun@yahoo.com

219_Nil_Sari.indd   1 10.12.2015   11:54:45

139



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

School from Demirkapi on the European side to Haydarpasa on the Ana-
tolian side of Istanbul, construction of the school building and clinics and 
moving the school back to the European side of Istanbul are discussed.

Attention is drawn to the argument related with Uskudar as a rural 
district of Istanbul in early 20th century, proposed as a justification in dis-
cussions about moving the Medical School back to the European side of 
Istanbul. A present day evaluation about the function of the Haydarpasa 
Medical School building, together with the neighboring historical buildings 
is opened to discussion. Photographs of the monumental Medical School 
building reproduced from the Yıldız Albums kept in the Rare Books Library 
of Istanbul University, maps depicting the surrounding historical hospitals 
and today’s photographs of the area are presented to guide the considera-
tion of the authors.

Keywords: Haydarpasa, The Royal Medical School, Darülfünun Medi-
cal School, The Numune Hospital, Sultan Abdulhamid The 2nd.

Giriş

Sultan II. Abdülhamit’in Haydarpaşa’da yaptırmış olduğu Mekteb-i Tıb-
biye-i Şâhâne binası Üsküdar’ın manzarasına zarif bir ihtişam katar. Gü-
nümüzde Tıbbiye binası Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından ve Seririyat 
adı verilen Tıbbiye klinikleri ise Numune Hastanesi tarafından kullanılmak-
tadır. Tıbbiye binası, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi ile Selimiye 
Kışlası arasında yer alır ve Haydarpaşa İstasyonu’nun çok yakınındadır.

Tıbbiye’nin Demirkapı’dan Haydarpaşa’ya nakli konusunun gündeme 
geldiği 1893 tarihinden 1933 reformu ile İstanbul’un Avrupa yakasına 
taşınmasına kadar geçen süreç boyunca Tıbbiye’nin Üsküdar’da yer al-
ması tartışma konusu olmuştur. Siyasi ve özel birtakım görüş farklılık-
ları binanın kaderini çizmiş, dolayısıyla tıp eğitimi de etkilenmiştir. 1903 
tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne olarak açılışı yapılan bina, 1909’da 
Darülfünun Tıp Fakültesi ismiyle Darülfünun’un bir şubesi olmuş; 1933 
tarihinde boşaltılarak liseye dönüştürülmüştür. Günümüzde bina Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi’nin kullanımındadır.

Bulunduğu mevki sebebiyle Haydarpaşa Tıbbiyesi olarak bilinen eski 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne binası tıp ve mimarlık tarihindeki önemine ve 
Üsküdar’a kattığı büyük değere rağmen araştırmacıların yeterince ilgisini 
çekmemiştir. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi olarak hazır-
lanan “Kuruluşundan 1933 Reformuna Fotoğraflarla Darülfünun Tıp Fakül-
tesi” isimli kitap Haydarpaşa Tıbbiyesi ile ilgili en kapsamlı çalışmadır.1 
Ancak, arşiv belgelerine ve dönemin yayınlarına dayanan geniş bir kaynak 
araştırmasının yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

1 Nil Sarı - Burhan Akgün - Emrah Kurt, Kuruluşundan 1933 Reformuna Fotoğraflarla Darül-
fünun Tıp Fakültesi, İ.Ü. Yay., 2011. Ayrıca bkz. Ayşegül Demirhan Erdemir, “Haydarpaşa Tıp 
Fakültesi’nin (1903-1933) Türk Tıp Tarihindeki Yeri ve Bazı Orijinal Belgeler”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı, 1992 (ayrı baskı).
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Bu araştırmada, Tıbbiye’nin Haydarpaşa’ya nakil sebepleri; Tıbbiye ve 
klinik binalarının inşasıyla ilgili gelişmeler ve yatırımlar; Haydarpaşa’dan 
taşınmanın sebepleri ve sonuçları kısaca ele alınmaktadır. Çalışmada ör-
nek olarak bazı BOA belgelerinden ve konuyla ilgili yayınlardan yararla-
nılmıştır. Bir asır önce Haydarpaşa Tıbbiyesi’nin mevkisi konusundaki 
tartışmalar çerçevesinde Üsküdar bölgesinin şehirdeki konumuyla ilgili 
görüşlere de dikkat çekilmiştir. Binanın çevresindeki diğer tarihi hastane-
lerle birlikte yeniden değerlendirilmesi konusu ele alınmakta ve İstanbul 
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan Yıldız Albümleri’n-
den seçilen fotoğraflar, binanın konumunu gösteren haritalar ve günü-
müz fotoğrafları eşliğinde tartışmaya açılmaktadır.

Resim 1: 
Solda Selimiye Kışlası, 

aşağıda Haydarpaşa Askeri Hastanesi 
ve 

Haydarpaşa İstasyonu

19. yüzyıl sonlarına ait bir İstanbul haritasında
Mekteb-i Tıbbıye-i Şâhâne’nin konumu.
Seririyat binaları henüz haritada olmadığı için
1890’lı yıllara ait olduğu düşünülmektedir.
(Kaynak: www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr)
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Tıbbiye’nin Haydarpaşa’ya Nakil Sebepleri

II. Abdülhamit Demirkapı’da bulunan Askeri Tıbbiye’yi Haydarpaşa’ya 
nakletmek istemekteydi. Siyasi faaliyetlerde bulunan öğrencileri denetle-
yebilme amacıyla Sultan’ın Tıbbiye’yi merkezden uzağa taşımak istediğini 
ileri sürenler vardı.2 Tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan ve yatılı 
eğitim gören Askeri Tıbbiye öğrencilerinin siyasetle ilişkisi huzursuzlu-
ğa neden olmaktaydı. Eğitim amacıyla Avrupa’ya gönderilen Tıbbiyeliler 
hürriyet ve eşitlik gibi konularda siyasi görüşler edinmekte ve memleke-
te döndüklerinde siyasi faaliyetlerde bulunarak Sultan II. Abdülhamit’e 
muhalefet etmekteydiler. Zamanla Osmanlı Devleti’nin yönetiminde söz 
sahibi olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucuları da Tıbbiye öğrenci-
leriydi. İttihat-ı Osmanî Cemiyeti adlı gizli örgüt 1889’da Askeri Tıbbiye 
Mektebi’nde İshak Sükûti (1868-1902), İbrahim Temo (1865-1939), Ab-
dullah Cevdet (1869-1932), Mehmet Reşit ve Hikmet Emin adlarında beş 
öğrencinin öncülüğünde kurulmuştu.3

Sultan II. Abdülhamit tahta çıktıktan kısa bir süre sonra Kanun-i Esa-
si’yi askıya alıp, Meclis-i Mebusan’ı da kapatınca Askeri Tıbbiye Mekte-
bi’ndeki muhalefet daha da şiddetlendi. Mektep yöneticileri ve bazı hoca-
lar öğrencilerin siyasî faaliyetlerine göz yumduğundan mektepte disiplin 
kalmamıştı. Öğrenciler mektepten kaçarak geceyi dışarıda geçirmeye ve 
hatta mektebe gizlice misafir bile sokmaya başlamıştı. Bu gidişe son ver-
mek isteyen Sultan II. Abdülhamit 1892 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâ-
ne’yi, tüm askeri okulları tek yönetim altında birleştiren, Umum Mekâtib-i 
Askeriye-i Şâhâne Nezareti’ne bağladı ve Nazırlığına da Tophane Müşiri 
Zeki Paşa’yı getirdi.4 Bir süre sonra Demirkapı’daki Tıbbiye binalarının ve 
arazisinin yetersiz olduğu ve bu sebeple mektebin Haydarpaşa’ya nakil 
gündeme gelecekti.

Tıbbiye kurulduğu 1827 yılından itibaren tıp eğitimi konak, saray bina-
sı ve kışla gibi devşirme mekânlarda yürütülmüştü. Tıbbiye 1876 yılında 
yedinci kez nakledildiğinde Sirkeci’deki Demirkapı Kışlası’na yerleştiril-
mişti.5 Zamanla, Demirkapı’daki Tıbbiye binalarının yetersizliği, laboratu-
ar eksikliği ve uygulama hastanesi sorunu gibi sebeplerle tıp eğitiminden 

2 Cemil Topuzlu, “Tıbbiye’nin Haydarpaşa’ya Nakli Mes’elesi Üzerine”, Tıb Dünyası, 14(5): 
4666-4670, 1941; Osman Şevki Uludağ: “Tıbbiye’nin Haydarpaşa’ya Nakli”, Tıb Dünyası, 
14/3, (1941), s. 4631-4634; Osman Şevki Uludağ, “Tıbbiye’nin Haydarpaşa’ya Nakli”, Tıb 
Dünyası, 14/4, (1941), s. 4650-4655; A. Süheyl Ünver, “Tıp Fakültesi Haydarpaşa’ya Nasıl 
Naklolundu?”, Tıp Tarihimiz Yıllığı, İstanbul, 1966, s. 69.
3 Bıdak Ar, Aydınlanma - Kemalizm - Modern Cumhuriyet, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Ankara, 
2011, s. 50.
4 Zeki Paşa aynı zamanda Umur-u Tıbbiye-i Mülkiye, Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i 
Umumiye, Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiye, Kuduz ve Çiçek Aşısı Hazırlama Müesseseleri, Hıfzıs-
sıhha Müfettişleri başı oldu. Bkz. Ekrem Kadri Unat, “Türk Veteriner Hekimliğinin Gelişme-
sinde Mustafa Zeki Paşa’nın Etkisi”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, IV, 1998, s. 55-58.
5 Nil Sarı, “Mekteb-i Tıbbiye (1827-1909)”, Kuruluşundan Günümüze Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
si (1827-1967-2007), Nobel Tıp Kitabevleri Yayını, İstanbul, 2009, s. 7-28.
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istenilen verimin alınamadığı ileri sürülmeye başlandı. 3 Ağustos 1893 
tarihinde Serasker Rıza Paşa Demirkapı Kışlası’nın tıp eğitimi için ne-
den yetersiz olduğunu gerekçeleriyle II. Abdülhamit’e arz etti. Buna göre, 
Demirkapı Tıbbiye’si çukurdaydı ve havası kötüydü; Rumeli şimendiferi 
güzergâhı üzerinde bulunduğundan gürültülüydü; çevresi genişlemeye 
müsait değildi; ihtiyaca cevap veremeyecek kadar dar ve haraptı; yeni ilmî 
usullere göre olması gereken klinik, laboratuar ve müze gibi birimlerden 
yoksundu. Bu gibi sebeplerle Makam-ı Seraskerî Tıbbiye Mektebi yapıl-
mak üzere Haydarpaşa Askeri Hastanesi (günümüzde GATA) civarında 
yeni bir binanın inşasını talep etmekteydi. Ayrıca, yeni Tıbbiye binasının 
günün koşullarını karşılayacak şekilde teorik ve uygulamalı eğitimin en 
ileri düzeyde yürütülebileceği uygun bir mimari plan çerçevesinde inşa 
edilmesi; Askeri Tıbbiye’nin yanı sıra Mülki Tıbbiye’nin de Haydarpaşa’ya 
nakledilmesi öngörülmüştü. Hasta başında klinik tıp eğitimi yapılabilme-
si için yeni Tıbbiye binasının Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nin yakınına 
inşası tasarlanmıştı. Haydarpaşa’nın temiz havası, güzel mevkisi ve civar-
daki geniş arazi dönemin tıp eğitimi için önem taşıyan botanik bahçesinin 
tesisine de elverişliydi.6

6 BOA, Y.MTV, 80/138 [3 Ağustos 1893].

Resim 2: Askeri Tıbbiye Mektebi için tahsis edilen arazi koyu çizgi ile gösterilmiştir, 
21 Temmuz 1889 tarihli ve 1/5000 ölçekli, Nazır-ı Hazine-i Şahane imzalı harita 

(Başbakanlık Osmanlı Arşivleri)
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1894 yılında Yıldız Hastanesi’ne müfettiş olarak tayin edilen Fransız 
Dr. Margery Padişah buyruğu ile Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’de inceleme-
ler yaptı. Tıbbiye’nin yeniden ıslahını gerekli bulan Dr. Margery 31 Mart 
1894’te raporunu sundu.7 Mekteb-i Tıbbiye’nin Haydarpaşa’da inşası ve 
Haydarpaşa Asker Hastanesi’nin de ıslah edilerek Seririyat Hastanesi, 
yani Tıbbiye Klinikleri olarak kullanılması konusu 1894 yılının sonbaha-
rında Padişah’a arz edildi.8

26 Kasım 1894 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye’nin Haydarpa-
şa’ya taşınmasına ve Haydarpaşa Asker Hastanesi’nin ıslahına dair irade 
çıktı. Mektebin Haydarpaşa’ya nakli hükmünün gerekçesinde Tıbbiyeli-
lerin tutum ve davranışlarına da gönderme yapılmıştı. Mekteb-i Tıbbiye 
mezunları arasından seçilerek tıp ve cerrahî bilgilerini ilerletmek için Av-
rupa’ya gönderilen doktorlardan bir fayda elde edilemediği; tıp eğitiminin 
Avrupa’dan getirtilecek hocalarla yürütülmesinin daha az masraflı olaca-
ğı; böylece doktorların ahlâklarının korunacağı ve bilgilerinin gelişeceği 
gibi önemli sonuçlara yol açacağı gerekçesiyle Mekteb-i Tıbbiye-i Askeri-
ye’nin Haydarpaşa’ya nakli öngörülmüştü.9

Haydarpaşa’da Tıbbiye Mektebi ve Kliniklerinin İnşası

Yeni Tıbbiye binasının planı mimar Vallaury ve D’Aranco ile asker mü-
hendisler tarafından tasarlanıp çizildi.10 Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nin 
de ıslah edilip şartlarının iyileştirilmesiyle Tıbbiye’nin eğitim hastanesi 
olarak kullanılması planlanmıştı (1894).11 11 Şubat 1895 tarihinde devlet 
erkânının katılımı, kurbanların kesimi ve yapılan dualarla Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne’nin Haydarpaşa’daki yeni binasının temel atma töreni yapıldı. 
Ayrıca aynı gün Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde inşa edilen yeni ameli-
yathanenin açılış merasimi de gerçekleşti.12

Üç yıl sonra, 14 Şubat 1898 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye’nin ikmali ve 
tedrisatın ıslahı için Almanya’dan Profesör Doktor Robert Rieder getirtil-
di.13 Aynı yılın 13 Haziran günü Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne’ye müfettiş 
ve muallim olarak tayin edilen Dr. Rieder, yeni yapılan Tıbbiye binası için 
lüzumlu gördüğü değişikliklerle ilgili raporunu 5 Eylül 1898 tarihinde 
sundu.14 Dr. Rieder’in aynı sene Kasım ayında Mekteb-i Tıbbiye’nin ısla-

7 BOA, A.MKT.MHM., 594/19 [31 Mart 1894].
8 BOA, İ.HUS., 29/1312/RA024 [8 Eylül 1894] ve BOA, İ.HUS., 30/1312/R-071 [22 Ekim 
1894].
9 BOA, Y.A.HUS, 131/87 [26 Kasım 1894] Haydarpaşa Tıbbiyesi’nin yapımı ile ilgili BOA bel-
gelerinin taranmasında ve okunmasında değerli katkılarından ötürü sayın Dr. Zeki İzgüer ve 
uzman Ramazan Tuğ’a teşekkür ederiz.
10 Afife Batur, “Schools For Medical Sciences And Hospital Buildings Designed By Italian Ar-
chitect R. D’Aronco”, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri Kitabı, TTK Yayını, XXVI, 
Dizi-Sayı 14b, C. III, Ankara, 2005, s. 1421-1428.
11 BOA, Y.A.HUS, 131/87 [26 Kasım 1894].
12 BOA, Y.PRK.ZB, 15/29 [11 Şubat 1895].
13 BOA, BEO, 1079/80924 [14 Şubat 1898].
14 BOA, Y.PRK.ASK., 143/69 [5 Eylül 1898].

219_Nil_Sari.indd   6 10.12.2015   11:54:46

144



7NİL SARI - BURHAN AKGÜN / MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞÂHÂNE

hı ile İdadi programının değiştirilmesi hususunda hazırladığı layihası da 
incelenmek üzere padişaha arz olundu.15 Artık Dr. Rieder’in tasarıları ve 
raporları Haydarpaşa Tıbbiyesi’nin yapılanmasını yönlendirmekteydi.

Dr. Rieder, 21 Mayıs 1899 tarihinde Tıbbiye’nin eğitim hastanesi olan 
Gülhane Seririyat Mektebi’ne Nazır olarak da atandı.16 Dr. Rieder, ken-
di planları doğrultusunda ve kendi belirlediği şahıslarla çalışmayı ter-
cih etmekteydi. Haydarpaşa’da yapılmakta olan yeni Tıbbiye binası so-
rumluluğunun da Dr. Rieder’e verilmesiyle mevcut Haydarpaşa Askeri 
Hastanesi’nin Tıbbiye’nin eğitim hastanesi olarak kullanılması konusu 
devreden çıktı. Dr. Rieder Haydarpaşa’daki Tıbbiye binası ve tasarladığı 
Tıbbiye klinikleriyle ilgili taleplerinde ısrarcıydı. Tıbbiye binasının iç do-
nanımının hazırlanmış olan rapor doğrultusunda müfredata bağlı olarak 
düzenlenmediği taktirde Dr. Rieder’in görevine devam edemeyeceği hu-
susu 29 Mayıs 1899 tarihinde Sultan II. Abdülhamid’e arz edildi.17 Bu 
arada inşaat süresi uzamakta ve masraflar artmaktaydı. Mimar Vallaury 
tarafından hazırlanan plan çerçevesinde yapılacak klinik barakalar için 
7 Ekim 1899 tarihinde 121.458 lira tahsis edildi.18 1901 yılında Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne binasının kapladığı toplam alan 14.060 m2 olup, 2 fut-
bol sahasından büyüktü (2,23). Mektep için ayrılan arazinin genişliği ise 
800 dönüm (=800.000m2), yani 125 futbol sahası kadardı. İnşaat yapılan 
kısmın araziye oranı %1,75 idi. Bu veriler, Tıbbiye ve klinikleri için ileriye 
dönük bir büyümenin planlandığını kanıtlar niteliktedir.

15 BOA, Y.PRK.ASK., 146/49 [11 Kasım 1898].
16 BOA, İ.TAL., 175/1317/M-041 [21 Mayıs 1899]. Ayrıca bkz. Adnan Ataç, Gülhane Askeri 
Tıp Akademisi’nin Kuruluşu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür 
Merkezi Yayını, Sayı: 87, Ankara, 1996.
17 BOA, Y.PRK.ASK, 139/118 [29 Mayıs 1899].
18 BOA, İ.HUS, 77/1317 C-01 [7 Ekim 1899].

Resim 3: 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne binasının çeşitli bölümlerinin kapladığı alan (m2 olarak)
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Haydarpaşa’da inşa edilmekte olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’nin dairelerinin yüzölçüm-
leri ile yüksekliklerini gösterir çizelge, 19 Nisan 1901

Alanı  (m2 olarak) Uzunluğu 
(m) 

Genişliği 
(m) Adedi Yüksekliği 

(m) Toplam Parça 

Cadde cephesinin ortasındaki daire - 892,72 37,41 23,86 1 33,81 

1000,52 107,80 15,40 7,00 1 

Aynı daire tarafındaki daireler - 964,65 23,76 20,30 2 32,02 

1046,65 82,00 8,20 5,00 2 

Cadde tarafında sağ ve sol başındaki daireler 566,10 - 18,87 15,00 2 28,61 

Cadde tarafındaki büyük kenarın koridoru 1022,47 - 173,30 5,90 1 23,50 

Tuvalet koridorları - 165,20 14,00 5,90 2 23,50 

Tuvaletler 583,20 418,00 19,00 11,00 2 28,05 

Selimiye Kışlası tarafındaki küçük kenar 1406,98 - 75,24 18,70 1 27,00 

Haydarpaşa tarafındaki küçük kenar 1413,00 - 75,24 18,78 1 32,97 

Deniz tarafında ve Selimiye cihetindeki daire 381,42 - 19,51 19,55 1 37,14 

Aynı dairedeki kuleler - - - - 2 45,48 

Mektebin kara tarafındaki cephesi karşısında inşa edilen seririyât hastaneleriyle merkez 
doktorlar dairesinin yüzölçümleri ve yükseklikleri, 19 Nisan 1901

Toplam 
Alanı  (m2 olarak) Uzunluğu

(m) 
Genişliği

(m) Adedi Yüksekliği 
(m) Parça 

Merkez doktorlar dairesi - 370,14 19,90 18,60 1 17,43 

Bu dairenin etrafındaki koridorlar 570,14 200,00 20,00 5,00 2 6,44 

Koridor 

Birinci Hastahâne 

- 75,00 15,00 5,00 1 

14,02 

Küçük odalar - 120,90 13,00 9,30 1 

Hasta koğuşu - 275,60 26,00 10,60 1 

İstirahat salonu, hamam ve 
tuvaletler 719,50 248,00 19,30 12,85 1 

Aynı  ölçü ve dağılıma sahip İkinci Hastahâne 719,50 - - - - 14,02 

Eczâhâne ve laboratuvarlar

Üçüncü Hastahâne 

- 132,00 12,00 11,00 1
14,02

Muallim ve muavin odaları - 230,65 21,76 10,60 1

Ameliyât dershânesiyle hasta 
odaları 619,15 256,50 19,00 13,50 1

TOPLAM 2628,29

Resim 4:
Haydarpaşa Tıbbiyesi’nin ana binasının deniz cephesinden (batı) görünümü (Rieder’den)
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Sultan II. Abdülhamid’in Tıbbiye’nin inşasında yeni masraf çıkarıl-
maması için irâdesine rağmen Dr. Rieder ek tahsisat talebine devam 
ederek maliyetin artmasına sebep olmaktaydı. Dr. Rieder’in ikna etmiş 
olduğu Makam-ı Seraskerî yeni taleplerin sebeplerini 29 Nisan 1901 ta-
rihinde Sultan’a arz etti. II. Abdülhamid’e övgü dolu sözlerle ifade edi-
len açıklamada, “Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne inşaatının Padişah tarafın-
dan yaptırılan eserlerin en büyüğü ve nadidesi olduğu; Avrupa’da dahi 
benzeri bulunmadığı; insanlık âleminin gıpta edeceği yeni ve ihtişamlı bir 
tarzda tesis edildiği” kaydedildi. Ayrıca, Tıbbiyelilerin siyasetle meşgul 
oldukları da ima edilerek, “Yeni tıbbî gelişmelerden haberdar olmak üzere 
Avrupa’ya gönderilmekte olan Tıbbiye mezunlarının çoğunun kendilerin-
den beklenenleri veremediklerinin görüldüğü; artık Avrupa’ya tabip gön-
dermeye ihtiyaç kalmamak üzere son ilmî gelişme ve buluşlara göre ihti-
yaç duyulacak uzman ve yetenekli öğretmenlerin Avrupa’dan getirtilece-
ği” bildirildi. Sonra da, “Tıbbın bütün bölümlerinin teorik ve pratik olarak 
okutulup gösterilmesi ve çeşitli hastalıkların tedavisi için 1.000 - 1.500 
kadar hasta kapasiteli 25 kadar kliniğin inşasına başlanması; bu şartlar 
dahilinde yapımına devam edilen Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’nin mimarları 
Vallaury ve D’Aronco tarafından hazırlanan keşif defterine göre inşaatın 
tamamlanabilmesi için gerekli olan meblağın ödenmesi hususunda” izin 
talep edildi.19

19 BOA, Y.MTV, 214/80 [29 Nisan 1901].

Resim 5:
Klinik binalarının kapladığı alanı gösteren çizim

Resim 6:
Tıbbiye’nin ana binanın hemen karşısında yer alan klinikler binasının ön cephesi (Rieder’den)
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Tıbbiye’nin Haydarpaşa’ya Nakli

1895 yılının başlarında temeli atılan Tıbbiye binasının eksiklikleri 1903 
yılı sonbaharında hala tamamlanamamıştı. Binanın eksikliklerinin kısa 
zamanda tamamlanarak açılışın Padişah’ın doğum gününde yapılmasına 
1903 Ekim’inin başlarında karar verildi.20 Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne tale-
besinin bir kısmının Haydarpaşa’da, diğerlerinin ise Gülhane’de bulunma-
sı fazla masrafa ve idarî zorluklara sebep olacağı gerekçesiyle Tıbbiye’nin 
bütün bölümlerinin Gülhane’den Haydarpaşa’ya nakli öngörülmüştü. 

7 Ekim 1903 tarihinde Tıbbiye’nin açılış töreni için gereken tahsisatın 
ödenmesi; mektebin eksikliklerinin tamamlanması; Gülhane’deki mekte-
bin tamamen tahliye edilerek Haydarpaşa’da bulunan mektebe nakli ve 
talebelerden bazılarının firar vd. münasebetsizlikleri görüldüğünden Hay-
darpaşa’da düzen ve asayişin sağlanması bakımından takviye güvenlik 
tedbirleri alınması için hüküm verildi. Nakil sırasında alınması öngörülen 
güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak, “Haydarpaşa’daki mektebin etrafı pek 
açık olduğundan güvenliğin hakkiyle takviyesine itina etmek gerektiğinden 
birkaç gün zarfında bizzat Haydarpaşa’ya gidilerek mektep ve civarının tef-
tiş edilmesi, hangi kapıların kapalı bulundurulacağının, hangilerinden tale-
benin girip çıkması lâzım geleceğinin” tespiti hususunun Tophâne-i Âmire 
Müşiri ve Umum Mekâtib-i Askeriye-i Şâhâne Nâzırı Zeki Paşa’ya tebliğ 
edilmesi yönünde irade buyrulmuştu.21 Öğrencilerin mektebe yakın İngiliz 
mezarlığına kaçarak iltica etme ihtimali göz önünde bulundurulmuştu.

20 BOA, İ.HR, 437/40 [5 Ekim 1903].
21 BOA, İ.AS, 47/1321 B-13 [7 Ekim 1903]. Ayrıca bkz. Besim Ömer (Akalın), “Mekteb-i Tıbbi-
ye-i Şâhâne Bina-yı Cedid ve Muhteşemi”, Nefsâl-i Âfiyet, İstanbul, 1320 / 1904, s. 47-57’den 
aktaran: Nuran Yıldırım, İstanbul’un Sağlık Tarihi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ve 
İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2010, s. 268.

Resim 7:
Askeri Tıp Mektebi ile hemen karşısındaki Seririyat Hastanesi, 

sağ altta ise Haydarpaşa Askeri Hastanesi görülmekte. (1927 yılının Pervititch Sigorta haritası) 
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Mektep açıldıktan sonra teknik donanım eksikliklerinin tamamlanma-
sına, eğitim-öğretim ihtiyaçlarının giderilmesine ve kliniklerin yapılanma-
sına devam edildi. Mesela, aydınlatma için havagazı getirtme girişimi so-
nuçlanamamıştı.22 Çiçek ve kuduz aşılarının üretimi ve aşılama Tıbbiye’de 
yapılırdı, ancak Telkihhane ve Kuduz Tedavihanesi ve Aşı Ameliyathanesi 
henüz kurulamamıştı.23 Haydarpaşa’ya nakledilmiş olan Kimyahane’nin  
düzenlenmesi gerekiyordu.24

Tıp eğitimi için temel olan anatomi çalışmaları için Teşrihhane henüz 
açılamamıştı. Mekteb-i Tıbbiye Müfettişi ve Gülhane Seririyat Hastanesi 
Nâzırı Dr. Rieder eksikliklerin tamamlanması amacıyla Umum Mekâtib-i 
Askeriye Nâzırı Zeki Paşa’ya takdim ettiği 25 Ocak 1904 tarihli raporun-
da, “bir teşrihhane açılması; teşrih pavyonu için balmumu modeller, ka-
davra masaları, iskeletler getirtilmesi; kalorifer, elektrikle aydınlatma, ka-
nalizasyon ve havalandırma sisteminin inşası; tedrisat için atlas, sıralar, 
levhalar, hasta karyolaları vb. araç gereçler ile kimya laboratuarı, müze ve 
kütüphane kurulması” için harcanması gereken meblağı bildirdi.25

Bu arada Paşalığa yükseltilen Dr. Rieder 22 Şubat 1904 tarihinde Tıb-
biye hastanesinin üçüncü pavyonunda cerrahi kliniğine (seririyat-ı cer-
rahiye) mahsus bir amfi-teatr inşasına müsaade olunması hakkında bir 
müzekkire verdi.26

22 Mektebin ve ek binalarının havagazıyla aydınlatılmasına ait işlemlerin bir an önce yapıl-
ması için çok sayıda yazışma yapılmıştır. Bkz. BOA, DH.MKT, 796/12 [18 Aralık 1903]; BOA, 
İ.HUS, 137/1323 Za-96 [22 Aralık 1905] vd.
23 BOA, İ.HUS, 112/1321 L-66 [7 Ocak 1904].
24 BOA, DH.MKT, 864/40 [22 Haziran 1904] ve BOA, Y.A.HUS, 481/34 [17 Kasım 1904].
25 BOA, Y.MTV, 255/50 [25 Ocak 1904].
26 BOA, BEO, 2280/170930 [22 Şubat 1904].

Resim 8:
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’nin 15 Şaban 1321 / 6 Kasım 1903 tarihinde yapılan açılış töreni

(İ.Ü. Nadir Eserler Ktp., 90558 / 6).
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Aynı yıl Dr. Rieder, Haydarpaşa’da yeni kurulan Askeri Tıbbiye’yi an-
lattığı kitabını Almanca olarak yayınlandı.27

Haydarpaşa Tıbbiyesi ve kliniklerinin inşası çevrenin imarını da gün-
deme getirdi. Hasta ulaşımı bakımından yolların düzenlenmesi çok önem-
liydi. İnşaatı bitmek üzere olan mektep binası ile klinikler arasından ge-
çen ve Tıbbiye Caddesi olarak bilinen büyük yolun iki binanın zeminine 
göre düzenlenmesi ve mekteple birlikte bitirilmesi hususu Şehremaneti’ne 
buyrulmuştu.28 Fakir hastalar göz önünde bulundurularak, Haydarpa-
şa İskelesi, Üsküdar, Karacaahmet ve Selimiye taraflarındaki yolların ge-
liş-gidişlere müsait olamamasından dolayı adı geçen yolların bir an önce 
tamir edilmesine hükmedildi.29 İleriki tarihlerde eksikliklerin tamam-
lanmasına devam edildi. 1908 yılında bile Tıbbiye’nin yerleşme sıkıntısı 
bitmemişti.30 Haydarpaşa Tıbbiye’si ile kliniklerinin inşası ve donanımı 
pahalıya mal olmuştu. Uzun yıllar boyunca muazzam yatırım yapılmıştı. 
Sonunda Haydarpaşa Tıbbiyesi çağının en ileri anatomi salonlarına, labo-
ratuarlarına, cerrahi amfisine vd. sahip oldu. Sahile kadar inen geniş bir 
araziye yerleşmiş olan Tıbbiye ileriki tarihlerde gelişerek büyüyebilecekti. 
Üsküdar-Kadıköy arasındaki Tıbbiye Caddesi, Haydarpaşa Garı ve deniz 
yolları ile ulaşım bakımından da Tıbbiye’nin ve kliniklerinin önü açıktı.

27 Robert Rieder Pascha, Für die Türkei. Bd.II.1. Die neue Militärmedizinschule Haidar-Pascha, 
Jena, 1904.
28 BOA, Y.MTV, 232/187 [4 Ağustos 1902].
29 BOA, DH.MKT, 824/57 [21 Şubat 1904].
30 Kemal Özbay, Türk Asker Hekimliği Tarihi, C. II, İstanbul, 1976, s. 105-106.

Resim 9:
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’nin bahçesiyle dahilen manzaraları

(İ.Ü. Nadir Eserler Ktp., 90558-7).
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Haydarpaşa Tıbbiyesi’nin İstanbul’un Avrupa Yakasına Geri Taşınması 

24 Temmuz 1908’te Meşrutiyet’in ilanı ve 27 Nisan 1909’da II. Abdül-
hamid’in tahttan indirilmesiyle Haydarpaşa Tıbbiyesi de dönemin diğer 
kurumlarıyla birlikte hüviyet değiştirdi. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye 22 
Mayıs 1909 tarihinde fiilen Darülfünun-ı Osmani Tıp Fakültesi’nin şubesi 
olduktan sonra Askeri Tıbbiye de Darülfünun’a katıldı.31

31 Ekrem Kadri Unat - Mustafa Samastı, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıp Mektebi 1867-
1909), İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını, No. 155, İstanbul, 1990; Cemil Topuzlu, İstib-
dat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım, II. baskıyı hazırlayan: Hüsrev 
Hatemi - Aykut Kazancıgil, İ.Ü., CTF Yay. No. 96, İstanbul, 1982, s. 75-76.

Resim 10:
İç bahçedeki çiçek tarhlarının yerini günümüzde asfalt kaplama basketbol sahası almış

Resim 11:
Askeri Tıbbiye öğrencileri yemek duasında, 1916 senesi
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Tıp Fakültesi’ni Haydarpaşa’dan İstanbul’un Avrupa yakasına geri 
taşıma tartışması Osmanlı döneminden beri sürmekteydi. Taşınma me-
selesi Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra gündemi iyice işgal etmeye 
başladı.32 Nakil taraftarları, “şehir merkezinden uzak tıp fakültesi olmaz” 
diyerek Tıbbiye’nin Haydarpaşa’dan taşınmasını savunmaktaydı. Dr. 
Akil Muhtar ve Dr. Celal Muhtar’ın önü çektiği nakil taraftarlarına göre 
Haydarpaşa semti şehir merkezine uzaktı, dolayısıyla Tıp Fakültesi bi-
nasının yeri sapaydı. Tıbbiye, şehrin en kalabalık kısmından koca bir 
deniz ile ayrıldığından ve nüfus yoğunluğundan uzak bir “kırda” inşa 
edildiğinden muhitinde ne bir ev ne de bir dükkân yapılmış, etrafı bom-
boş kalmıştı.

Taşınma taraftarlarına göre Fakülte binasının uzaklığı sebebiyle mü-
derrisler derslere muntazam devam edememekte, hastalar da geleme-
mekteydi. Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki hasta sayısı ve hastalık türleri 
klinik eğitim bakımından yetersizdi. Nakil taraftarları başka sebepler de 
ileri sürmekteydi. Onlara göre, bina henüz tamamlanmamıştı; klinikler 
(seririyat pavyonları), anatomi, fizyoloji, patoloji, histoloji, röntgen mües-
seseleri, banyo, mutfak ve dezenfeksiyon dairesi yapılamamıştı. Klinikler 
yetersizdi - yapılması planlanan pavyonlardan sadece üçü yapılabilmişti; 
yatak adedi yetersizdi; takviye için Haydarpaşa Askerî Hastanesi uygun 
değildi.33 Taşınmanın en hararetli taraftarı Dr. Akil Muhtar (Özden), “has-
ta yataklarının adedi pek noksandır; şehrimizde bulunan münasip hasta-
nelerden istifadeyi temin ile telafi etmek lazımdır.”34 demekteydi.

Haydarpaşa’da kalmak isteyen nakil karşıtlarının savunmalarına göre,  
“Şehrin merkezi Kız Kulesi ile Galata Köprüsü arasındadır” ve “Haydarpa-
şa’dan deniz yoluyla merkeze ulaşmak çok kolaydır. Üsküdar, Kadıköy ve 
Pendik’e kadar hat boyu dikkate alınmalı ve başlı başına büyük bir şehir 
teşkil eden Anadolu yakasının nüfus yoğunluğu göz önünde tutulmalıdır.” 
Nakil karşıtlarına göre taşınma arzusunun asıl sebebi tıp müderrisleri-
nin çoğunun evinin ve muayenehanesinin Avrupa yakasında olmasından 
kaynaklanmıştı. “Hiç şüphesiz ekserisinin yalnız muayenehaneleri İstan-
bul (Avrupa) cihetinde olan müderrislere ve muallimlere temin-i suhulet ga-
yesidir.” diyen taşınma karşıtlarına göre nakil arzusunun gerçek sebebi 
Tıbbiye’nin yer olarak hocaların muayenehanelerine uzak oluşuydu. Nakil 
karşıtları diğer gerekçeleri şöyle ifade ettiler:

32 Kemal Özbay, Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, C. II, İstanbul, 1976, s. 
123.
33 Osmanlı Türkçesi ile isimsiz iki yayın ile Âkil Muhtar ve Celal Muhtar’ın yayını nakil taraf-
tarlarının görüşlerini yansıtır: Türk Tababetinin Terakkisi Tıp Fakültesi’nin İstanbul’a Nakline 
Vâbestedir, Kader Matbaası İstanbul, 1924; Tıp Fakültesi’nin İstanbul’a Nakli Bir Zarurettir, 
Yeni Matbaa, 1341/1925; Âkil Muhtar - Celal Muhtar, Tıp Fakültesi’nin İstanbul’da Bulunma-
sı Türk Tababeti İçin Hayati Bir Meseledir, Kader Mtb., İstanbul, 1925. Bkz. Bedizel Z. Aydın, 
“Tıbbiye’nin Haydarpaşa’dan İstanbul’a Nakline Dair”, V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri, 
Ankara, 1998, s. 25-36.
34 Akil Muhtar (Özden), Darülfünunumuz Hakkında Bazı Mülâhazât, İstanbul, 1340/1924, s. 
20-21.
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“İstanbul cihetinde bu binaya muadil ve o genişlikte başka bina yok-
tur; konak benzeri bir binanın fakülteye dönüştürülmesi mümkün 
değildir; Tıbbiye klinikleri Müdafaa-i Milliye Vekâleti tarafından tale-
benin istifadesini temin için vaat edilen Haydarpaşa Hastanesi’nin 
700 yatağıyla toplam 1200 yataklık bir müessese olacaktır; Haydar-
paşa’da mükemmel bir teşrihhane her türlü levazımatı ile mevcuttur; 
Haydarpaşa Fakültesi’nin binlerce altın lira harcanarak yapılan do-
lapları ve diğer aksamı sökülüp nakledildiğinde, mektep haline geti-
rilecek bir başka binaya uymayacağı, bunun yanı sıra mühimce bir 
para sarfı gerekeceği tabiidir.”35

Darülfünun emini İsmail Hakkı Baltacıoğlu fakültelerin üniversite böl-
gesinde bir arada olmasının yararı sebebiyle Tıp Fakültesi’nin Beyazıt’a 
taşınmasına taraftardı; ancak, bu kadar kapsamlı bir kurumun yerle-
şebileceği büyüklükte bir mekânın bulunması ve laboratuarların, klinik 
malzemenin zarar görmeden taşınması güçtü.36 Dr. Cemil Topuzlu Paşa 
da Tıp Fakültesi ile hastanenin ve laboratuarların bir bütün olduğunu, 
dağınık binalarda eğitimin zararlı olacağını ileri sürmekteydi.37

35 Taşınmaya karşı çıkanların görüşleri için bkz. İstanbul Umum Hastaneleri Etibba ve Mü-
tehassısîni, Tıp Fakültesi’nin İstanbul’a Naklini İsteyenlerin Menvi-i Zamirleri ve Türk Tababeti-
nin İnhitata Suret-i Sevki, Kader Matbaası, İstanbul, 1341/1925; bkz. Bedizel Z. Aydın, a.g.e., 
s. 25-36.
36 İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Hayatım, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 1998, s. 303-304.
37 Cemil Topuzlu, İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım, s. 75-76.

Resim 12:
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne hastanesinin umumi manzarası

(İ.Ü. Nadir Eserler Ktp. 90558/8) 
Altı yıl sonra şubesi olduğu Darülfünun Tıp Fakültesi’nin de hastane binası olarak kullanılmıştır.
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Tartışmalar üzerine, 1924 yılı sonlarında Tıp Fakültesi’nin son iki sı-
nıf öğrencileri Gureba, Cerrahpaşa ve Haseki hastanelerinde staj yaptılar. 
Ancak, Tıp Fakültesi eğitiminin iki ayrı yakada olması çeşitli aksaklıklara 
sebep olmuş ve öğrenciler çok sıkıntıya girmişti. İşgalci durumuna düşen, 
ancak sığıntı durumunda olan Tıp Fakültesi müderrisleri ile şehir hasta-
nelerinin doktorları arasında şiddetli geçimsizlik olmuştu. TBMM’nin ka-
rarı ile 1925 yılında Haydarpaşa’ya geri dönüldü.38

Darülfünun’un kendini ıslah edemeyeceği düşüncesiyle Avrupa’dan 
müderris getirtilmesine karar verildi. Türkiye’ye çağrılan Prof. Malche Tıp 
Fakültesi’nde yetenekli, yetkin ve faal doktorların bulunduğunu, uygula-
maların oldukça iyi olduğunu, iyi hekimler yetiştirildiğini, ancak öğrenci-
lerin Haydarpaşa’da yeterince çeşitli hasta göremediğini ve İstanbul tara-
fına taşınılarak şehir hastanelerinden istifade edilmesini tavsiye etmişti. 
Maarif Vekili Dr. Reşit Galib de Tıp Fakültesi’nin taşınması taraftarıydı. 
1932-33 ders yılında Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerine İstanbul yaka-
sındaki hastanelerde staj yaptırıldı. Nihayet, Dr. Reşit Galib’in desteğiyle 
1933 yılında taşınma gerçekleşti. Haydarpaşa’dan Beyazıt’a eski Harbiye 
Nezareti binasının bir köşesine taşınan İstanbul Darülfünunu Tıp Fakül-
tesi’ne, “İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi” adı verildi. Tıp Fakültesi’nin 
laboratuarları ve hastaneleri birbirinden uzaktı. Öğrenciler, Sıhhiye Vekâ-
leti’ne ve Belediye’ye bağlı beş hastane (Şişli/Hamidiye Etfal, Gureba, Ha-
seki, Cerrahpaşa ve Bakırköy) arasında gelip gittiler. Osmanlı döneminde 
başlayan taşınma tartışması Cumhuriyet döneminde son bulmuştu.39

38 Emre Dölen, “Müderris Dr. Âkil Muhtar Bey’in “Darülfünunumuz Hakkında Bazı Mülâ-
hazât” Adlı Risalesi, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, V/I, 2003, s. 79-80.
39 Emre Dölen, Türkiye Üniversite Tarihi 3: Darülfünun’dan Üniversite’ye Geçiş (Tasfiye ve 
Yeni Kadrolar), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2010; Ekmeleddin İhsanoğlu, Da-

Resim 13:
Kubbeli girişi yıkılarak iki kata dönüştürülen Tıp Mektebi’nin Klinik (seririyat) binalarından

birinci hastane ile ortadaki poliklinik ve idare binasının görünümü.
Günümüzde Haydarpaşa Numune Hastanesi.
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Tıp Fakültesi binası Haydarpaşa Lisesi’ne, klinikleri de Numune Has-
tanesi’ne devredildi.40 Taşınmanın sonuçları pek ağırdı. Otuz yıl süresince 
büyük emeklerle ve bütçelerle meydana getirilmiş olan Haydarpaşa’da-
ki Tıp Fakültesi ve kliniklerinin araç-gereçlerinin çoğu yer olmadığından 
geride bırakıldı, donanımıyla birlikte dağıldı ve ziyan oldu. Çok büyük 
paralarla ve pek özenilerek yapılmış olan çeşitli tesisat binayı devralan 
Haydarpaşa Lisesi’ne uygun hale getirmek için sökülüp atıldı. Mesela, 
Haydarpaşa Tıp Fakültesi anatomi amfisi yıkıldı. Tıp Fakültesi Hastane-
si de yerine kurulan Numune Hastanesi’nin yer ihtiyacı doğrultusunda 
tarihi özelliklerini yitirdi. I. Hariciye Kliniği’nin Cemil Paşa amfisi yıkıldı. 
Geniş laboratuarlar, anatomi ve fizyoloji salonları, müze, matbaa vd. bi-
rimler dağıldı. Taşınırların birçoğu da korunamadı. Haydarpaşa’da geniş 
bir alana yerleşmiş, Mektebi ve klinikleriyle bir bütün olan Tıp Fakültesi 
Avrupa yakasında farklı muhitlerdeki hastanelere dağıtıldı ve klinik staj-
lar değişik hastanelerde yapılmaya başlandı. Tıp Fakültesi taşındığı has-
tanelerde sığıntı durumuna düştü. Temel ve klinik tıp eğitimi birbirinden 
ayrıldı. Tıp Fakültesi kliniklerinin yeniden bir araya getirilmesi ve yeni  
donanımın sağlanması çok uzun yıllara mal oldu ve gereksiz maliyete yol 
açtı. Taşınma Fakülte’nin gelişmesini olumsuz etkiledi.41

rülfünun: Osmanlı’da Kültürel Modernleşmenin Odağı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi (IRCICA) Yayını, İstanbul, 2010.
40 Müfit Ekdal, Tıbhaneden Numuneye: Bir Temel Sağlık Kuruluşumuzun Varlığında Türk Tıp 
Tarihi, Zafer Matbaası, İstanbul, 1982.
41 Cemil Topuzlu, İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım, s. 82-85.

Resim 14:
Askeri Tıbbiye öğrencilerinin kullandığı deniz hamamı.

Hemen karşısında Sultanahmet ve Ayasofya’nın silueti gözükmektedir.
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Sonuç

Uzun yıllar boyunca büyük emek ve maliyet ile yaptırılan Haydarpa-
şa Tıbbiyesi ve kliniklerinin tarihi henüz yazılmamıştır. II. Abdülhamit’in 
özenle inşa ettirdiği Tıbbiye ve klinikleri uzak görüşün ve uzun vadeli 
planlamanın ürünüdür. Nesiller boyunca gelişebilecek çok geniş bir arazi 
içinde, hasta taşımacılığının her yoldan ve çeşitli araçlarla yapılabileceği 
bir konumda inşa edilmiştir. Çağdaş bir tıp eğitimini en üst düzeyde yü-

Resim 15:
1920’li yıllara ait bir hava fotoğrafında Tıp Mektebi’nin 

Selimiye Kışlası ile Haydarpaşa Askeri Hastanesi arasında yer alan ve henüz parçalanmamış 
geniş arazisinin görünümü (Kaynak: İnternet)

Resim 16:
Haydarpaşa Tıbbiyesi’nin ve arazisinin yollarla kuşatılmış, sahil ile ilişkisi kesilmiş halini 

gösteren bir hava fotoğrafı
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rütebilme amacıyla tasarlanan inşaat ve donanımı uzun sürede tamam-
lanabilmiştir. Ne var ki, Üsküdar bölgesinin gelişime ne denli açık olduğu 
hususu değerlendirilememiş ve tıp tarihimizde en büyük yatırımlardan 
biri olan Haydarpaşa Tıbbiyesi siyasi ve şahsi nedenlerle dağıtılmıştır.

Haydarpaşa Tıbbiyesi’nin arazisi büyük oranda işgal edilmiş durum-
dadır. Zaman içinde Tıbbiye binası yolların arasına sıkışmış ve sahil ile 
bağlantısı kesilmiştir. Ancak bina tüm ihtişamı ile ayaktadır. Numune 
Hastanesi’ne devredilen Tıbbiye kliniklerinin kubbeli girişi kat ekleme 
maksadıyla yıkılınca yapının zarif görünümü yitirilmiştir.

Abidevi mimari eserler ve tarihi yapılar şehirlerin kimliğini şekillendi-
rir. Tarihi yapılar özelliklerini kaybettiğinde ya da sahasına tecavüz edi-
lip alanı daraltıldığında bulunduğu şehir de değer kaybeder. Haydarpaşa 
Tıbbiyesi ve klinikleri tıp ve mimarlık tarihimiz bakımından taşıdıkları de-
ğer itibariyle özenle kullanılmalı ve herkese tanıtılmalıdır. Aslında binanın 
kendisi başlı başına bir müze niteliğindedir. Bu sebepledir ki, şehir plan-
laması daima Haydarpaşa Tıbbiyesi ve klinikleri göz önünde tutularak 
yapılmalıdır.

Harem’e açılan Haydarpaşa Tıbbiyesi ve klinikleri ile civardaki diğer ta-
rihi sağlık yapıları kuruluş amaçları doğrultusunda korunmalıdır. Tarihi 
Tıbbiye ile klinik binaları Üsküdar yakasının en büyük sağlık komplek-
sinin ana yapıları olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede civardaki geniş 
alan içine yeni sağlık yapıları eklenebilir. Mevkisi itibariyle bu bölge sağlık 
turizmi için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaktadır. Haydarpaşa Tıbbiye’si 
ve kliniklerinin geniş arazisi; kara, deniz, tren ile ulaşım kolaylığı ve çeşit-
liliği ve havadan hasta taşımacılığına uygun alanın mevcudiyeti dikkate 
alındığında, yakın civarda bulunan Osmanlı dönemine ait diğer hastane 
yapılarıyla birlikte turistik bir sağlık kompleksini gerçekleştirme imkânı 
doğmaktadır.
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DEVLET, UNSURLARI VE KİŞİLİĞİ
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Öz

Devlet kavramı, kişilerin yorum tarzına göre değişik anlamlarda kul-
lanılmaktadır. Kimisine göre, sadece kuvvet ve iktidar, kimisine göre her 
çeşit kudret ve fazilet kaynağı, yine bazılarına göre hükmi bir şahıs veya 
müessesedir.

Sözlük anlamı olarak Devlet, “Bir hükümete ve ortak kanunlara bağlı 
teşkilatlı millet veya milletler topluluğu” olarak tanımlanmaktadır. Devlet 
bir bakıma, aralarında dayanışma ve otorite bağları bulunan ve bir yurtta 
yaşayan devamlı bir fertler topluluğudur.

Fertler veya aileler devamlı bir üstün otoriteyi kabullenmeden yaşadık-
ları sürece, Devlet’ten söz edilemez. Ancak bu kabullenmeyle Devlet’ten 
bahsedilir. Devlet, kendini meydana getirenlere birtakım hizmetlerde bu-
lunur. Görevler üstlenir. Esasında Devlet, onu meydana getiren kişilerden 
oluşmaktadır. Devleti onun adına hareket eden insanlardan farklı olarak 
düşünmek mümkün değildir. Devlet otoritesinden söz edildiğinde o oto-
riteyi kullananlar, devlet düzeninden söz edildiğinde o düzeni faaliyete 
geçirenler, devletin yasalarından bahsedildiğinde o yasaları yapanlar ger-
çekte fertlerdir.

Anahtar kelimeler: Devlet, Aile, Ülke, Mülkiyet, Hakimiyet.

Abstract
The State, Its Elements And Identity

The concept of the state is open to interpretation of individual opinions. 
For some people it only means power and ability, for some people unham-
pered capability and potency for others a judicial person or establishment.

The dictionary definition of a state is “an organized nation or group of 
people who ruled by a government and has common laws.” In a way the 
state can be described as a group of people linked by authority and solida-
rity that live in a common land.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 219              Aralık 2015

* İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi.
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If the superior authority has not been accepted by individuals and fa-
milies there will be no mention of a state. This is the only way the state can 
exist. It serves its people and takes on duties. In fact, the state consists of 
the individuals within. It is impossible to think of the state and its people 
separately. When it comes to authority of a state, in fact, it is the people who 
use that authority. Legislators make state laws. Similarly, it is the people 
who enforce the order of the state that maintain the state’s existence.

Keywords: The State, Family, Country, Ownership, Sovereignty.

I. Devlet Kavramı ve Değişik Tanımlamalar

Devlet kavramı, kişilerin yorum tarzına göre farklı manâlarda anla-
şılmaktadır. Kimisine göre, sırf kuvvet ve iktidar, kimisine göre her çeşit 
kudret ve fazilet kaynağı, yine bazılarına göre hükmi bir şahıs veya mües-
sesedir. Bazıları da devletin yalnızca siyasi teşkilatlanmış millet anlaşıldı-
ğını ifade etmektedirler.

Devlet kavramı tarih boyunca farklı anlamlarda, manâlarda kullanıl-
mıştır. Türkçemizde Devlet kelimesi en eski anlamı “müdavele” ve “teda-
vül” kelimeleriyle ortaklaşa bir madde olan “devl” kökünden çıkmıştır. 
Bu da sözlük anlamıyla “elden ele geçen kuvvet”, “itibar” anlamındadır. 
Devlet kelimesinin Batı dillerindeki karşılığı olan “Etat”, “Staat”, “State”, 
“Stato”, “Estado” kelimelerinin aslı Latince “Status”dur. Bu kelime de “hal  
ve vaziyet” anlamına gelmektedir.1

Devletin tanımı, hukuk biliminin en güç problemlerinden biridir. Bu 
sorunun cevabı yüzyıllar boyunca araştırılmış, ancak kollektif bir tanım 
yapılamamıştır. Günlük yaşantımızda belki en çok kullandığımız bir kav-
ram olarak ortaya çıkan devletin çeşitli açılardan muhtelif tanımları yapıl-
mıştır. Bu değişik tanımların ortaya çıkması devletin mahiyeti hakkındaki 
farklı düşüncelerden ileri gelmektedir.

Sözlük anlamı olarak Devlet: “Bir hükümete ve ortak kanunlara bağlı 
teşkilatlı millet veya milletler topluluğu” olarak tanımlanmaktadır.2

Ş. Berki’ye göre, Devlet: “Muayyen bir ülkede oturan ve muayyen bir 
teşkilat ve otoriteye tabi olan fertlerin mecmuudur.”3 demektedir.

M. Kapani ise; “Devlet, belli bir ülke üzerinde yerleşmiş, zorlayıcı yet-
kiye sahip bir üstün iktidar tarafından yönetilen bir insan topluluğunun 
meydana getirdiği siyasal bir kuruluştur.”4 şeklinde tanım vermektedir.

Kayabalı ve Arslanoğlu’nun ortak tanımına göre Devlet: “Belirli bir ül-
kede yaşayan ve üstün otoriteye tabi olan teşkilâtlanmış insan toplulu-
ğunun meydana getirdiği devamlı, politik, hukukun kendisine şahsiyet 
verdiği bir varlıktır.”5

1 Ali Fuad Başgil, “Devlet Nedir?”, İHFM, Cilt: 12, Sayı: 4, İstanbul, 1946, s. 981.
2 Meydan Larousse, Cilt: 3, İstanbul, 1970, s. 620.
3 Şakir Berki, Devletler Umumi Hukuku, Ankara, 1968, s. 10.
4 Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Ankara, 1983, s. 17.
5 İsmail Kayabalı - Cem Ender Arslanoğlu, “Türk Kültürü”, Kara Kuvvetleri Sayısı, Yıl: 71, 
Sayı: 130-131-132, Ağustos-Eylül-Ekim 1973, s. 920.
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Daver ise: “Devlet amacı, toplumsal düzenin, adaletin ve toplumun iyili-
ğinin sağlanması olan; belli bir toprak parçası (ülke) üzerinde yerleşmiş; bir 
insan topluluğuna (halka) dayanan ve topraklar üzerinde bulunan herşey 
üzerinde nihai meşru kontrola (otoriteye) sahip; siyasal bir örgütle (hükü-
met) donanmış sosyal bir organizasyondur.”6 demektedir.

Kubalı’ya göre Devlet: “Siyasi toplumun yapısını meydana getiren çeşitli  
grupları bir düzen altında toplayan, çeşitli ferdi ve kollektif kuvvetleri bir 
tek gayeye yönelten siyasi toplumun bütünüdür. Başka bir deyimle siyasi 
toplum yapısının ve kuvvetlerin sentezidir veya siyasi toplumun teşkilat ve 
kuvvetler çeşitliliğinin bir teklik halinde görünüşüdür.”7

Başgil ise: “Devlet muayyen bir ülke üzerinde ve hükümetle temsil olu-
nan, üstün ve merkezi bir otoritenin hükmü ve gözcülüğü altında, muayyen 
hukuki ve otonom bir nizama bağlı olarak yaşayan insanlardan mürekkep 
siyasi ve en geniş birliktir.”8 diye tanımlamaktadır.

Bu tanımları fazla uzatmakta fayda yoktur. Devletin mahiyetini, un-
surlarına göre en toplu ve öz olarak ifade eden tanım en sıhhatli olanıdır.
Bu nedenle devleti, kısaca şu şekilde tanımlamak istiyoruz: “Belirli top-
rakları olan, siyasi teşkilatlanmış, merkezi bir idari teşkilâta bağlı olarak 
yaşayan insanlardan oluşmuş birliktir.”

II. Devletin Doğuşu

İnsanların yeryüzünde görünmesi, jeloji devirlerinin sonuncusu olan 
antropozoik çağına rastlar. Ancak bu çağda yani dördüncü zamanda in-
sanoğlunun hangi bölgede yaşadığı kesin değildir. Ancak daha sonraları,  
Akdeniz ülkelerindeki uzunbaşlı (dolikosefal) tipteki orta boylu insanların 
ilk defa olarak Suriye üzerinden Dicle-Fırat boylarını takip ederek Anado-
lu topraklarının içlerine doğru yayılmaya başladıkları sanılmaktadır.9 Ak-
deniz kavminden sayılan bu insanların M.Ö. 25.000’den 10.000 yıllarına 
kadarki dönemde Eskitaş veya diğer bir tabirle (Paleolit) çağını yaşadıkları     
tahmin olunmaktadır. Paleolit Çağ, tarih öncesi çağların en eskisidir.10    
Bu çağın başlarında iklim çok sıcak olduğundan yabani ve çıplak yaşayan  
insanlar, nehir, dere, göl kenarlarına yerleşmişler, doğadan sağladıkla-
rı  meyvelerle, kabataşlar ve sopalarla avladıkları çeşitli hayvan etleriyle 
karınlarını doyurmuşlardır. Bu çağ insanı henüz madenleri işlemek ve 
çeşitli aletler yapmak aşamasına gelmemiştir.

Zamanla iklimin yumuşaması, insanoğlunun devamlı arayış içerisinde 
bulunup ateşi buluşu, hayvanları ehlileştirmesi onlardan faydalanmaya 
başlamasıyla toplu yaşama, köy yaşantısı başlamıştır.11 İşte, insanoğlu-

6 Bülent Daver, Siyasal Bilime Giriş, Ankara, 1968, s. 156.
7 Hüseyin Nail Kubalı, Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul, 1971, s. 29.
8 Başgil, “a.g.m.”, s. 990.
9 Meydan Larousse, Cilt: 3, İstanbul, 1970, s. 816.
10 Bilge Umar, Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi, İzmir, 1982, s. 1; Hikmet Kıvılcımlı, Tarih Tezi, 
Tarih ve Devrim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1974, s. 80 vd.
11 Umar, a.g.e., s. 2.
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nun en doğruyu bulup birbirleriyle iyi geçinmeye başlamalarıyla sosyal 
bir düzenin belirdiği anlaşılmaktadır. İnsanların birbirleriyle toplu halde 
yaşamalarıyla zorunlu olarak sosyal olaylar meydana gelmiştir.12 İnsan-
ları birbirleriyle toplu halde yaşamaya, bir bakıma insanın doğası gereği 
sosyal ve siyasi bir varlık olması zorlamaktadır. İnsanların toplumsallık 
niteliği birbirleriyle barış içinde, birbirlerinin hak ve hukukuna el atma-
dan yaşamasını zorunlu kılmaktadır.

III. Devletin Doğuşu Hakkında İleri Sürülen Görüşler

Devletin niteliğini ve kapsamını tanıyabilmek için, devletin doğuşu 
hakkında ileri sürülen görüşleri açıklamakta yarar bulunduğu kanaatin-
deyiz. Devletin doğuşu hakkındaki görüşleri yedi grupta toplayabiliriz:

Bunlardan birincisi, devletin doğuşunu ailede ve onun genişlemesinde,  
ikincisi, kuvvet ve mücadelede, üçüncüsü biyolojik esaslarda, dördün-
cüsü, ekonomik olaylarda, beşincisi insanın akıl ve iradesinde, altıncısı  
toplumun hukuken teşkilatlanmasında, yedincisi dini esaslarda bulur.13

1. Devletin Kaynağını Ailede ve Onun Genişlemesinde Bulan Görüş

Bu görüşe göre, devlet ailenin büyümesinden oluşmuştur. Aileyi aynı 
kan, aynı ırk ve aynı atadan gelen şahıslar oluşturduğuna göre devleti de 
muhtelif ailelerin bir araya gelmesi oluşturur. Ailede nasıl ki büyükler ve 
çocuklar arasında ahenk, anlaşma, sevgi mevcutsa devleti meydana geti-
ren aileler arasında da aynı ahenk, sevgi mevcuttur. Aile sosyal birliklerin 
en eskisidir. Devletin kaynağı, başlangıç noktası ailedir.14

Bu görüşü savunan filozoflardan Aristotales, Kong-tse, Jean Bodin, 
M.T. Cicero, Marsillius Patavinus, Robert Filmer, J.B. Bossuet, William 
Temple, Giombottista Vico, Lois de Bonold, Henry S. Maine, Woodrow Wil-
son gibi isimleri zikredebiliriz.15

2. Devletin Kaynağını Kuvvet ve Mücadelede Bulan Görüş

Bu görüşe göre devletin kaynağını, muhtelif sebep ve şekiller altında 
baş gösteren mücadelede, kuvvetlilerin zayıfları tahakkümleri altına alma-
larında, dolayısıyla zayıfların kuvvetliye tabi kılınmasında bulmak müm-
kündür.16 Bu görüşe göre devlet, galiplerin zayıfları sömürmeleri, baskı 
altında bulundurmak için meydana getirdikleri bir teşkilattır. Bu görüşe 
göre, devletin kaynağını, çeşitli kavimler ve ırklar arasında meydana gelen 
farklı görüşler ve mücadelelerde aramak lazımdır. Bu mücadele sonunda 
yenenin yenileneni baskı altında bulundurduğu, sömürdüğü, gücüne tabi 

12 Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 9. Basım, Ankara, 1984, s. 1.
13 Recai Galip Okandan, Umumi Amme Hukuku, İstanbul, 1968, s. 1.
14 Okandan, a.g.e., s. 30; Ayferi Göze, Siyasal Düşünce Tarihi, İstanbul, 1983, s. 44; İlhan F. 
Akın, Kamu Hukuku, 3. Basım, İstanbul, (ty), s. 11; Türk Hukuk Ansiklopedisi, Cilt: II, Ankara, 
1962, s. 1297.
15 Okandan, a.g.e., s. 30 vd.; Göze, a.g.e., s. 143; Akın, a.g.e., s. 92 vd.
16 Okandan, a.g.e., s. 37; Okandan, “Devletin Tarihi Menşeini Kuvvet ve Mücadelede Bulan 
Muhtelif Görüşler”, İÜHFM, Cilt: 9, Sayı: 3-4, İstanbul, 1944, s. 495.
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kıldığı bir hakimiyet söz konusu olmaktadır. Devlet, tarihi geçmişin de 
doğruladığı gibi insanlar arasındaki üstünlük duygusunun, mücadelenin, 
baskının neticesi doğmuştur. Bilindiği üzere kuvvetlinin zayıfı yok edişi 
doğanın yasasıdır. İşte devletin ortaya çıkışı da aynı yasayla açıklanabilir.

Bu görüşü savunan düşünürlerden Herakleitos, Protogoras, Seneca, 
İbn-i Haldun, Montesquieu, Leon Duguit, Franz Oppenheimer, Ch. Beu-
dant, Rudolf Von Jhering gibi sosyolog ve hukukçular çeşitli şekillerde bu 
doktrine dayanarak devletin menşeini açıklamak istemişlerdir.17

3. Devletin Kaynağını Biyolojik Esaslarla Açıklayan Görüş

Bu görüşe göre, organik varlık olan insanların gelişmesi ile toplumun 
gelişmesi arasında tam bir benzerlik vardır.18 Devlet de insanlar gibi do-
ğan, büyüyen ve varlığı sona eren bir organizmadır. Bu görüşü birçok 
ünlü filozof benimsemiştir. Görüşü savunan filozoflar arasında Platon, 
Bluntschi, Herbert Spencer, Rene Vorms, Alfred Espinas gibi isimleri zik-
redebiliriz.19

4. Devletin Kaynağını Ekonomik Olay Olarak Karşılayan Görüş

Devletin kaynağını ekonomik olay olarak anlayan görüşe göre; Devlet 
ekonomik olayların sosyal ve siyasi olaylara hakim olması sonucu hu-
sule  gelmiştir. İnsanlar arasındaki tüm ilişkilerin açıklanması iktisadi 
çıkardadır. Devletin oluşumunun sebebini insanlar arasındaki ekono-
mik sebeplerin tesiri ile meydana gelen farklı tutum ve davranışlarda, 
mücadelelerde aramak gerekir. Devlet ekonomik üstünlüğe sahip olan 
toplumun siyasi üstünlüğe de sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu 
görüşün en hararetli savunuculuğunu Karl Marx ve Friedrich Engels 
yapmışlardır.20

5. Devletin Doğuşunu Ferdin Aklında Bulan Görüş ve Sosyal Söz-
leşme Kuramı

Bu görüşün açıklanmasına geçmeden önce akıl kavramıyla ne anla-
şıldığını izah etmek gerekmektedir. Düşünme ve anlama gücü olup, her-
keste değişik dereceleri bulunan manevi kudret şeklinde tanımlanan akıl, 
aynı zamanda; “bazı yargıların başka yargılar ile mantık bakımından ba-
ğımlı olduklarını kavramak, olayları güden kanunları bulmak ve bu kanun-
lara dayanarak tutarlı tasarılar yapmak yeteneği, ...basit çağrışımlarla, 
içgüdülerle değil, muhakeme yolu ile yargılama ve hareket etme yeteneği”21 
şeklinde de tanımlanmaktadır.

17 Okandan, a.g.e., s. 39 vd.; Göze, a.g.e., s. 8, 10, 107, 205; Akın, Kamu Hukuku, s. 93, 140.
18 Dönmezer, Sosyoloji, 9. Baskı, Ankara, 1984, s. 109.
19 Okandan, a.g.e., s. 52 vd.
20 Okandan, a.g.e., s. 64 vd.
21 Meydan Larousse, Cilt: I, İstanbul, 1969, s. 224; Daha değişik bir tanım ve açıklama için 
Bk. M. Rosenthal ve P. Yudin, Materyalist Felsefe Sözlüğü, Türkçeye çeviren: Aziz Çalışlar, 
İstanbul, 1975, s. 17.
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Devleti insanın aklının ve iradesinin mahsulü olduğu şeklindeki görüş-
lere, çok eski zamanlardaki filozofların düşüncelerinde rastlanmaktadır. 
Bu düşüncelerde, devletin doğuşu ile akıl arasında, devletle insanın tabii 
varlığı arasında benzerlik görülmektedir. Bu görüşü Herakleitos, M.T. Ci-
cero, Akino’lu Thomas, Marsilius Patavinus gibi düşünürler savunmuş-
tur.

Sosyal sözleşme kuramına gelince; Bu kuram devletin doğuşunu in-
san  akıl ve iradesine dayandıran düşüncenin gelişmiş şeklidir.22 Kuramın 
esas noktası, devletin doğuşunun bir sözleşmeye dayandığı ve bu sözleş-
meden önce insanların başıboş yaşadıkları, kimseye tabi olmadıkları bir 
devrenin mevcut olduğu düşüncesidir. Bu devreye yazarlar “Tabiat Hali” 
demektedirler. Bu tabiat halinde, bir kısım yazarlar, insanlar arasında 
hiçbir sorunun olmadığı, aralarında tamamen sulh ve sükunun hakim 
olduğunu, diğer bir kısım yazarlar ise, aksine insanlar arasında tamamen 
bir didişmenin, tehlikelerin mevcut bulunduğunu ileri sürmektedirler.23 
Bu farklı düşünceye sahip yazarların birleştikleri nokta, insanların ara-
larında anlaşarak tabiat halini terk ettikleri toplu bir şekilde yaşamaya 
karar verdikleridir. Bu aralarındaki anlaşma neticesidir ki, insanlar tabiat 
halinden cemiyet haline geçmişlerdir. Cemiyet haline geçmeleri, insanla-
rın birbirleriyle karşılıklı olarak haklarına riayet edeceklerine ve bir arada 
barış içinde yaşayacaklarına dair bir sözleşme yapmaları sonucudur. Bu 
cemiyete, devlete şahsiyet veren bu anlaşmanın adına “Sosyal Sözleşme” 
denilmektedir. Sosyal Sözleşme Kuramı’nın ortaya koyduğu ana düşün-
ce, siyasi iktidarın halktan geldiği ilkesidir. Bu kurama göre, toplum ve 
devletten önce tam bir anarşi ve “herkesin herkese karşı savaşı” hali hü-
küm sürüyordu. Tabii halin genel karekteri, sınırsız ve kişisel serbestlikti. 
Kuramın en önemli savunucuları John Locke, Jean Jacques Rousseau, 
Immanuel Kant olmuştur.24

6. Devletin Doğuşunu Kollektivitenin Hukuken Teşkilatlanmasın-
da Bulan Pozitivist Görüş

Bu görüşü benimseyip savunan hukukçulara göre, devlet kaynağını 
kollektivitenin ana teşkilata kavuşmasında bulur. Yani hareket noktası 
ana teşkilata sahip olmasıdır. Devlet bu ana teşkilat ile varlık kazanmak-

22 Dönmezer, Sosyoloji, s. 108; Okandan, a.g.e., s. 71; Kapani, Kamu Hürriyetleri, 6. Baskı, 
Ankara, 1981, s. 23; Muvaffak Akbay, “Devletin Menşeini İçtimai Mukaveleye İstinat Ettiren 
Nazariyeler”, AÜHFM, Cilt: II, Sayı: 4, Ankara, 1945, s. 85; Akın, Kamu Hukuku, s. 158; Akın, 
Devlet Doktrinleri, İstanbul, basım yılı yok, s. 160; Toplum Sözleşmesi Teorisi, Materyalist Fel-
sefe Sözlüğü, s. 479; H.J. Laski, Political Thought in England: Locke to Bentham, Oxford, 1950, 
s. 31; A.D. Ritchie, British Philosophers, London, 1950, s. 23.
23 Okandan, a.g.e., s. 71; Kapani, Kamu Hürriyetleri, s. 30.
24 Okandan, a.g.e., s. 82-90; Esin Örücü, “John Locke ve Sosyal Mukavelenin Özelliği”, İHFM, 
Cilt: 33, Sayı: 3-4, İstanbul, 1968, s. 177; Yavuz Abadan, Devlet Felsefesi, Ankara, 1950, s. 
305 vd; Macit Gökberk, Aydınlanma Felsefesi, Devrimler ve Atatürk, Çağdaş Düşüncenin Işı-
ğında Atatürk, Dr. N.F. Eczacıbaşı Yayınları, İstanbul, 1983, s. 292; Göze, a.g.e., s. 152-179; 
Dönmezer, Sosyoloji, s. 109; Materyalist Felsefe Sözlüğü, s. 210; Akın, Kamu Hukuku, s. 126; 
Akbay, “a.g.m.”, s. 99; Kapani, a.g.e., s. 33.
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tadır. Görüşün savunuculuğunu Carre de Malberg, Georgis Burdeau, 
Hans Kelsen gibi hukukçular yapmışlardır.25

Devletin doğuşunu yukarıda incelediğimiz görüşlerin yanında dini 
esaslarda bulan bir görüş daha vardır. Bu görüşe göre, Devlet kaynağı iti-
bariyle ilahi iradenin eseridir. Bir ilahi kurumdur. Kuramın savunucuları, 
J.G. Frazer, E. Westermack gibi düşünürlerdir.26

İşte böylece devletin doğuşu hakkında ayrı ayrı savunulan bu görüş-
lerden bazı sonuçlar çıkartmak mümkündür. Gerçi incelenen görüşlerin 
tenkidi yapılmışsa da, bir kere şunu söyleyebiliriz ki, insan için doğu-
mundan itibaren, ölümüne kadar daima topluluk içinde yaşaması zorun-
lu olmaktadır. Sosyal bir varlık olan insanın hayatını idame ettirebilmesi   
için birlikte yaşaması gerekmektedir. İnsanın cinsiyetleri farklı iki canlı 
varlığın birleşmesiyle ortaya çıktığı bir gerçektir.27 Ezcümle meydana ge-
len insanın varlığını sürdürebilmesi hem cinsinin mutlak bir bakımını 
gerektirdiği de bir gerçektir. Zamanla insanların geçirdikleri evrim neticesi 
aile denilen ilk sosyal gruplaşmayı yaptıkları gözlenmiştir. Kan ve inanç 
bağlarının ortaya çıkmasıyla meydana gelen bu münferit ailelerin belir-
li bir toprak parçası üzerinde yerleşmesiyle gruplar arasında kaynaşma 
meydana gelmeye başlamıştır. İşte bu şekilde, aynı soya, aynı dile, aynı 
inanca, aynı örf ve adetlere sahip olan bu sosyal grupların, hukuki, siyasi 
teşkilata sahip olmasıyla devlet denilen teşekkül ortaya çıkmıştır.28

IV. Devletin Unsurları

Devletin unsurlarının neler olduğu hususunda, tarihin uzak dönem-
lerinden itibaren muhtelif görüşler ileri sürülmüştür. Ezcümle, ilk çağ fi-
lozoflarından Kongtse, devletin halk, ülke ve hükümet gibi unsurlardan 
oluştuğunu belirtmiş, Aristotales ise, ülke, halk gibi elemanlara ilaveten, 
devletin mekanizmasının iyi işleyebilmesi için bunlarda bulunması gere-
ken vasıflar üzerinde de durmuştur.29

Bir devletin hukuken meydana gelebilmesi için dört unsuru ihtiva et-
mesi gerekmektedir. Bunlar: Millet, yani insan topluluğu, belli bir ülke, 
istiklal veya diğer bir deyişle egemenlik ve hukuki teşkilat.

Bu unsurları ana başlık altında toplayacak olursak; Beşeri Unsur, Fi-
ziki Unsur, Hukuki Unsur ve Uluslararası Unsur olarak da isimlendire-
biliriz.30

25 Okandan, a.g.e., s. 98-100; Okandan, “Devletin İktidar Unsurunun Vasıfları”, İHFM, Cilt: 
16, Sayı: 3-4, İstanbul, 1950, s. 579; Niyazi Öktem, “Hukuksal Pozitivizm Akımı”, İHFM, Özel 
Sayı, Sayı: 1-4, s. 513; Vecdi Aral, Kelsen’in Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Değeri, İstanbul, 
1978, s. 42-45.
26 Meydan Larousse, Cilt: IV, İstanbul, 1971, s. 839; Okandan, a.g.e., s. 27.
27 Dönmezer, Sosyoloji, s. 53.
28 Okandan, a.g.e., s. 111.
29 Okandan, a.g.e., s. 674.
30 Okandan, Devletin unsurları hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir: “...Devleti 
meydana getiren elemanları esas itibariyle iki kısımda toplamak mümkündür. Bunlardan biri  
Devletin doğuşunu hazırlayan maddi unsurlar ve ötekisi Devletin fiili ve hukuki teşekkülünü 
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1. Beşeri Unsur (İnsan Topluluğu):  Şüphe yoktur ki, millet olmadan 
bir devletten bahsetmeye imkan yoktur. İnsan topluluğunun en az ne ka-
dar olacağı hususunda bir sınır koymaya imkan yoktur. Nüfusu yüz-yüz 
elli milyonu bulan imparatorluklar da, on-onbeş bini geçmeyen cumhu-
riyetler de devlettir.31 Milletin, devletin teşekkül unsuru olabilmesi için, 
ülke vasıtasıyla aynı geçmişi, milli bağlılık duygularıyla kaynaşmış bu-
lunan adeti oldukça çok insan kütlesi olması lazımdır. Bir devlet siyasal 
biçimlenmesini ancak ülke ve millet unsurlarıyla tamamlar. Millet menşei 
bakımından şüphe yoktur ki ailelerin birleşmesinden türemiştir. O hal-
de karşımıza aile nedir sorusu çıkmaktadır. Aile sözlük anlamıyla; “Bir 
adamın bakmak zorunda olduğu kimselerden, aynı kan, aynı ırk ve aynı 
atadan gelen şahısların bütünü” şeklinde tanımlanmaktadır.32 Aile her-
şeyden evvel en tabii cemiyettir, temel cemiyettir.33 Cemiyet bilindiği üzere 
birden fazla insanın meydana getirdiği uzvi ve ahenkli bir topluluktur.
Cemiyet gelişigüzel bir insan topluluğu demek değildir. Cemiyet bağlayıcı, 
birleştirici unsurların bir araya getirdiği fertlerden kurulu bir teşekkül-
dür. Ancak burada bir hususa dikkat etmek gerekmektedir. O da şu hu-
sustur: Mülga 765 Sayılı TCK.nin 141. maddesinde bahsi geçen cemiyet 
mefhumunu aynı manada anlamamak gerekmektedir. Zira bu maddede 
kullanılan “Cemiyet” tabirini iki veya daha ziyade kimselerin aynı amaç 
etrafında birleşmeleri şeklinde anlamak lazımdır.34 Bizim burada üzerinde 
durduğumuz cemiyet yahut birlik, birçok insanın bir araya gelmesinden 
ibaret bir topluluk veya toplum değildir. Ruhi bir birleşme ve kaynaşma 
ile ortaya çıkan bir terkip, birliktir. Daha açık bir ifadeyle cemiyet böyle 
bütünlüğü olan, manası ve ahengi bulunan uzvi bir birleşmedir.35 Milleti 
meydana getiren fertler birbirine sıcak bağlarla, tabii bağlarla bağlanmış-
lardır. Milleti meydana getiren fertlerin ortak özellikleri olmaktadır. Millet 
hiç şüphe yoktur ki en az birkaç temel nitelikleri bir arada toplayan fert-
ler birliğidir. Bu temel vasıflar da; soy birliği, kültür birliği, vatan birliği, 
dil birliği, din birliği, tabiyet birliği, tarih birliği, gelenek birliği, örf, fikir, 
ahlak, hatıra birliği gibi sayılabilir.36 Bu konuda Berki şöyle demektedir:

“...Bugünkü telakkilere göre bir camianın millet olabilmesi için, bu ca-
miayı teşkil eden fertlerin ırk, din itibariyle aynı menşeden olmalarına 

sağlayan unsurlardır. Devletin teşekkülü yönünden önce söz konusu olan hazırlayıcı nitelikteki  
elemanlardır. Devletin fiili ve hukuki varlığını sağlayan unsurlar ise, kandilerini ancak birinci-
lerden sonra gösterebilmekte ve onlar sayesinde varlık kazanabilmektedirler.” Bkz. Okandan, 
a.g.e., s. 674-675.
31 Cemil Bilsel, Devletler Hukuku, İstanbul, 1941, s. 17.
32 Meydan Larousse, Cilt: I, İstanbul, 1969, s. 190; Aile’nin daha değişik tanımları için bkz.    
Büyük Larousse, Cilt: I, İstanbul, 1986, s. 228 vd.
33 Muharrem Ergin, Türkiye’nin Bugünkü Meseleleri, İstanbul, 1975, s. 3.
34 Faruk Erem, Türk Ceza Hukuku, Cilt: II, Ankara, 1965, s. 64; Abdullah Pulat Gözübüyük, 
Türk Ceza Kanununun Açıklaması, Cilt: II, İstanbul, 1980, s. 576.
35 Ergin, a.g.e., s. 2.
36 Şükrü Kaya Seferoğlu - Hikmet Başbuğ, Millet ve Milli Birlik Bilinci, Ankara, 1985, s. 1.
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lüzum yoktur. Zira bugün millet anlayışı insan hakları, fikir, vicdan ve 
din hürriyeti esaslarına istinat eder. Demek ki toplumsal anlamdaki 
milletle, hukuki anlamdaki millet arasında kaydedilen farkın ehem-
miyeti büyüktür. Bugün vaktiyle Alman, Katolik, Yahudi veya dinsiz 
olup da Türk veya Fransız Devleti’nin tabiyetine girmiş olan bir kimse, 
bu devletlerin beşeri unsuru olan milletin bir elemanıdır. İşte hukuki 
manası ile milleti bu suretle anlamak icab eder.”37

Demek ki “millet” mefhumunu alalade herhangi bir cemiyet için kul-
lanmak yalnıştır. Milleti oluşturan unsur ortak bir amaca varmak için 
ortak mücadeledir. İnsanlar yüzyıllardan beri süregelen ve birbirlerinden 
aktarılan toplumsal değerlerle birbirlerine bağlıdırlar. Sahip oldukları 
milli değerleri gelecek kuşaklara daha yararlı olacak şekilde hazırlamaya 
uğraşırlar. Birbiri ardına gelen nesiller arasında samimi bir birlik oluşur.

2. Fiziki Unsur (Belli Ülke): Bir devletin meydana gelmesini sağlayan 
unsurlardan birisi de sınırları belli olan ülkedir. Devlet birliğini oluşturan 
unsurlar arasında ülkenin önemi büyüktür. Bilindiği üzere, Devlet hayatı 
ülke ile başlamıştır. Devlet düşüncesi, insanlar arasında belli bir toprak 
parçasına yerleşmek ve bu yerleştikleri toprağı omuz omuza koruma ihti-
yaç arzusundan doğmuştur.

Acaba ülke ne demektir? Ülkenin tanımı dar manada ve geniş manada 
olmak üzere çeşitli açılardan yapılmıştır. Şimdi bu tanımlara kısaca göz 
gezdirelim: Toluner, devletin ülkesi: “yeryüzünün, o devletin egemenliğine 
tabi kılınmış olan, belirlenmiş bir kesimidir.” şeklinde bir tanım vermekte-
dir.38 Başgil ise, ülkeyi hukuk bakımından ve sosyolojik bakımdan ikili bir 
ayrıma tabi tutmakta ve hukuk bakımından ülke; “bir devlet camiasının, 
üstünde ve altında, hakimiyet icra ettiği sınırlanmış yeryüzü parçasıdır ve 
bu parça devlet için bir hayat ve faaliyet sahası ve bir tasarruf mevzuu-
dur.”39 demektedir. Ülke, diğer bir açıdan; “bir insan cemiyetinin üzerinde 
yerleşmiş olduğu belirli üç boyutu olan maddi çevredir.” şeklinde tanımlan-
maktadır.40

Bir devletin meydana gelişi, ancak insan unsurunun sabit bir yere 
yerleşmiş olmasıyla imkân dahilinde olmaktadır. Devlet ancak “hududu 
belli bir ülke üzerinde yaşayan insan birliği”nden ibaret bulunduğu kabul 
edilmektedir.41 Başgil, ülke ile devlet arasındaki yakın alâkayı şu şekilde 
izah etmektedir:

“...Devleti başka birliklerden ayırd eden sırf sosyal ihatası olmadığı 
gibi siyasilik vasfı da değildir. Devlet aynı zamanda ve bilhassa en 
geniş coğrafi bir ünite ve bir ülkeye malik grupmandır. ...Devlet, mem-

37 Berki, Devletler Umumi Hukuku, Ankara, 1968, s. 10-11.
38 Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri, Devletin Yetkisi, İstanbul, 1984, s. 30.
39 Başgil, “Devletin Ülke Unsuru”, İHFM, Cilt: 13, Sayı: 4, İstanbul, 1947, s. 1267.
40 Kayabalı - Arslanoğlu, “Tarihte Türk”, Türk Kültürü, Yıl: 11, Ankara, 1973, s. 923.
41 Okandan, “Devletin Fiziki Unsuru”, İHFM, Cilt: 14, İstanbul, 1948, s. 165.
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leketi olan ve hududu belli bir ülke üzerinde yaşayan insan birliğidir.
Gerçi saha ve sosyal ihata itibariyle Devletten daha geniş birlikler 
mevcuttur, fakat bunlarda hududu belli bir ülke fikri yoktur. Halbuki 
Devlet, ülkesi olan ve toprağa bağlanan bir camiadır. Hududu belli 
bir yer çevresine yerleşip burayı yurt edinmemiş bir cemiyet düşünü-
lebilir. Gezgin insan kümeleri bugün bile var. Hatta bugün, kelimenin 
geniş manasile, bir nevi siyasi birlik manzarası arz eden gezgin cami-
alar ve göç eden kavimler bile var. Fakat ülkesiz bir devlet tasavvur 
bile olunamaz. Ülke siyasi oluşun fizik muhiti ve Devlet fikrinin zarfı 
ve kalıbıdır. Bundan dolayıdır ki Devletler mesela Türkiye, Rusya, Al-
manya... diye ülkelerinin adı ile çağrılmaktadır. Türkiye Türklerden, 
Rusya Ruslardan mürekkep siyasi birliğin, üstünde yerleşip yaşadığı 
memleket yahut ülke demektir.”42

Ülkenin muhtelif tanımlamalarından da anlaşılacağı üzere, Devletin 
meydana gelmesinde ülkenin rolü tartışmasız önemlidir. Devletin oluş-
ması ve ortaya çıkması ancak ülkenin mevcudiyetiyle imkân dahilinde ol-
maktadır. Ülkenin devletin oluşmasında önemli bir unsur olduğu fikrinin 
nisbeten yeni olduğu söylenmektedir.43

Ülkenin devletin mevcudiyetinde önemli bir rol oynadığını Okandan şu 
şekilde izah etmektedir:

“Ülke, Devlete, onu karekterize ettirecek, onun maddi mevcudiyetini 
ifade edecek bir vasıf temin eylemekte; ona bir varlık, bir hüviyet bah-
şetmektedir. Bundan başka, ülke, Devletin teşekkülünü hazırlayan 
beşeri unsurun yaşayabilmesini, mevcudiyetini idame ettirebilmesini, 
mümkün kılıcı bir de rol oynamakta ve hatta bu rolüne Devletin te-
şekkülünden sonra da devam eylemektedir. Ülkenin oynadığı bu son 
rol, hususile Devletin teşekkülünü müteakip daha bariz ve daha mü-
essir bir şekilde kendisini göstermektedir. Onun içindir ki, ülke, çok 
geniş ve şümullü bir manada olmak üzere, Devletin maddi ve hayati 
mevcudiyetinin lüzumlu bir şart ve unsuru olarak karşılanmakta; ülke 
olmadan bir devletin mevcudiyetinden bahse imkan bulunmadığı, her 
devletin bir ülkenin mevcudiyetini tazammun eylediği ve her devletin 
kendi varlığını ancak bir toprağa tesahüp etmekle idame ettirebileceği 
kabul edilmektedir.”44

Ülkenin önemi ve Devletin varlığı için mutlaka şart olması fikri tarihin 
çok eski devirlerinden beri savunulan bir husus olmuştur. Platon, daha o 

42 Başgil, “Devlet Nedir?”, İHFM, Cilt: 12, Sayı: 4, İstanbul, 1946, s. 988.
43 Kubalı bu konuda: “...fakat çok dikkate şayandır ki, ülkenin devlet için bu kadar ehemmi-
yetli ve zaruri bir unsur olduğu hakkındaki telakki nisbeten yenidir. Eski Yunan mütefekkirleri 
siyasi otoriteyi, muayyen bir ülke ile olan alakasına göre değil, muayyen bir insan topluluğu ile 
olan münasebetlerine göre izah ediyorlardı. Eski çağ müelliflerinin devlet hakkındaki tarifleri-
nin hiçbirinde ülkenin bir unsur olarak zikredildiği görülmez.” demektedir. Bkz. Kubalı, Devlet 
Ana Hukuku Dersleri, İstanbul, 1946, s. 181.
44 Okandan, a.g.e., s. 715.
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devirlerde Devletin ülke unsuru üzerinde durmuş, ülkenin üstünde yaşa-
yan halkı besleyecek genişlikte olması gerektiğini belirtmiştir.45

Aristotales de site halkının üzerinde yaşadığı, yerleştiği ülkeyi Devleti 
meydana getiren bir unsur olarak nitelendirmiş ve ülkenin konumunun 
da devletin varlığı için önemli olduğunu belirtmiştir.46

Yine aynı şekilde Romalı düşünürlerden Cicero da ülke unsuru üze-
rinde durarak, ülkenin ne gibi şartlara haiz olması gerektiği konusuna 
değinmiştir.47 Orta çağda İbn-i Haldun, modern çağda Jean Bodin, Mon-
tesquieu, J.J. Rousseau gibi ünlü düşünürler ülkenin önemini vurgula-
mışlardır.48 

Demek ki ülke, “Devlete varlık ve hüviyet temin etmektedir.”49 Nasıl ki 
vücuda iskelet şekil, varlık veriyorsa, ülke de aynı şekilde devlete şekil, 
varlık vermektedir. Ülkenin zaruri bir unsur olduğu artık tartışma götür-
meyecek derecede açıktır.

Ülkenin büyük veya küçük oluşu, devletin unsurunu teşkil etmesi ba-
kımından önemli değildir. Muayyen bir toprağı olmayan seyyar kabilele-
rin, hükümetleri dahi olsa Devlet vasfını kazanamazlar. Ancak şunu da 
belirtmek gerekir ki, tabii ve coğrafi şartların Devletin hayatı ve geleceği 
ile ilgili muhim rol oynadığı şüphesizdir. Ülkenin tabii ve coğrafi duru-
munun, iklimin sıcak ve soğuk olmasının, arazinin verimli olup olmama-
sının, tabii kaynakların verimli veya verimsiz olmasının gibi etkenlerin 
önemli olduğu kuşkusuzdur.50

Yukarıdan beri uzun uzadıya ülkenin önemini belirledik. Ancak mü-
cerret ülkenin olması bir anlam ifade etmez. Ülkenin, devletin meydana 
gelmesini sağlayabilmesi için, üzerinde yerleşen insan topluluğunun zil-
yetliğinde bulunması gereklidir. Yani kısaca o Devleti meydana getirecek 
olan topluma ait olması gerekmektedir. Devlet, ancak onu ortaya çıkara-
cak insan unsurunun üzerinde yerleştiği ülkede kendisini hakim kılacak 
ortamda olması ile meydana gelebilmektedir.

Ülkenin, kara, su ve hava alanı olmak üzere üç boyutu vardır. Ülkeyi 
üç boyutlu fizik çevre şeklinde de nitelendirebiliriz. Ülke denildiği zaman 
sadece belirli bir toprak parçasını değil, onun alt ve üst tabakalarını da 
kapsayan bir sahayı göz önüne almak lâzımdır. Daha açık bir ifadeyle, 
ülke denildiği zaman, toprağın derinliği, sathı, hava tabakası, göl ve ne-
hirler, varsa kapalı denizler kapsam içinde olmaktadır.

Ülkenin kara alanını, toprak ve toprak altı bölümleri meydana getirir. 
Kara alanı ülkenin sabit bölümüdür. Bir devletin kara alanı, toprağın içe-
rilerine kadar uzanır. Kara alanı olmayan bir ülke tasavvur edilemez. Kara 

45 Göze, a.g.e., s. 39; Okandan, a.g.e., s. 717.
46 Göze, a.g.e., s. 45; Okandan, a.g.e., s. 717.
47 Okandan, a.g.e., s. 717.
48 Okandan, a.g.e., s. 717.
49 Okandan, a.g.e., s. 731.
50 Göze, Devletin Ülke Unsuru, İstanbul, 1959, s. 13.
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sınırları, ülkenin kara alanını belirler. Diğer bir tabirle kara sınırları, iki 
devletin kara ülkesini birbirinden ayıran çizgidir.51

Devletin su ülkesi milli ırmaklar ile kendi arazisindeki milletlerarası 
ırmaklardan; göl, liman ve körfezlerle iç denizler ve kara sularından mey-
dana gelir.52

Ülkenin hava alanını, ülke üzerini kapsayan hava sahasının meydana 
getirdiği bilinmektedir. Devletin hava sahasında hükümranlık hakkının 
mevcut olduğu hususunda şüphe yoksa da, bu sathın ne kadar bir geniş-
liği kapsadığı tartışmalıdır. Devletler hukukunda, havacılık bakımından 
ilke olarak, her devletin, kara ülkesi ve karasularının üzerindeki hava 
uzayında tam, kesin ve mutlak hakimiyeti olduğu kabul edilmektedir.53

Ülke, içeride olduğu gibi, diğer devletlerle olan ilişkiler açısından da 
devletin üstün otoritesinin sınırlarını belirleyici bir rol oynamakta, bir 
çerçeve çizmekte, aynı zamanda ait olduğu devlete bu sınırları koruma 
imkanını sağlamaktadır.54 Bu konuda Başgil görüşlerini şu şekilde açık-
lamaktadır:

“...Milletlerarası münasebetlerde devletin ülke üzerindeki hakkı, yal-
nız ülke üstünde yaşayan insanlara karşı bir hakimiyet değil; aynı 
zamanda ülke topraklarında da, hukuki ifadesini mülkiyet fikrinde 
bulan, daimi ve inhisari bir tasarruf hakkı demektir. Bir devletin ül-
kesi üzerindeki hakimiyeti, başka devletlere nazaran ve milletlerarası 
siyasi ve iktisadi münasebetleri uyarınca; ülke toprak ve servetlerinde 
inhisari bir murakabe ve müdafaa hakkını ifade eder. Binaenaleyh 
bir devletin ülkesine tecavüz, milli camianın öz mülküne tecavüzdür 
ve ülkesi tecavüze uğrayan milletin, bu tecavüze milletlerarası hukuk 
yolları ile olmazsa, silahına sarılarak karşı koymağa hakkı vardır. Te-
cavüze karşı koyan millet bu hareketiyle yalnız ülkenin tecavüze uğra-
yan parçası üstündeki millettaşlarını değil; aynı zamanda geçen millet 
nesillerinin kan hakkını ve gelecek nesillerin de atalar mirasındaki 
mukaddes haklarını müdafaa etmiş olur.”55

Ülke bütünlüğü üzerinde devletin üstün bir hakimiyet hakkı, mülkiyet 
hakkı olduğunu muhtelif defalar söyledik. Bu konuda bir soru akla gel-

51 Başgil, Devletin Ülke Unsuru, s. 1267; Toluner, sınırı şu şekilde tarif etmektedir: “...Devletin 
ülkesini, diğer devletlerin ülkesinden, sahipsiz ülkeden veya açık deniz ile uzaydan ayıran 
farazi çizgiye daha doğru bir deyişle, iki boyutlu alana sınır denir.” demektedir. Bkz. Toluner, 
a.g.e., s. 30.
52 Edip F. Çelik, Milletlerarası Hukuk, Cilt: II, İstanbul, 1982, s. 9; Toluner, “Devletin deniz 
ülkesi, kara ülkesindeki egemenliğinin bir işlevidir.” demektedir. Bkz. Toluner, a.g.e., s. 61.
53 Seha L. Meray, Uzay ve Milletlerarası Hukuk, Ankara, 1964, s. 106; Toluner, a.g.e., s. 
38; Devlet üzerindeki hava uzayının tabi olacağı rejim ve bu konudaki doktrindeki görüşler 
için bkz. Ömer İlhan Akipek, Hava Sahasının Devletler Hukuku Bakımından Durumu, Ankara, 
1959, s. 19-54; Hikmet Belbez, “Hava Hukuku, Konusu ve Mahiyeti”, AHFM, Cilt: II, Sayı: 4, 
Ankara, 1945, s. 79-84.
54 Toluner, a.g.e., s. 291.
55 Başgil, Devletin Ülke Unsuru, s. 1277-1278.
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mektedir. Acaba bir devletin ülke bütünlüğü üzerindeki üstün mülkiyet 
hakkının, şahıslara ait araziler üzerinde tesiri nedir? Bu soruya hiç dü-
şünmeden verilecek cevap şudur: Şahıslara ait hususi mülkiyet her şey-
den önce, hukukun yüksek adalet prensiplerine; bilahare de Anayasa’nın 
ferde temin ettiği hakka dayanır ki bu hakka riayet etmek, fertler için ol-
duğu kadar, devlet için de zorunludur. Devletin ülke toprakları üzerindeki 
hakimiyeti denetleme ve savunma hakkından kaynaklanmaktadır. Ferdin 
sahip olduğu toprağın üzerindeki hakkı ise kullanma ve tasarruf etme 
hakkından kaynaklanmaktadır. Devletin denetleme hakkı arazi sahibini 
ülke içindeki saldırılara karşı korur. Savunma hakkı ise, arazi sahibini 
dışarıdan gelecek herhangi bir saldırıya karşı korur.56

Ülke unsurunun hukuki yapısı ve devletle ülke arasındaki hukuki il-
ginin niteliği: Devletle ülke arasındaki hukuki ilişkinin özelliklerini açık-
layan muhtelif görüşler ileri sürülmüştür. Şimdi bu görüşleri kısaca in-
celiyelim.

a. Mülkiyet (ayni hak) görüşü: Bu görüşe göre, devletin ülke üzerinde 
hükmetme gücünden ibaret olan bir ayni hakkı vardır. Devletin bu hak-
kı, mülkiyet hakkıdır. Devlet bu hakka dayanarak, ülkenin her alanında 
istediği tasarrufu yapabilir. Ancak görüş, ülkenin devletten ayrı bir varlığı 
olmadığı, devletin ülke üzerinde haiz bulunduğu iddia edilen mülkiyet 
hakkının, hususi hukuktaki mülkiyet hakkının niteliklerini taşımadığı 
gerekçesiyle eleştirilmiştir. Devlet ancak fert gibi hususi emlâkı üzerin-
de mülkiyet hakkını haiz olmaktadır. Netice olarak denilebilir ki, devletin 
ülkesinin bazı kısımlarında bir ayni hakkı olabilirse de devletin, ülkenin 
bütünü üzerinde ileri sürebileceği mülkiyet hakkından bahsetmeye im-
kân yoktur.57

b. Devlet Kudretinin Yürürlük Sahası Görüşü: Bu görüşe göre, ülke 
yeryüzünün öyle bir bölümüdür ki, o bölüm üzerinde ancak hamili bu-
lunduğu devlet muhtelif amme hizmetlerini yapma ve yürütme hakkını 
haizdir. Diğer bir deyişle ülke, devlet iktidarının eğer devlet egemense sa-
dece, değilse o devletin tabi olduğu egemen devletle birlikte, tatbik edildiği 
çevredir.

Görüş Başgil’in de bulunduğu bir kısım yazarlarca eleştirilmiştir.58 Ya-
pılan eleştirilerde, bu görüşün, devlet ülkesini, daha çok devletlerarası 
bakımından incelediği, devletle ülke unsuru arasında bir ilgi kuramadığı 
belirtilmiştir.59

c. Uzuv Görüşü: Bu görüşü savunanlar ülkeyi, devletin varlığını oluş-
turan bir unsur olarak düşünmüşler, ülkeyi, devletin bir uzvu olarak ni-
telendirmişlerdir. Görüşe göre, ülke ile devlet arasında ancak bir organik 

56 Okandan, a.g.e., s. 723.
57 Okandan, a.g.e., s. 723-727; Okandan, Devletin Fiziki Unsuru, s. 176-182; Berki, Devletler 
Umumi Hukuku, s. 12; Başgil, Devletin Ülke Unsuru, s. 1276; Çelik, a.g.e., s. 8.
58 A.F. Başgil, “a.g.m.”, s. 1273.
59 R.G. Okandan, a.g.e., s. 727-728; R.G. Okandan, “a.g.m.”, s. 182-184; E.F. Çelik, a.g.e., s. 
9; Ş. Berki, a.g.e., s. 12; A.F. Başgil, “a.g.m.”, s. 1273-1274.
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bağlılık mevcuttur. Ülke, devletin varlığına dahil olan bir unsurdur. Görü-
şün en önemli yanı ülkesiz devlet olamayacağı, ülkenin yokluğu halinde 
devletin meydana gelemeyeceğinin ileri sürülmesidir.

Görüş, ülke ile devletin aynı şey demek olmadığı, ülkede meydana ge-
len kısmi değişikliklerin, devletlerin varlıkları üzerinde herhangi bir etki 
yapamadıkları yönlerinden tenkit edilmiştir.60

Görüşlerden çıkan sonuç nedir?
Burada önemli olan konu, ülkesiz bir devlet olup olmayacağıdır. Her 

devletin bir ülkesi bulunduğuna göre ülke, devletin başlıca fiziki unsurla-
rından biridir. Bu konuda Okandan şöyle demektedir:

“...Her devletin ülkesi, diğer devletle olan münasebetler bakımından, 
yalnız ve münhasıran ait bulunduğu devletin mülküdür. O ülke üzerin-
de tasarrufta bulunabilmek hakkı yalnız o devletindir. Yabancı devlet-
ler o ülke üzerinde en ufak bir hakka bile sahip değildir. Ve her dev-
letin ülkesine yabancı bir devlet tarafından vukubulacak bir tecavüz, 
o devletin mülküne yapılmış bir tecavüz olarak karşılanmaktadır.”61

Anlaşılan odur ki, ülke olmadan bir devletin ortaya çıkması mümkün 
değildir. Aynı şekilde bir devletin ülkesini tamamen kaybetmesi halinde 
de, o devletin varlığını da kaybedeceğinde kuşku olmamalıdır.

3. Hukuki Unsur: Hukuki Teşkilât ve Hükümet - Ülke ve insan top-
luluğu mevcut bulunsa da, bu insan topluluğu, ülke üzerinde hukuki 
teşkilât, hükümet meydana getirmedikçe milletlerarası kişilik kazanamaz. 
Bu unsurdan yoksun bir devlet, insan topluluğuna, ülkesine ve istiklaline 
rağmen, milletlerarası alanda bir devlet niteliğine sahip olamamaktadır.

Okandan bu konuda şöyle diyor: 

“...Devletin meydana gelebilmesi, Devleti teşkil eden fiziki varlıklarla 
bunların meydana getirdikleri, birliklerin ve manevi varlıkların Devlet 
birliğinin ifadesi olan bir düzen ve teşkilata tabi kılınmalarını zaruri 
kılmaktadır. Gerek fiziki ve gerek manevi varlıklar için bunların hep-
sini kapsayacak olan devlet birliğinin kendine mahsus amacına, bu 
varlıklar için ortak olan amacın icaplarına uygunluk ve bu uygunluğu 
devam ettirme zorunluğu kendisini göstermektedir.”62

Ülke üzerinde yerleşen insan topluluğu, bir düzen kurarak, teşkilat-
lanıp, hükümet oluşturmasıyla hukuki unsur tamamlanmış olur. Hükü-
metin şu veya bu şekilde oluşu devletin meydana gelmesi bakımından 
önemli değildir.63 Bir şartla ki, hükümetin devlet hayatının idamesini 
sağlayacak bir otoriteye sahip olması gerekmektedir. Aksi takdirde anar-
şi halinin ortaya çıkmasını sağlar. Anarşi hali ise devletin çöküşü de-
mektir.

60 Okandan, a.g.e., s. 728-731; Okandan, “a.g.m.”, s. 184-187; Çelik, a.g.e., s. 8.
61 Okandan, “a.g.m.”, s. 193.
62 Okandan, a.g.e., s. 739.
63 Zeki Mesud Alsan, Yeni Devletler Hukuku, İstanbul, 1955, s. 156.
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Bu konuda Bilsel’in görüşü şudur:

“Müstakâr ve muntazam bir teşkilât yani bir hükümet olmadıkça dev-
let vücuda gelmez veya payidar olamaz. Anarşi hali, ahali ve araziyi 
diğer devletlerin istilasına hazırlar ve daimileşmesi devletin yok ol-
masını istilzam eyler. Vakıa bu hal uzun müddet devam eyleyemez. 
Anarşi halini kuvvetli bir el, nihayet cebrü kuvvetle izale eder ve hükü-
met nüfuzunu tesis eyler. Fakat uzun müddet anarşi halinin devamı 
devletin zevalidir. İşte bunu ifade için tarife kendine teşkilat vermiş 
kaydını ithal ediyoruz.”64

4. Uluslararası Unsur: İstiklal - Uluslararası veya diğer bir tabirle bey-
nelmilel unsur da istiklâldir. Bu unsur, hükümetin diğer devletlerle ilişki-
lerinde milletlerarası kişiliğini ortaya çıkarır. Diğer bir tabirle hükümetin 
gerek içte, gerek dışta egemen bir şekilde hareketini sağlar. Eğer hükümet 
nüfuz ve otoritesini kendinden değil de başka bir otoriteden alıyorsa o za-
man istiklâl yoktur. Veyahut da istiklâli tam değildir. Bu zamanda devlet 
için bulunması gereken asli unsur yoktur demektir. Devletler hukuku, 
başka devletlerin hakimiyetine az çok tabi durumunda olan toplumlara, 
ülkeleri, hukuki teşkilâtları bulunsa da, devlet adını vermemektedir. Bir 
devletin kendini hariçte temsil edebilmesi, andlaşmalar imzalayabilmesi, 
işte bu istiklâl unsuru ile mümkün olur. İstiklali olmayan toplumlara tabi 
devlet, himaye altında devlet veyahut vesayet altında halklar şeklinde ad-
lar verilmektedir.65

Böylece devletin unsurlarını incelemiş olduk. Bu unsurlardan çıkan 
sonuç şudur ki, Devleti bir insan topluluğundan, birliğinden ayırd eden 
özellikler bu unsurlardır. Ancak bu unsurların varlığı halinde bir toplu-
luğa devlet niteliği tanınmaktadır. Aksi taktirde bir devletin varlığından 
bahsetmeye imkân yoktur. İnsan topluluğunu nitelendiren, başka top-
lumlardan ayırd eden bu unsurların varlığıdır. Bir devletin, devletler hu-
kuku sujesi olarak yukarıda belirttiğimiz unsurları taşıması gerekmekte-
dir.

Nitekim 1933 tarihli Devletlerin Hakları ve Ödevleri Hakkındaki Mon-
tevideo Sözleşmesi de Devletler Hukuku kişisi olarak Devleti; “a) Daimi 
bir nüfusu, b) Belirli bir ülkesi, c) Hükümeti, d) Diğer devletlerle ilişkilere 
girmeye yetkisi olması” şeklinde tanımlanmıştır.66

V. Devletin Kişiliği

Devletin, fertlerden meydana gelmiş bir insan topluluğu olduğu artık 
kuşkusuzdur. Devlet, onu meydana getiren gerçek kişilerden meydana 
geldiğine göre, bu gerçek kişiler topluluğunun bir birliğe sahip bulunma-
sı, diğer bir ifade ile bir birlik haline gelmesi şarttır.

64 Cemil Bilsel, Devletler Umumi Hukuku, İstanbul, 1941, s. 19.
65 Yılmaz Altuğ, Devletler Umumi Hukuku (El Kitabı), İstanbul, 1972, s. 50-54; Çelik, a.g.e., 
s. 300.
66 Altuğ, a.g.e., s. 35.
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Bugün, devlet denildiği zaman, sadece devleti oluşturan fert sayısının 
çokluğu değil, fertler arasında kendine mahsus bir birliğin bulunduğu 
ve bu birliğin bölünmez, parçalanmaz bir birlik oluşturacak şekilde bir 
bütün meydana getirdiği görülmektedir. Meydana gelen bu birlik, devleti, 
onu meydana getiren gerçek kişilerden ayrı, onlardan üstün ayrı bir varlık 
haline getirmektedir.67

Devlet, bazı yönleri bakımından gerçek kişilere benzemekte, bazı yönleri 
bakımından da farklılık göstermektedir. Crozat, “Jean De Salisbury’nin Dev-
let Nazariyesi” isimli makalesinde bu benzerliği şu şekilde açıklamaktadır:

“...Devlete izafe olunan bu vücutla beşeri vücut arasında müteaddit 
noktalardan bir müşabehet mevcuttur. Hükümdar (Prince) mevzuu 
bahs vücudun başını teşkil etmektedir; iyi ile fenayı yekdiğerinden 
tefrik eden meclis kalbe ve divan (cour) da beşeri vücudun karnına 
tekabül etmekte; göz kulak ve dil fonksiyonları da hakimler ve eyalet-
lerin başlarında bulunan valiler tarafından ifa edilmekte; icrai otoriter 
silahsız ele, askeri kuvvet silahlı ele teşbih olunmakta; mali hususatın 
idaresi mide ve bağırsaklara benzetilmekte; köylüler, ameleler ve bilu-
mum işçiler de daima yere temas eden ayaklara tekabül etmektedir.”68

Devletin, yukarıda değindiğimiz gibi bazı yönlerden gerçek kişilerdeki 
gibi bazı niteliklere sahip olması, hukuk literatüründe hükmi şahıs veya-
hutta tüzel kişi şeklinde adlandırılmasına yol açmıştır.69 Devletin kişiliği 
konusunda, devlete gerçek kişilik tanıyan, devleti bir canlı varlık, yaşayan 
bir organizma sayan görüşlere kadar birbirinden çok farklı düşüncelerin 
ortaya çıktığını görmekteyiz. Şunu hemen belirtmek gerekir ki, devleti ger-
çek bir şahıs gibi kabul etmek tamamen yalnıştır. Zira “kişi” veya diğer 
tabirle “şahıs” denildiği zaman zihinlerde tabii ve maddi bir varlık olarak 
insan akla gelmektedir. Akla gelen insanda da bir hayatiyete sahip, bir 
varlık oluşturan, haklara ve borçlara ehil, iradesini istediği gibi kullanan 
fiziki bir kişi olduğu düşünülür. Hukuki anlamda bir şahıs ise, haklara 
ve borçlara ehil olabilecek bir varlığı ifade eder. Bu itibarla devleti bir in-
san gibi düşünmek mümkün değildir. Bir kısım realist hukukçular, bu 
konuda yöneticilerin fizik varlıkları ve kişilikleri haricinde devletin başka 
türlü bir kişiliğe sahip olmadığı görüşünü savunurlar.70 Devletin kişiliği 

67 Okandan, a.g.e., s. 835 vd; Altuğ, a.g.e., s. 34; Gözübüyük, “Hukuk Felsefesi Bakımından 
Devlet Otoritesi Mefhumu”, Adalet Dergisi, Yıl: 39, Sayı: 9, Eylül, 1948, s. 1030-1033; Kapani, 
Politika Bilimine Giriş, Ankara, 1983, s. 21.
68 Charles Crozat, “Jean de Salisbury’nin Devlet Nazariyesi”, İHFM, Cilt: 5, Sayı: 17, İstanbul, 
1939, s. 20.
69 Okandan, hükmi şahıs yerine manevi şahıs tabirini kullanmaktadır. Sebebini şu şekilde izah 
etmektedir: “Manevi şahıs tabirini Personnalite Morale’in mukabili olarak kullanıyoruz.Bizde, bu 
hususta, umumiyetle hükmi şahıs terimi istimal edilmekte ve hukuki mevzuatımızda da bu istila-
ha yer verildiği görülmekte ise de, biz bu hususta varacağımız neticeler bakımından hükmi şahıs 
teriminin kullanılmasını doğru bulmadık.” Bkz. Okandan, Devletin Şahsiyeti, s. 183.
70 L. Duguit’in Devletin şahsiyeti hakkındaki görüşlerini Okandan şöyle açıklamaktadır: “....şah-
siyet ancak şuur ve iradenin bulunduğu yerde mevcut olabilir; halbuki şuur ve iradeye sahip bir 
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konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.71 Devletin bir kişiliği olduğu 
malumdur. Ancak devleti gerçek bir şahıs olarak anlamak mümkün de-
ğildir. Devletin kişiliği gerçek kişilik değil, hukuki bir kişiliktir. “Kişi” veya 
“şahıs” kelimesi genellikle, haklara sahip olabilme ehliyetine, diğer bir 
tabirle hak ehliyetine sahip olan varlık şeklinde de tanımlanmaktadır.72 
Çeşitli kez üzerinde durduğumuz gibi, devlet onu meydana getiren kişi-
lerden oluşmaktadır. Devleti onun adına hareket eden insanlardan farklı 
olarak düşünmek mümkün değildir. Devlet otoritesinden söz edildiğinde 
o otoriteyi kullananlar, devlet düzeninden söz edildiğinde o düzeni faali-
yete getirenler, devletin yasalarından bahsedildiğinde o yasaları yapanlar 
gerçekte fertlerdir. Bu fertler yaptıkları tüm işlerde kamu yararını düşün-
mek zorundadırlar. Dolayısıyla devletin devamlılığının sağlanması esastır. 
Devlet kendisini meydana getiren unsurlardan ayrı bir varlığa sahip olup, 
bu unsurların hayati varlıklarının devamına bağlı olmadan kendi varlığını 
sürdürmektedir.

Sonuç
Bütün tarihsel gelişim, “Devlet” kavramının değişik görüş açılarından 

ele alındığını ve değişik şekillerde anlaşıldığını gösterir. Bugün bir devletin 
hukuken ortaya çıkabilmesi için, millet, ülke, egemenlik ve hukuki teşki-
lata sahip olması gerekir. Bu unsurların mutlak bulunması şarttır. Aksi 
halde bir devletten bahsedemeyiz. Milletler, uluslararası alemde kendile-
rini ancak bu unsurların bulunması ile kanıtlarlar. Uzun yıllar süren bir 
gelişim içinde, Devletin sadece organik bir yapı olarak korunması anlayışı, 
yerini fonksiyon ve yetki olarak korunma anlayışına bırakmıştır. Bu bakım-
dan Devlet dediğimiz zaman, aralarında dayanışma ve otorite bağları bulu-
nan ve bir toprakta yaşayan devamlı bir insan topluluğunu anlamaktayız.

kollektivitenin mevcudiyetinden, Devletin kendine has bir iradeye sahip bulunuşundan bahse 
imkan yoktur. Hakikatte, Devlet iradesi diye bir şey mevzuu bahis olamaz ve bunun için de, 
Devlet mahiyeti itibariyle, bir hak sahibi, bir şahıs telakki edilemez.” Bkz. Okandan, Devletin 
Şahsiyeti, s. 525.
71 Devletin kişiliği konusundaki muhtelif görüşler için şu eserlere müracaat edilmelidir: Okan-
dan, a.g.e., s. 835-899; Muvaffak Akbay, Umumi Amme Hukuku Dersleri, Ankara, 1951, s. 
458-519; Yahya K. Zabunoğlu, Kamu Hukukuna Giriş-Devlet, Ankara, 1973, s. 125-144. 
72 Hüseyin Avni Göktürk, Türk Medeni Hukuku, 1. Kitap, Şahsın Hukuku, 2. Basım, Ankara, 
1945, s. 111; Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk Medeni Hukuku 1, Cüz: 2, Şahsın Hukuku, 6. 
Basım, İstanbul, 1963, s. 29; Ergun Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, 2. Basım, İs-
tanbul, 1974, s. 9; A. Samim Gönensay, Medeni Hukuk I, İstanbul, 1936, s. 79; M.R. Belgesay, 
Türk Kanunu Medenisi Şerhi 1, Umumi Esaslar, Şahsın Hukuku, 4. Basım, İstanbul, 1945, s. 
103; Aytekin Ataay, Şahıslar Hukuku, Birinci Yarım, Giriş-Hakiki Şahıslar, 3. Basım, İstanbul, 
1978, s. 20; Oğuzman - Seliçi, Kişiler Hukuku Dersleri (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 2. Basım, İs-
tanbul, 1982, s. 1; Onar, İdare Hükmi Şahsı ve Kamu İdaresi Olmak Bakımından Devlet’i şu 
şekilde izah etmektedir: “...Devlet, bir idare hükmi şahsı ve amme idaresi hüviyetinden ve idare 
hukukundaki yerinden evvel siyasi bir varlık ve bir Anayasa hak sahibidir.” Bkz. Sıddık Sami 
Onar, İdare Hukukunun Umumi  Esasları, II. Cilt, 3. Basım, İstanbul, 1966, s. 983; Oğuzman 
ve Seliçi, “tüzelkişi” veya “hükmi şahıs” tabirinden ne anlaşılması gerektiğini şöyle izah etmek-
tedirler: “Ortak bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak örgütlenmeye sahip kişi 
veya mal topluluklarına birleşen kişilerden veya malı tahsis eden kişiden bağımsız bir kişilik 
tanınmnıştır. İşte bu tür kişi veya mal toplulukları “tüzel kişiler” diye adlandırılmaktadır.” Bkz. 
Oğuzman - Seliçi, Kişiler Hukuku Dersleri, s. 101.
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Devlet, çağımızda kişisel ilişkileri ve tüm toplum düzenini kapsayan, 
geniş yetki ve görevleri bulunan düzenleyici ve emredici bir otorite ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Devlet ile kişi ilişkileri, belirli bir “Siyasal İktidar” 
düzeni, anayasal sistem yaratmakta ve bu sisteme uygun olarak müna-
sebetlerin düzenlenmesi ve bu düzenlemeye uygun bir biçimde işlemesi 
Devletin temel görevi olmaktadır. Çağımızda Devlet, kendisini oluşturan 
bireylerin demokratik bir Anayasal düzen içinde yaşamasını sağlamakla 
görevlidir. Fonksiyonları, yetkileri, görevleri ve yapısı da buna göre biçim-
lenmiştir.

Devletin varlık sebebi, kollektif ihtiyaçların karşılanması, millet için 
gerekli ve faydalı olan şeylerin yapılması zaruretidir. Devleti doğuran za-
ruret insan topluluklarında birtakım işlerin başarılması için üstün bir 
kuvvet ve iradeye duyulan ihtiyaçtır. Bütün tarih boyunca, aileden Dev-
lete ve kurulan Devlet üstü teşekküllere kadar bütün insan toplulukları 
sosyal ve hukuki bir nizam, düzen kurabilmek, birtakım işleri başarmak 
için fertlerin ve fert topluluklarının kuvvetlerinin üstünde bir kudretin 
bulunmasına ve genel menfaatler ve ihtiyaçlar bakımından gerekli bazı fa-
aliyetlerin bu üstün kudret vasıtası ile başarılmasına ihtiyaç duymuşlar-
dır. Bu itibarla Devlet, toplum içinde bir kuvvet kaynağı ve üstün kudret 
sahibi bir varlık olarak görünür.
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GÖÇMENLERDE SİYASAL DAVRANIŞIN
PSİKOLOJİK ARKA PLANI:

ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK GÖÇMENLERİ 
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Öz

Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin siyasal davranışını inceleyip 
karşılaştırmayı amaçlayan bu çalışmada göçmenlerin iki ülke (Almanya 
ve Türkiye) siyasetine farklı açılardan yaklaştığı bulgusuna erişilmiştir.
Yaşadıkları ve politikalarından direk etkilendikleri ülke olan Almanya 
seçimlerinde farklı inanışlar söz konusu iken Türkiye siyaseti için fark-
lı söylemler geçerlidir. Almanya seçimlerinde genellikle sosyal demokrat 
partilere oy vermektedirler. Almanya’da sol partileri tercih eden katılımcı-
lar, Türkiye’de ise sağ partileri desteklemektedirler. Siyasal davranışları-
nın altında yatan ana psikolojik faktör yaşadıkları ülkede azınlık olarak 
güçsüz olmaları nedeniyle nüfuzlu olmak istemeleridir. Türkiye siyaseti ile 
ilgili davranışlarında etkili olan düşünce ise AKP iktidarı ile kendilerini ait 
hissettikleri ülkelerinin dünya sahnesinde önemli bir güç haline geldiğine 
olan inançlarıdır.

Anahtar kelimeler: Göçmen, Almanya’da Türkler, Siyasal Davranış, 
Siyasal Katılım.

Abstract
The Psychological Background Of Political 

Behaviour On Immigrants:
The Case Of Turkish Immigrants Living In Germany

This study aimed to compare and examine on the political behavior of 
Turkish immigrants living in Germany. We have reached the finding that 
approached from different views. Although Turkish migrants are affected 
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different beliefs in Germany elections. They are affected from different 
discourses and policies for Turkey elections. In Germany elections, they 
usually vote for social democratic parties. Participants who prefer left-wing 
parties in Germany are supporting the right-wing parties in Turkey. Un-
derlying political behavior in the country where they live is affected from 
the main psychological factor, which they don’t want to be weakness as 
a minority. In Turkey elections, their feelings are effective because they 
believe that Turkey become an important power on the world stage with 
the ruling AKP.

Keywords: Immigrant, Turks In Germany, Political Behaviour, Political 
Participation.

Giriş

Göçlerin sebep ve sonuçları, ülkelerin kültürel, ekonomik ve sosyal ya-
pıları üzerindeki etkileri, göçmenlerin bütünleşme süreçleri ve yaşadıkları 
güçlükler her alandan sosyal bilimcilerin ilgi ile incelediği konular olmuş-
tur. Göçmenlerin iki farklı toplumun buluşma veya ayrışma noktasında 
yer alıyor olması ve iki yönlü etkilenmeye açık olmaları, onları oldukça 
ilginç kılmaktadır.1

Yurt dışında yaşayan 5 milyonu aşkın Türk toplumunun yaklaşık 4 
milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, 300.000’i Kuzey Amerika’da, 200.000’i 
Orta Doğu’da, 150.000’i de Avustralya’da yerleşmiştir.2 Batı Avrupa’da ya-
şayan Türklerin yaklaşık olarak 3 milyonu da Almanya’da yaşamaktadır. 
Dolayısıyla göçmenlerde siyasal davranış incelenmek istendiğinde Alman-
ya’daki Türk Göçmenler önemli bir kitle olarak karşımıza çıkmaktadır.3

1 İlhan Kaya, “Avrupalı Türkler: Misafir İşçilikten Avrupa Vatandaşlığına”, http://www.dicle.
edu.tr/a/ilhankaya/Document/DCD%2019-Avrupali%20Turkler.pdf
2 http://www.mfa.gov.tr/yurtdisinda-yasayan-turkler_.tr.mfa
3 “Göçmenlerin Almanya’daki Durum ve Uyumları”, http://www.firststeps-project.eu/web/
content.asp?lng=tr&section=Immigration

 Avrupa Birliği Ülkelerindeki Türk Göçmenler (2004)3
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Kendi dışındaki dünyayı anlamaya çalışan insan, aynı zamanda “kendine” 
ve “doğaya” hükmetme kabiliyetiyle de doğadan ayrılmaktadır. Dolayısıyla 
konumlandırma çabası insanın varoluş amacının ve değerinin incelenmesini 
de beraberinde getirmiştir. Bu incelemeler, insanın bedensel, ruhsal, sosyal, 
ahlaki, akli ve davranışsal boyutlarında yoğunlaşmıştır.4 Almanya’daki Türk 
göçmenlerde de oradaki yaşamlarında benzer davranış şekli gelişmiş ben-
liklerini sorgulamışlar ve seçimler yapmışlardır. Almanya’daki Türkler için 
göçmenlikten vatandaşlığa doğru evrilen bir tarihten söz edilebilmektedir.

II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye savaştan görece etkilenmiş genç nü-
fusu ile potansiyel işgücü iken, özellikle Batı Avrupa’da işgücü açısından 
bir boşluk söz konusu idi. Bu konu Avrupa’da Türkiye’yi de ilgilendiren 
yönü ile işgücü alım anlaşmaları ile çözülmüştür.5 Türkiye’den Alman-
ya’ya göç 1961 yılında bu ülkeyle imzalanan İş Gücü Alımı Anlaşması’yla 
başlamıştır. 1960’larda başlayan Türkiye’den yurt dışına işçi göçü ise ilk 
yıllarda yavaş olarak ilerlediyse de, 1963 yılında Türkiye ve o zamanki 
adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan Ortaklık Anlaş-
ması’ndan itibaren ivme kazanmıştır. 1960’lı yıllarda başlayan Türk göçü, 
1973 yılında işçi göçü alımı durdurulmasına rağmen 1974’ten sonra aile 
birleşimi yoluyla yoğun bir şekilde devam etmiş ve işçi göçü nitelik de-
ğiştirmiştir. 90’lı yıllarla birlikte ikinci kuşak göçmenlerin Türkiye’den eş 
seçmesi ile ithal gelinler dönemi başlamıştır. Günümüzde de Türkiye’den 
Almanya’ya ve diğer Avrupa ülkelerine göç ağırlıklı olarak evlilik yoluyla 
devam etmektedir. İstatistikler 1961 yılında Almanya’da 6800 Türk va-
tandaşının yaşadığını göstermektedir. Bu rakam 1975 yılında ilk defa 1 
milyon sınırını, 2004 yılı itibariyle de 2,5 milyon sınırını aşmıştır.6

Geçici işgücü olarak değerlendirilen Türk işçilerin durumu 1970’lerin 
başında farklı bir hal almaya başlamış ve aynı ülkede yerleşme eğilimi 
ortaya çıkmıştır. Göçmen işçilerin daimi statüsü, çalışmamızın konusu 
dışında kalan birçok kültürel ve politik sorunun yanı sıra dil problemi, 
eğitim sorunu, bu kimselerin ve ailelerinin tabi olacakları sosyal güvenlik 
rejiminin tayini gibi pek çok konu bakımından da ihtilaflara neden ol-
muştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve bakmakla yükümlü olduk-
ları ailelerinin sosyal güvenlik haklarını elde edebilmeleri ve elde ettikleri 
bu hakları Türkiye’de yararlanabilmeleri amacıyla iki ülke arasında sos-
yal güvenlik sözleşmeleri düzenlenmiştir.7 1990’lı yıllar ise Almanya’daki 
Türklerin statüsünde değişikliğe yol açacak gelişmelere8 sahne olmuştur 

4 Ayşegül Doğrucan, “Türk-İslam Düşüncesi Açısından Manevi Kalkınma”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Cilt: 110, Sayı: 216, Mayıs-Haziran 2015, s. 186.
5 Itır Aladağ Görentaş, “Ulusal Mahkemeler Önünde Yabancı Kamu Hukukunun Uygulan-
ması Sorunu: Türkiye Örneği”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Cilt: 110, Sayı: 216, Ma-
yıs-Haziran 2015, s. 144.
6 http://www.firststeps-project.eu/web/content.asp?lng=tr&section=Immigration
7 Görentaş, a.g.e., s. 145.
8 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Anna Boucher, “The Political Participation of Berlin’s Turkish 
Migrants in the Dual Citizenship and Headscarf Debates: A Multi-level Comparison”, Lon-
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ve vatandaşlık konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Günümüzde 3 mil-
yon sınırındaki Türk göçmen sayısının 620 bin civarındaki kısmı Alman 
vatandaşlığı hakkı elde etmiş bulunmaktadır.9

Almanya’da yaşayan Türk göçmenler için 54 yıllık göç sürecinde misa-
fir işçi, yabancı (Auslânder), göçmen (Auswanderer), yabancı misafir işçi 
(Gastarbeiter), göçmen kökenli, Almancı ve gurbetçi gibi birçok tanımla-
ma yapılmıştır. Bugün gerek Türk vatandaşı olarak Almanya’da yaşayan, 
gerek Almanya’da doğup büyüyen ya da sonradan Alman vatandaşlığına 
geçen Türk kökenliler için tanımlanan bu kavramlar geçerliliğini yitirmiş-
tir. Her ne kadar vatandaşlık bağlamında iki gruptan bahsediliyorsa da, 
kalıcı bir toplum haline gelen bu kitleden artık, herhangi bir sosyolojik 
kavram tartışması yapılmaksızın “yabancı vatandaşlar (Ausländische Mit-
bürger)” ya da “Türk göçmenler (Türkische Auswanderer)” olarak bahsedil-
mesi daha doğru görünmektedir.10-11 Bu nedenle çalışmada kavram olarak 
Türk göçmenler kavramı tercih edilmiştir.

Essen kentinde bulunan Türkiye Uyum Araştırmaları Merkezi TAM 
tarafından yapılan araştırmaya göre12 ülkedeki Türk göçmenlerin yüzde 
78 ile büyük bir bölümü Almanya’da kendini evinde hissetmekte ancak 
sadece yüzde 20 oranında göçmen yaşamlarını kalıcı olarak Almanya’da 
sürdürmeyi planlamaktadır. 1000 kişinin görüşü alınarak yapılan araş-
tırmada ‘Almanya benim vatanımdır’ diyenlerin oranı ise yüzde 20’dir. Ka-
tılımcıların yüzde 30’u hem Almanya’yı hem de Türkiye’yi, yüzde 44’ü de 
sadece Türkiye’yi vatanı olarak kabul etmektedir. Yetişkin yaştaki her 5 
Türk göçmenden biri orta ve uzun vadeli olarak Türkiye’ye geri dönme-
yi planladığını ifade etmektedir. Almanya’da doğup, büyüyen gençlerden 
Türkiye’ye geri dönmek isteyenlerin oranı ise yüzde 43’tür. Diehl ve Sch-
nell’in yaptığı çalışmaya göre de Almanya’ya göç eden Türkler kültürel ya-
pılarını korumaya çalışmakta ve diğer göçmenlere oranla milli kimliklerini 
daha fazla muhafaza etmektedirler.13 Araştırmaların gösterdiği şekilde ça-
lışmamızda da, Türk göçmenlerin Almanya ve Türkiye siyasetine bakışla-
rında yapılabilecek ilk ayrımda, Almanya ve Türkiye’yi vatan olarak görüp 
görmeme duygusunun ana etken olduğu kabul edilmiştir.

Hem Türkiye’de hem de Almanya’da basmakalıp bir şekilde, göçmenlerin 
anavatanlarının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel meseleleriyle muazzam 

don School of Economics Migration Studies Unit, Working Paper No: 2008/2, http://www.lse.
ac.uk/government/research/resgroups/MSU/documents/workingPapers/boucher.pdf
9 Claudia Diehl ve Rainer Schnell, “Reactive Ethnicity” or “Assimilation?” Statements, Argu-
ments and First Empirical Evidence for Labor Migrants in Germany”, International Migration 
Review, Vol. 40, No. 4, Winter, 2006, s. 786-816.
10 Elif Kömürcü, “Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenlerin Sosyo-Kültürel Sorunları: Bir En-
tegrasyon Çalışması”, http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/24376/Binder1.pdf?show
11 Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bakınız: İrfan Başkurt, “Almanya’da Yaşayan Türk Göç-
menlerin Kimlik Problemi”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 12, 2009-2, s. 81-
94, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuayefd/article/viewFile/1023015417/1023014616
12 http://www.amerikaninsesi.com/content/almanyadaki-turklerin-uyum-sorunu/2465269.htm
13 Diehl ve Schnell, a.g.e., s. 786-816.
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biçimde ilgilendiklerine ve ikâmet ettikleri ülkelerin iç işlerine karışmadıkla-
rına inanılmaktadır. Aşağıdaki veriler, bu varsayımların aslında önyargılar 
olduğuna ve Euro-Türklerin Türkiye ile olduğu kadar Almanya ile ilgili de 
oldukça gerçekçi ve akılcı algılamaları olduğuna işaret etmektedir.14

Göçmenlerin Yaşadıkları Ülke Almanya Siyaseti İle İlgili Davranışları

Akıl sahibi olmak insana muhakeme yapma ve iyi-kötü arasında seç-
me imkânı sağlamaktadır. Dolayısıyla insan kendisi ve çevresi için iyi ola-
nı seçme gücüne sahiptir ve bu sorumlulukla hareket etmelidir. İnsanın 
akıl sahibi olarak hareket etmesi toplumsal düzen için gerekliliktir ve in-
sanların varlığı ancak birlik içerisinde mümkün ve görünürdür.15 Bu an-
layış ışığında Almanya’daki Türklerde de birlik olup güçlü durma, nüfuz 
kazanıp haklara erişme, görünür olup mücadele verme gibi inançların si-
yasal davranışlarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Almanya’da yaşayan 
Türk göçmenlerin siyasal davranışı karşılaştırmalı olarak incelendiğinde 
ise göçmenlerin iki ülke (Almanya ve Türkiye) siyasetine farklı açılardan 
yaklaştığı bulgusuna erişilmiştir. Yaşadıkları ve politikalarından direk 
etkilendikleri ülke olan Almanya seçimlerinde farklı durumlar, amaçlar, 
mücadeleler söz konusu iken Türkiye siyaseti için farklı söylemler, hedef-
ler, istekler geçerlidir. Almanya seçimlerinde Türk göçmenler genellikle 
sosyal demokrat partilere oy vermektedirler. Genel olarak yabancı olduk-
ları bir ülkede yaşadıkları sorunların etkisiyle azınlık haklarını ve inanç 
özgürlüklerini savunan partilere yakın durmaktadırlar.

Almanya’daki göçmenlerde seçim dönemlerinde genel yaklaşım olarak; 
“Haydi Sandık Başına” kampanyası gibi çağrılar ile Almanya’da yaşayan 
vatandaşları oy vermeye davet edip ülke siyasetinde güç kazanmak iste-
yen çalışmalar mevcuttur. Dolayısıyla hangi partilere oy verdiklerinden 
ziyade oy vermiş olmaları yeterli ve önemlidir. Bu nedenle ideolojik temel-
lerle değil daha milliyetçi söylemler ile siyasi güç kazanma mücadelesi 
söz konusudur. “Gücünü sandığa yansıtan az bir topluluk, oy vermeyen 
milyonlardan daha etkin ve daha saygındır. Nüfusumuzu nüfuza dönüş-
türmek ve hak ettiğimiz saygınlığa sahip olmak için sandığa giderek, gücü-
müzü hissettirmeliyiz.” inanışı ve söylemleri hâkimdir.16 Örneğin 50 sene-
dir Almanya’da yaşayan Dursun Demir, “AKP bir dünya partisi. Erdoğan 
halkın içinden gelen bir lider” demekte ve Almanya’daki seçimlerde hangi 
partiyi desteklediği sorulunca ‘SPD (Sosyal Demokrat Parti)’ cevabını ver-
mektedir. Demir, Almanya’da oy verirken kim haklarını ve inanç özgür-
lüklerini savunuyorsa ona oy vereceklerini, onun için ‘SPD’ dediğini söy-
lemektedir.17 Almanya’daki göçmenlerin birçoğu kendilerinin Türkiye’de 

14 Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel, “Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü 
Engel mi?”, 2005, http://goc.bilgi.edu.tr/documents/EuroTurk.doc
15 Doğrucan, a.g.e., s. 190.
16 Yücel Özdemir, “Oylar Geleceğimiz İçin”, http://www.yenihayat.de/politika/partiler-goec-
menlere-ne-vaat-ediyor
17 Mahmut Hamsici, “Almanya Seçimleri: AKP Tabanı Kime Oy Verecek?”, http://www.bbc.
co.uk/turkce/haberler/2013/09/130918_almanya_secimler_akp
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AKP’yi desteklediğini, ama Almanya’da göçmenlerin haklarını savunan 
kimse ona oy verdiklerini söylemektedir.

Almanya’da yaşayan göçmenler Almanya ile ilgili siyasal davranışla-
rında yaşadıkları ülkenin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre oy vermek-
tedir. 21 yıldır Almanya’da yaşadığını söyleyen ve Neuköll’de bir kafeter-
ya işleten Bayram Yıldırım, Merkel hükümetine çok tepkili. O kadar ki 
“Diğer hepsi Merkel’den iyidir” demiştir. Tepkisini şu sözlerle aktarmıştır: 
“Burada akşam yatıyorsun sabah zamla uyanıyorsun. Elektrik faturasına 
artık derman yetmiyor. Almanya git gide daha kötüye gidiyor. Ödediğimiz 
vergileri daha da artırmaya çalışıyorlar. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birli-
ği’ne alınmamasının en büyük nedeni de Almanya.”18 Burada gördüğümüz 
gibi hem kendi gerçekliğinden ekonomik nedenlerden söz edip hem yine 
anavatanı ile olan duygusal bağı sebebiyle Türkiye - AB ilişkileri açısından 
konuyu değerlendirmektedir.

Almanya’da yaşayan Türk gençlerin siyasal katılımını yükseltmek 
amaçlı etkinlikler düzenlenmektedir. Örneğin Türk ve göçmen kökenli 
gençlerin siyasete daha yakın ve etkin olmaları için Nürnberg Başkon-
solosluğu “göçmen gençleri siyasal katılıma teşvik” başlığı altında bir et-
kinlik düzenlemiştir. Almanya’daki genç Türklerin siyasete ilgi duyma-
larının, siyasi partilerde aktif siyaset yapmalarının tüm toplum geleceği 
için büyük anlam taşıdığı vurgulanmıştır. Siyasi katılımın aynı zamanda 
göçmenlik olgusuna ve göçmenlerin konumlarına ilişkin toplum genelinde 
hassasiyetin artmasına katkıda bulunacağı belirtilmiştir.19 Bu tip etkin-
likler ve yönlendirmelerin siyasal katılım açısından başarılı olduğu söyle-
nebilir. Çünkü Türk göçmenlerin siyasal ve ekonomik katılım açısından 
birçok göçmen grubundan daha ileri düzeyde olduğu görülmektedir. Türk 
göçmenlerin örgütlenme düzeyleri ve oy kullanma oranları Almanya’daki 
diğer göçmen kitlelere kıyasla daha yüksektir.20

Almanya’daki son seçimlere giren BIG (Das Bündnis für Innovation 
und Gerechtigkeit - Adalet ve Yenilik Birliği Partisi) Türk kökenli Alman 
vatandaşlarının 2010 yılında Köln’de kurduğu, AKP ve Fettullah Gülen 
Cemaati tarafından desteklendiği iddia edilen Almanya’da genel seçim-
lere katılabilmiş ilk göçmen partisidir. Parti’nin Berlin Şube Başkanı İs-
met Mısırlıoğlu göçmenlerin yaşadıkları adaletsizliklere vurgu yaparak 
göçmenlerin dillerinin eğitim müfredatına girmesini ve devletin çok din-
liliğinin hukuksal alt yapısının oluşturulması gerektiğini savunmaktadır. 
Irkçılıkla ve göçmen gençler arasındaki sosyal sorunlar hakkında uyarıda 
bulunmaktadır.21 Savundukları görüşler Avrupa’da daha çok merkez sol 
partilerin savunduklarına benzemektedir. Bu yönü ile sol eğilimli görüntü 

18 Hamsici, a.g.e.
19 http://www.yeniposta.de/turk-turke-almanca-konustu.html
20 İlhan Kaya, “Avrupalı Türkler: Misafir İşçilikten Avrupa Vatandaşlığına”, http://www.dicle.
edu.tr/a/ilhankaya/Document/DCD%2019-Avrupali%20Turkler.pdf
21 Hamsici, a.g.e.
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verseler de Türk siyasetinde AKP ile yakınlık içerisindedirler. Bu örnekte 
de görüldüğü gibi Alman siyasetinin en içinde olan göçmenlerde dahi iki 
ülke siyasi hayatına bakışta ve katılımda farklı davranışlar söz konusu-
dur. Bu da Almanya’da yaşayan göçmenlerin siyasal davranışının arka 
planındaki psikolojik faktörlerin genelde benzer olduğunu göstermektedir. 

Almanya’da yaşayan Türklerin seçimlerdeki tercihlerini araştıran bir 
şirket anket yapmış ve ankette oldukça ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. Bü-
yük bir çoğunluğu akademisyen olan (%86) katılımcılara Almanya ve Tür-
kiye’deki olası bir seçimde hangi partiye, hangi politikalarından dolayı oy 
verecekleri sorulmuştur. Katılımcıların %58’i Yeşillere oy vereceğini be-
lirtmiştir, bu oran kadınlarda %61’e, Türkiye doğumlu olanlarda %66’ya 
çıkmaktadır.22 Deutsche Welle’nin yayınladığı ve Dr. Andreas Wüst’ün de-
ğerlendirdiği bir ankete göre 2009 yılında Türklerin %38’i SPD’ye, %13’ü 
Yeşillere oy vereceğini söylerken, SPD’nin oy oranı Heidelberger Forum’un 
anketine göre %25’lerde kalmıştır. Bu sonucun nedenlerinden biri genel 
olarak genç akademisyenlerin Yeşillere rağbet etmesidir. Nitekim ankete 
katılanların %48’i 18-29 yaşları arasında, %28’i 30-39 yaşları arasındaki 
genç ve orta yaşlı kişilerden oluşmaktadır.23

Almanya’da yaşayan göçmenlerin eğitim durumunun siyasi kararla-
rında etkisi üzerine düşündüğümüzde eğitim durumlarını gösterir grafik 
de yardımcı olabilecektir.

Görüldüğü gibi göçmenlerde eğitim seviyesi çok yüksek değildir. Ana 
dilde eğitim görmeme başta olmak üzere24 çeşitli sebeplerle Almanya’da 
yaşayan Türkler çoğunlukla ilkokul veya ortaokul mezunudur. Üçüncü 

22 “Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Seçmenlerin Seçim Tercihi”, http://forum-hd.de/con-
tent/almanyada-ya%C5%9Fayan-t%C3%BCrk-k%C3%B6kenli-se%C3%A7menlerin-se%C3%A-
7im-tercihi
23 A.g.e.
24 M. Alamdar - D. Bergs Niemann - Winkels ve H. Merkens, “Educational Conditions of Tur-
kish Migrant Children in German Schools”, Anthropology & Education Quarteryl, Volume: 22, 
No: 2, 1991, s. 155.
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kuşak göçmenlerde eğitim düzeyi gittikçe yükselmektedir. Yüksek öğre-
tim seviyesinde olmasa da en azından mesleki eğitim verilen okullardan 
mezun olanların sayısı oldukça yükselmiştir. Siyasal davranışlarla ilgili 
yapılan çalışmalarda genelde elde edilen bulgu eğitim seviyesi yükseldikçe 
siyasi düşüncelerdeki esneklik oranının düştüğü yönündedir. Bir başka 
deyişle eğitim seviyesi yüksek bireyler siyasi parti tercihlerinde daha sa-
bit bir duruma sahiptirler. Bu düşünce eğitim seviyesine göre oy verilen 
partinin gerek sayı bakımından gerekse oran bakımından, üniversite ve 
üstü eğitim kurumlarından mezun olmanın siyasi parti tercihlerini yük-
sek oranda değiştirmediğini ortaya koymaktadır.25 Bu bakış açısını esas 
alarak Almanya’da yaşayan göçmenlerin ister yükseköğretim ister ilkokul 
mezunu olsun kararlarında eğitimden doğan farklılıkların fazla olmadığını 
söyleyebiliriz.

Göçmenlerin Aidiyet Hissettikleri Ülke Türkiye Siyaseti İle İlgili
Davranışları

Türk göçmenlerin Türk siyaseti ile ilgili siyasal davranışı Almanya siya-
seti ile ilgili duruşlarından farklıdır. Bir kısım Türk göçmende Türk siya-
seti ile ilgili olarak daha milliyetçi duygular ön plana çıkmaktadır. Örneğin 
Recep Tayyip Erdoğan’ı dünya lideri olarak gören bir kesim mevcuttur. Bu 
inanışa sahip olan göçmenlerin geneli AKP’den yana oyunu kullanmakta-
dır. Yapılan anket çalışmalarında Almanya’daki Türk göçmenlerin geneli, 
Türkiye’de olası bir seçimde sağ partilere oy vereceklerini belirtmişlerdir. 
AKP %67’lik oy oranı ile birinci tercih durumundadır. CHP %13’lük oy ora-
nıyla ikinci sıradadır. Katılımcıların %10’u MHP’yi tercih etmektedir. BDP 
%2’lik bir destekle dördüncü sırada bulunmaktadır. Katılımcıların büyük 
bir çoğunluğu muhafazakâr partilere oy vereceklerini belirtmişlerdir.26

Yakın geçmişte 2004’de yapılan bir başka araştırma verilerine göre de 
sonuç benzerdir. Türklerin çoğu kendilerini AKP ile ilişkilendirmektedirler 
(Almanya’da %32). Örneğin görüşme yapılan MÜSİAD çevrelerinde Türki-
ye’nin olumsuz birçok özelliğine karşın, AKP hükümetiyle birlikte “yeni bir 
hava geldiği”, bu havanın kendilerini de etkilediği ve bu nedenle “yeni bir 
vizyon” kazandıkları dile getirilmektedir. Almanya’daki %10 Saadet Partisi 
(SP) desteği, Almanyalı-Türkler arasındaki cemaatsel eğilimlerin gücünün 
bir göstergesi gibi görünmektedir. CHP desteği görece düşük kalmaktadır. 
Buna karşın, her iki ülkede MHP desteği de önemli ölçüdedir (%8).27 Bu 
araştırma da bize AKP’ye verilen desteğin yıllar içinde arttığını göstermesi 
bakımından önemlidir.

Göçmenlerin siyasal davranışlarının altında yatan psikolojik faktörlere 
odaklanacak olursak yaşadıkları ülkede azınlık olup güçsüz olmaları ve 

25 Rıfat Karakoç, “Göç Edenlerin Kentsel Bütünleşme ve Siyasal Katılma Durumlarına Yönelik 
Bir Araştırma: Konya Örneği”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar 
Dergisi, 2011, http://sead.selcuk.edu.tr/sead/article/viewFile/88/87
26 Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Seçmenlerin Seçim Tercihi, a.g.e.
27 Kaya ve Kentel, a.g.e.
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AKP iktidarı ile kendilerini ait hissettikleri ülkelerinin dünya sahnesinde 
önemli bir güç haline geldiğine olan inançlarından bahsetmek gerekir. 
Burada bunun gerçek olup olmaması da önemli değildir. Kendilerine yan-
sıtılan gerçekliğe inanmaktadırlar. Siyasal davranışları da inanışları ekse-
ninde şekillenmektedir.

Avrupa’da yaşayıp bunun gerçek olmadığını gören bir diğer kesim Türk 
göçmenler Türk siyasetinde de sol partilere oy vermektedir. Ayrıca ken-
dileri ile aynı şartlarda yaşayan göçmenlerin siyasi tercihlerine de anlam 
verememektedirler. Bu düşünceleri paylaşan Almanya’da yaşayan on bin-
lerce Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında 24 Mayıs 
2014’de Almanya’nın Köln şehrine gelen dönemin Türkiye Başbakanı Er-
doğan’ı protesto etmiştir. Kadınların ve gençlerin çoğunlukta olduğu mi-
tingde, binlerce göstericinin Atatürk posterleri, Türk bayrakları taşıması 
dikkat çekmiştir. Yürüyüşte çeşitli sol gruplar da yerlerini alarak, Erdo-
ğan’ın anti-demokratik uygulamalarını eleştirmiştir. Almanya’nın en çok 
satan gazetesi Bild ise internet sayfasında Başbakan Erdoğan’a hitaben 
açık mektup yayımlayarak, Türkçe “Hoş gelmediniz, burada istenmiyor-
sunuz” başlığını atmıştır.28 Bu gelişmeler Almanya’daki Türk göçmenlerin 
Türkiye siyasetine bakışında kayda değer değişiklikler yapabilecek geliş-
melerdir.

Gösterilerin seçmen kitlelerinin siyasal davranışı üzerinde ne derece 
etki yaptığını anlayabilmek için 7 Haziran 2015 seçimlerini incelemek 
önemlidir. Seçmen kitlelerinin görüşlerinde değişiklik olup olmadığı ve 
varsa değişimin ortaya konması gereklidir. Partiler aylar öncesinden yurt 
dışı seçim çalışmalarına büyük özenle hazırlanmışlardır. BBC Türkçe’ye 
konuşan AKP Dış İlişkiler Başkanı Yardımcısı Metin Külünk; CHP Parti 
Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl; TBMM’de yurt dışı oyların sayımıyla ilgili 
olarak soru önergesi veren MHP milletvekili Lütfü Türkkan ve HDP Dış 
İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür bu seçimler-
de yurt dışının çok önemli olduğunu ve aktif bir kampanya yürüttüklerini 
söylemişlerdir.29

Açıklanan sonuçlara göre, yurt dışı ve gümrük kapıları dahil 18 mil-
yon 863 bin 832 seçmenin oyunu alan AKP yüzde 40,87 ile milletvekili 
seçimlerinin birinci partisi olmuştur. İkinci parti ise yurt içi, yurt dışı ve 
gümrük kapılarında sandık başına giden 11 milyon 518 bin 404 seçmenin 
oyu ile CHP olmuştur. Türkiye genelinde yüzde 24,95 oy alan CHP’yi, 7 
milyon 519 bin 103 seçmenin oyu ile MHP izlemiştir. MHP, yurt içi, yurt 
dışı ve gümrük kapılarında sandık başına giden seçmenin oyuyla yüzde 
16,29’luk dilimle Meclis’e 3. sırada giren siyasi parti olmuştur. Seçimlere 
ilk kez parti olarak katılan HDP ise 6 milyon 58 bin 150 seçmenin oyu 
ile yüzde 10’luk barajı aşarak, 13,12’lik orana ulaşmıştır. Seçime Saadet 

28 http://www.aydinlikgazete.com/m/?id=41447
29 http://www.milliyet.com.tr/yurtdisi-oylari-secim-sonuclarini/siyaset/detay/2059493/default.htm
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Partisi ile ittifak yaparak giren SP-BBP ise 949 bin 893 seçmenin oyunu 
almış ve bu ittifakın oranı yüzde 2,06 olmuştur.30

Türkiye genelindeki sonuçlar kadar ilgiyle takip edilen bir diğer konu 
da yurt dışı oyları olmuştur. Açıklanan yurt dışı oylarındaki oranı Tür-
kiye’deki genel sonuçlarla kıyaslarsak farklılıklar olduğunu görmekteyiz. 
Yurt dışında ve gümrüklerde 1 milyon 30 binden fazla oy kullanılmıştır. 
Yurt dışından gelen oylarda sıralama AKP, HDP, CHP ve MHP şeklinde ol-
muştur. AKP yüzde 49.30, HDP 21.03, CHP 17.02, MHP 9.15 oy oranında 
oy almıştır.31 Bu açıdan bakıldığında Almanya’daki protestoların siyasal 
davranış üzerinde etki ettiğini söyleyebiliriz. AKP’ye olan desteğin %60 se-
viyesinden %40 seviyesine gerilediği ve bu gerilemenin HDP, CHP gibi sol 
görüşlü partilerin oy oranında artışla yansıdığını belirtebiliriz.

AKP iktidarını eleştiren göçmenlerin düşünce yapısını anlamak için 
bazı röportajlara da bakmakta fayda vardır.32 Almanya’da Erdoğan’ı pro-
testoya katılan Giessen Alevi Kültür Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Dur-
muş Kul, “Vatanımızın birliği için Erdoğan’ı protesto ediyoruz. ‘Artık yeter’ 
diyoruz. Bizleri Alevi-Sünni olarak ayrıştırmaya çalışmasınlar. Vatanımız 
için, Türkiye için buradayız.” demiştir. Alman eşi olduğunu söyleyen Mel-
tem Kempe, “Almanlar bizleri belki anlamakta zorlanıyorlar ama Türkiye bi-
zim vatanımız. Türkiye’de ailem yaşıyor. Olup bitenlere kayıtsız kalamayız. 
Ancak Atatürkçü bir Cumhurbaşkanı Türkiye’mizi birleştirebilir. AKP’nin 
Türkiye’yi daha fazla germeye hakkı yoktur. Türkiye’nin Ortaçağ karanlığı-
na sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.” şeklinde görüşlerini dile getirmiş-
tir. Köln Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okuyan 20 yaşındaki Tolga 
Sermen “Almanya’da yaşasak da, Türkiye bizim anavatanımızdır. Hepimiz 
kardeşiz. Türkiye’ye sahip çıkmamız son derece doğaldır. Türkiye’nin bö-
lünmesine izin vermemeliyiz. Alevi-Sünni ayrımı yapılmak isteniyor. Türki-
ye’de insanca yaşam koşullarının olması için bu hükümetin derhal istifa 
etmesi gerekiyor.” diyerek eleştirel tutumunu gözler önüne sermiştir.

Görüldüğü gibi Almanya’daki Türk göçmenlerin Türkiye’de muhale-
fet olup AKP karşıtı söylemlerde bulunan Türk vatandaşlarından farkla-
rı yoktur. 7 Haziran 2015 seçim sonuçlarını değerlendirdiğimizde de iki 
grup davranışı arasında sonuçların benzerliği dikkat çekicidir. Bu bağ-
lamda da Türkiye’yi anavatan olarak görüp Türkiye siyaseti ile yakından 
ilgilendikleri, sıkıntıları içselleştirdikleri, kafa yordukları ve mücadele ver-
dikleri söylenebilir.

Sonuç

İnsan düşünen bir varlıktır ve kararlarını etkileyen pek çok faktör var-
dır. Bu kimi zaman ekonomik sebepler gibi maddi sebepler kimi zaman 
milliyetçilik gibi manevi değerlerdir. Almanya’da yaşayan Türklerin de dö-

30 http://www.milliyet.com.tr/2015-secim-sonuclari-aciklandi--gundem-2072537/
31 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29225400.asp
32 http://www.aydinlikgazete.com/m/?id=41447
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nem dönem yaşadıkları anadil farklılığı, eğitim problemleri, sosyal, kültü-
rel farklılıklar, ekonomik problemler gibi faktörler siyasi seçimlerinde de 
etkili olmaktadır. Dolayısıyla aynı kişi Almanya’da sol partileri tercih eder-
ken Türkiye’de sağ partileri destekleyebilmektedir. Yine benzer şekilde 
Türk siyasetinde nasıl iktidarı eleştiren bir kesim mevcutsa Almanya’da 
yaşayan göçmenler arasında da AKP iktidarını eleştiren hatta gösteriler 
düzenleyen muhalif görüşler bulunmaktadır.

Almanya’daki Türk göçmenlerin siyasal davranışlarının altında yatan psi-
kolojik faktörler, yaşadıkları ülkede azınlık olup güçsüz olmaları, göçmenle-
re özgü sorunlar yaşamaları ve ülke içerisinde nüfuzlu olmak istemeleri gibi 
faktörlerdir. Türkiye siyaseti ile ilgili davranışlarında etkili olan düşünce ise 
Türkiye’yi vatanları olarak görmeye devam etmeleri, Erdoğan’ı dünya lideri 
olarak görmeleri ve AKP iktidarı ile kendilerini ait hissettikleri ülkelerinin 
dünya sahnesinde önemli bir güç haline geldiğine olan inançlarıdır.

Almanya’da yaşayan Türkler, farklı sebeplerden Almanya seçimlerinde 
her ne kadar kendi kişisel ihtiyaçlarını ve problemlerini dikkate alarak oy 
veriyor olsalar da birlik olma, etkili olma, nüfuz kazanma düşüncesi siya-
si tercihlerinde etkilidir. Türkiye’deki seçimlerle ilgili fikir yürütürken de 
ana vatanları olarak görmeye devam ettikleri ülkelerinin dünya sahnesin-
de ne kadar güçlendiğiyle öncelikli olarak ilgilenmektedirler. Bu konuda 
akrabalarının Türkiye’de yaşaması sadece destekleyici bir ilgi alanı olma 
nedenidir. 
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SADRİ MAKSUDİ ARSAL,
DENİZBANK İSMİ VE ELEŞTİRİLER

Dr. Gürbüz ARSLAN*

Öz

Hukukçu, tarihçi ve dilci olarak tanınan Sadri Maksudi Arsal, Türklük 
davasının ateşli bir savunucusu olmuştur. Ayrıca Öz Türkçe’nin geliştiril-
mesine büyük katkı sağlamıştır. Bu bağlamda Denizbank’ın kuruluş aşa-
masında bu ismin Türkçeye uygun olmadığını söyleyerek Deniz Bankası 
isminin kullanılması için kanun teklifi de vermiştir. Fakat teklifinden dola-
yı büyük eleştirilere maruz kalmıştır.

Bu çalışmada Sadri Maksudi Arsal hayatı hakkında kısa bir bilgi veril-
dikten sonra kendisini zor durumda bırakan Deniz Bankası Kanun Teklifi, 
Sadri Maksudi’ye yöneltilen eleştiriler ve olayın basına yansıması hakkın-
da bilgi verilecek ve eleştirilerin doğruluk payı incelenecektir. Bu makalede 
Meclis tutanakları, dönemin basını, hatıratlar, makaleler ve kitaplardan 
yararlanılmıştır.

Anahtar kelimeler: Sadri Maksudi Arsal, Denizbank, Mustafa Ke-
mal, TBMM, Basın.

Abstract
Sadri Maksudi Arsal,

Term Of Denizbank and Its Critics
Sadri Maksudi Arsal, known as a lawyer, historian and linguists, has 

been a vigorous advocate of Turkish issue. He has also contributed to pure 
Turkish greatly. In this context, he told a name was not suitable for Tur-
kish in the establishment of the bank and gave a legislative proposal for 
using the name of Deniz for the bank. However, he was exposed to great 
criticism.

This study aims to give a short information about Sadri Maksudi Arsal, 
the legislative proposal of Deniz Bank which left him in a difficult situation, 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 219              Aralık 2015
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criticism for Sadri Maksudi Arsal and its reflection in the press and to eva-
luate if criticism was true to a limited extent. Parliamentary minutes press 
in that day, articles and books were utilized in this article.

Keywords: Sadri Maksudi Arsal, Denizbank, Mustafa Kemal, Grand 
National Assembly Of Turkey, Press.

Giriş

Sadri Maksudi (Arsal), Kazan şehrinin Taşsu köyünde 5 Ağustos 1879 
tarihinde doğdu.1 Asıl adı Sadreddin olup babası Nizamettin Molla, köyün 
imamı,2 annesi ise köy okulunun kızlar kısmıyla ilgilenen Meftuha Ha-
nım’dır. Eğitim hayatına köy okulunda başlayan Maksudi, 1888 yılında 
ilkokulu bitirerek abisi Hadi’nin de hocalık yaptığı Allamiye Medresesi’ne 
gitti.3 Burada Doğu ilimlerini ve dillerini, İstanbul’dan gelen çocuk kitap-
ları sayesinde de Osmanlıca’yı öğrendi. Batı medeniyetine nüfuz etmek 
için bir vasıta olarak gördüğü Rusça’yı da gizlice öğrenmeye başladı.4

1895 yılında Allamiye Medresesi’ni bitirdi ve abisi ile birlikte İsmail 
Gaspıralı’nın Kırım Bahçesaray’daki Zincirli Medresesi’ne gitti.5 1896 yı-
lında ise ailesinden gizli olarak Rus Öğretmen Okulu’na kayıt oldu. 1901 
yılında buradan mezun olan Maksudi, İlkokul Rusça Öğretmenliği dip-
lomasını aldı.6 İlkokul öğretmeni olmayı düşünmeyen Maksudi yüksek 
tahsiline devam etmek ve Türklüğün merkezini yakından görmek için 
İstanbul’a geldi. Burada Ahmet Mithat Efendi ile tanıştı. Mithat Efendi, 
Maksudi’ye ilmini ilerletmesi için Paris’e gitmesini tavsiye edince o da Pa-
ris’e gitti.7

1901-1906 yıllarını Paris’te geçiren Maksudi bir yandan Sorbon Hu-
kuk Fakültesi’nde okurken bir yanda da İsmail Gaspıralı’nın gazetesin-
de makaleler kaleme aldı. Okul masraflarını karşılamak amacıyla Fransa 
basını için Rus gazetelerini Fransızca’ya çevirdi. 1906 yılında Paris Hu-
kuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Rusya’ya döndü.8 Rusya’ya 
ayak basar basmaz ilk olarak Rusya Müslümanlarının düzenlemiş olduğu 
kongreye katıldı (17 Ağustos 1906). İsmail Gaspralı’nın da etkisiyle mer-
kez komitesi üyeliğine seçildi. 20 Şubat 1907 tarihinde ise II. Duma’ya 

1 Adile Ayda, Sadri Maksudi Arsal, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991, s. 9.
2 Kazım Yaşar Koparan, “Sadri Maksudi Arsal”, Türk Yurdu, Cilt: 7, Sayı: 4, Mayıs 1970, s. 28.
3 Ayda, a.g.e., s. 10-12.
4 Adile Ayda, “Babam Sadri Maksudi”, Cumhuriyet, 1 Mart 1957.
5 Hadi Bey, İsmail Gaspralı’nın daveti üzerine bir yıllığına Zincirli Medresesi’nde ders vermek 
için Kırım’a gitmiş, giderken yanında Sadri Maksudi’yi de götürmüştü. Burada İsmail Gas-
pıralı ile tanışan ve ondan çok etkilenen Sadri Maksudi, daha sonra “benim manevi babam 
İsmail Gaspıralı’dır.” demişti. Bkz. Ayda, a.g.e., s. 16-20.
6 Abdullah Battal Taymas, Kazanlı Türk Meşhurlarından İki Maksudiler, Sıralar Matbaası, 
İstanbul, 1959, s. 21.
7 Ayda, “Babam Sadri Maksudi”, Cumhuriyet, 1 Mart 1957.
8 Fethi Gedikli, “Yolunu Kendi Yazan Bir Yolcu: Türk Hukuk Tarihçisi Sadri Maksudi Arsal”, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 70, Sayı: 1, s. 400.
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(Rusya Meclisi) Kazan’dan parlamenter olarak girdi. Duma’nın başkanlık 
divanı üyesi oldu.9 Böylece siyasete adım atan Maksudi, bölgedeki Türk 
halkının sesi ve milli kurumlarının savunucusu durumuna geldi.10 Ancak 
kısa bir süre sonra Çar, Duma’yı dağıtınca Maksudi tüm dikkatini ye-
niden yapılacak seçimlere verdi. Çalışmaları sonucunda da III. Duma’ya 
seçilmeyi başardı.11

1909 yılında Rusya’dan İngiltere’ye bir parlamento heyeti gitmesi mev-
zuubahis olunca Maksudi de Fransızca’yı iyi bilmesinden dolayı heyete 
dahil edildi. Burada İngiltere Kralı VII. Edward ile görüşme fırsatı da bu-
lan Maksudi, Rusya’ya döndükten sonra “İngiltere’ye Seyahat” adlı bir 
küçük risale neşrederek İngiliz demokrasisine hayranlığını dile getirdi. 
Kazan aydınları arasında da demokrasi idealini yaymaya başladı.12 1910 
yılında Rusya Türklerinin önde gelen zenginlerinden Şakir Rami’nin kızı 
Kâmile Hanım’la evlendi.13 1912 yılında III. Duma’nın yasal süresinin dol-
masıyla birlikte Maksudi’nin milletvekilliği de sona erdi. İki dönem mil-
letvekilliği yapan Maksudi, Duma’da gerek genel kurul toplantılarında 
gerekse grup toplantılarında yalnız Kazan Türkleri ile Rusya Müslüman-
larının hak ve menfaatlerini müdafaa etmekle kalmadı.14 Bunun yanında 
Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca hareketlerini de eleştirdi. 
Mecliste yaptığı bir konuşmada: “Dünyada büyük bir Türk Milleti vardır, 
olmuştur ve olacaktır. Bu milletin varlığına ve geleceğine hiçbir kuvvet engel 
olamayacaktır.”15 dedi.

Maksudi, IV. Duma Meclisi’ne milletvekili seçilmek için aday olmuş-
sa da kısıtlamalar nedeniyle seçilemedi.16 Bu yüzden 1913 yılında Kazan 
barosuna kaydolarak avukatlık yapmaya başladı.17 Maksudi avukatlığa 
devam ederken 1917 yılının Şubat ayında Rusya’da Bolşevik İhtilali pat-
lak verdi. İhtilalden sonra da Çar II. Nikola ve ailesi katledilerek geçici bir 
hükümet kuruldu. Bu hükümette, Türkistan’ı idare etmek için beş Rus, 
dört Türk üyeden oluşan dokuz kişilik bir komite kuruldu. Komitede yer 
alan kişilerden biri de Maksudi olup kendisine bölgenin eğitim işlerini 

9 Ayda, a.g.e., s. 48-49.
10 Musa Gürbüz, “Paris Barış Konferansı ve Sadri Maksudi’nin Türkiye’yi Savunma Mücade-
lesine Bir Örnek”, Atatürk Yolu Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 17, Ocak, 1996, s. 48.
11 Ayda, a.g.e., s. 53.
12 Ali Rıza Önder, “Sadri Maksudi Arsal”, Türk Düşüncesi, Cilt: 7, Sayı: 7, Haziran 1957, s. 53.
13 İndus Tahir, “Halkımızın Meşhur Şahıslarından Sadri Maksudi”, 3 Mayıs 1944 50. Yıl Türk-
çülük Armağanı, İzmir, 1944, s. 185.
14 Adile Ayda, “Babam Sadri Maksudi”, Türk Yurdu, Sayı: 266, Mart 1957, s. 706-707.
15 Mustafa Keskin, “Sadri Maksudi Arsal’ın Türk Soyu ve Orta Asya Türk Devletleri Hakkında 
Düşünceleri”, Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri (23-26 Mayıs 1996), Erciyes Üni-
versitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Yayınları, Kayseri, 1996, s. 363; Sadri Maksu-
di’nin Duma’daki konuşmaları için bkz. Hidayet Yaşın, “Sadri Maksudi’nin Çarlık Rusya’sın-
da Türklük İçin Mücadelesi”, Türk Yurdu, Sayı: 266, Mart 1957, s. 657-661; Yusuf Akçura, 
“Sadri Maksudi”, Türk Kültürü, Sayı: 176, Haziran 1977, s. 497-499.
16 Nadir Devlet, Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917), Türk Tarih Kurumu Ya-
yınları, Ankara, 1999, s. 122.
17 Koparan, “a.g.m.”, s. 29.
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düzenleme görevi verildi. Görevi esnasında birçok engellerle karşılaşan 
Maksudi görevinden kısa bir süre sonra istifa etti. 1 Mayıs 1917 tarihin-
de kendisinin katılamadığı I. Umum Rusya Müslümanları toplantısında, 
“Şura” adı verilen heyete seçildi.18 Kurultayda Rusya hâkimiyeti altında 
yaşayan ancak herhangi bir özerkliği ve muhtariyeti olmayan kavimler 
için bir “Milli Medeni Muhtariyet” sağlanması ilkesi kabul edildi.19 Bu ka-
rardan hareketle Maksudi, “İç Rusya ve Sibirya Türk-Tatarları” için “Milli 
Medeni Muhtariyet” tasarısını hazırladı. Tasarıyı 20 Temmuz’da Kazan’da 
toplanan II. Umum Rusya Müslümanları toplantısında sundu.20 Tasarı 
kabul edilince Millet Meclisi’ni toplamak vazifesiyle oluşturulan “Muhta-
riyet Heyeti”ne başkan seçildi. Ufa şehrini başkent olarak seçen “Muh-
tariyet Heyeti”, 20 Kasım 1917 tarihinde de Millet Meclisi’ni topladı. 23 
Kasım tarihinde ise Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimleri yapıldı. 
Oylama sonucunda Maksudi, Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilerek Tatar 
Türkleri’nin devlet başkanı oldu. Fakat bu idare 13 Nisan 1918 tarihli bir 
emirname ile iptal edildi. İdarenin hazinesine el konuldu, Maksudi için de 
yakalama kararı çıkarıldı.21

Bolşevikler tarafından aranan biri haline gelen Maksudi, yurt dışına 
kaçmak zorunda kaldı ve Finlandiya’ya gitti. Kendisi burada iken Milli 
Muhtariyet Millet Meclisi’nin tutuklanmaktan kurtulmuş üyeleri Sibir-
ya’da küçük bir meclis topladılar. Maksudi’yi de Paris Barış Konferansı’na 
delege olarak tayin ettiler.22 Bu görev üzerine harekete geçen Maksudi, 
Paris’e gitmeden önce Rusya Müslümanlarının hakları konusunda İngiliz 
desteğini sağlamak için Mart 1919 tarihinde İngiltere Hükümeti’ne bir 
mektup yazarak onlardan randevu talep etti. Fakat İngiltere Hükümeti, 
böyle bir ziyareti gerek Rusya’yı kızdırmak istemediği için gerekse Hint 
Müslümanları açısından tehlikeli sonuçlara yol açacağını hesap ederek 
kabul etmedi.23 Bunun üzerine Maksudi, Mayıs 1919 tarihinde Paris’e ge-
çerek konferansa katıldı. 10 Ocak 1920 tarihinde de Paris Barış Konferan-
sı’na Türklerin haklarını korumak için bir çağrıda bulundu.24

18 Ayda, a.g.e., s. 83-93.
19 Bütün Rusya Müslümanlar Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Vecihi Sefa Fuat 
Hekimoğlu, “Bütün Rusya Müslümanlar Kongresi (1-11 Mayıs 1917)”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 169, Ağustos 2007, s. 193-204.
20 Taymas, a.g.e., s. 31-32.
21 Ayda, a.g.e., s. 94-112.
22 Gürbüz, “a.g.m.”, s. 49.
23 Ali Merthan Dündar, “İngiliz Belgelerinde Sadri Maksudi Arsal”, Türk Yurdu, Cilt: 25, Sayı: 
215, Temmuz 2005, s. 54-59.
24 Sadri Maksudi, çağrısını Sibirya ve Avrupa Rusya’sı Müslümanlarının Milli Meclisi’nin gö-
revlendirdiği heyetin başkanı olarak yapmış, Rusya içinde daha çok milli hürriyet, Osmanlı 
İmparatorluğu Sultanı’na saygı, Türkiye için adil bir muamele ve daha bağışlayıcı bir davranış 
beklediğini belirtmişti. Ayrıca hangi yumuşak şekilde yapılırsa yapılsın Türklerin ve Sulta-
nı’nın İstanbul’dan kovulmasının Rusya İslam Dünyası’nda olduğu gibi Asya’da ve Avrupa’da 
büyük bir acıya neden olacağını, tehlikeli sonuçlar doğuracağını ifade etmişti. Bkz. Gürbüz, 
“a.g.m.”, s. 49-55.
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Konferanstan sonra kendisini tarih araştırmalarına veren Maksudi, 
1920-1921 yıllarında Paris Milli Kütüphanesi’nde incelemelerde buluna-
rak Türk tarihine ait belgeleri topladı. 1922 yılında Rusya’dan kaçmayı 
başaran ailesiyle Finlandiya’da buluştu. Bir müddet burada kaldıktan 
sonra hem uygun yaşam koşullarından dolayı hem de tarih çalışmala-
rına devam etmek için Almanya’ya gitti.25 Araştırmalarını tamamladık-
tan sonra da çalışmak için tekrar Fransa’ya döndü. Burada Sorbonne 
Üniversitesi Slav Kavimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Haumant ile tanıştı. 
Gerek Haumant’ın yardımları gerekse 1919 yılından beri üyesi olduğu 
Asya Cemiyeti’nden aldığı referansla Sorbonne Üniversitesi’nde ders ver-
mek için başvurdu. Talebi olumlu karşılanınca da 4 Aralık 1923 tarihin-
den itibaren Profesör olarak Sorbonne’da ders vermeye başladı.26 Böylece 
Maksudi, Sorbon’da, “Türk Kavimleri Tarihi” dersini okutan ilk Türk ve 
Müslüman kişi oldu.27

1923 Nisan ayında okuduğu bir Türk gazetesinde Ankara’da Türk 
Ocakları Kurultayı’nın toplandığını öğrenince Türk Ocakları’na mektup 
yazarak davet edildiği takdirde Ankara ve İstanbul’da birkaç konferans 
verebileceğini bildirdi. Mektubuna olumlu cevap gelmesi üzerine konfe-
rans vermek için 1924 yılında Türkiye’ye geldi. 18 ve 21 Kasım tarihle-
rinde konferanslarını veren Maksudi, 24 Kasım günü de Çankaya’ya çık-
tı. Bu görüşmede Mustafa Kemal, Maksudi’yi yeni devlette görev alması 
için Türkiye’ye davet etti. Bu teklife olumlu cevap veren Maksudi, Haziran 
1925’te Türkiye’ye yerleşti.28 İlk olarak Telif ve Tercüme Heyeti üyeliğine 
tayin edilen Maksudi, daha sonra on sekiz yıl boyunca hocalık yapacağı 
Ankara Hukuk Mektebi’ne tayin edildi. 1930-1938 yılları arasında iki dö-
nem sırasıyla Şebinkarahisar ve Giresun milletvekili olarak parlamentoda 
görev aldı.29

Maksudi, bu yıllar arasında neredeyse her hafta Atatürk’ün sofrasına 
davet edildi. Dil, tarih, Soyadı Kanunu ve Darülfünun ıslahı gibi birçok 
inkılâp hareketinde önemli rol oynadı.30 1943 yılında İstanbul Üniversite-
si’ne geçti. Yaş haddinden emekli olduğu 1945 senesine kadar Ord. Pro-
fesör olarak görevini devam ettirdi. 1950 yılında tekrar milletvekilli seçi-
len, 1950-1951 yıllarında Türk Parlamento Grubu başkanı olarak Avrupa 
Konseyi’nde Türkiye’yi temsil eden Maksudi, 20 Şubat 1957 tarihinde İs-
tanbul’da vefat etti.31

25 Adile Ayda, “Sadri Maksudi’nin Türk Tarih Kurumunun Kuruluşundaki Rolü”, Türk Kültü-
rü, Sayı: 53, Mart 1967, s. 322.
26 Ayda, a.g.e., s. 134-141.
27 Müjgan Cunbur, “Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal’ın Millet, Milliyetçilik ve Milli Kültür Hak-
kındaki Görüşleri”, Milli Kültür, Cilt: 1, Sayı: 4, Nisan 1977, s. 57.
28 Ayda, a.g.e., s. 149-157.
29 İsmail Öz, Sadri Maksudi Arsal’ın Türk Milliyetçiliğine Katkıları, Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2009, s. 43.
30 Adile Ayda, “Babam Sadri Maksudi”, Cumhuriyet, 1 Mart 1957.
31 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ayda, a.g.e., s. 208-243.
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1. Deniz Bankası Kanun Teklifi

Türk denizciliğini geliştirmek isteyen Başbakan Celal Bayar, denizci-
likle ile meşgul olacak ve deniz işleriyle ilgili müesseseleri tek çatı altında 
toplayacak bir banka kurmaya karar verdi. İktisat Bakanlığı’na bağlı ola-
rak kurulacak bu bankanın ismi Denizbank, merkezi Ankara ve sermaye-
si ise 50 milyon Türk lirası olacaktı. Hükümetin banka ile ilgili hazırladığı 
kanun tasarısı 24 Aralık 1937 günü TBMM’ye sunuldu. Kanun tasarı-
sı hakkında bazı milletvekilleri, bankanın sermayesini yetersiz bulurken 
bazı milletvekilleri de denizcilik işleri ile meşgul olacak bir bankanın mer-
kezinin Ankara değil İstanbul olması gerektiğini savundu. Ayrıca deniz-
ciliği geliştirmek için nitelikli elemana ihtiyaç duyulacağından Avrupa’ya 
yetiştirilmek üzere elemanlar gönderilmesi gerektiği de dile getirildi.32

Banka hakkında en ilginç eleştiriyi ise Maksudi yaptı ve bankanın is-
mine itiraz etti. Çünkü ona göre Türk lisanı gayet açık gramer kaidelerine 
sahip olup dünya lisanları içinde en çok işlenmiş bir lisandı. Türk dilin-
de hiçbir vakit hiçbir terkip (birleşme) Denizbank, Sümerbank şeklinde 
olamazdı. Eğer bu doğru olsaydı Merkez Bankası yerine Merkezbank, İş 
Bankası yerine de İşbank demek gerekirdi. Oysa bu bankalara tamamen 
doğru bir şekilde Türk gramer kaidelerine uygun olarak Merkez Bankası, 
İş Bankası gibi isimler verilmişti. Bu nedenle Sümerbank, Denizbank gibi 
isimler gramer kaidelerine uymayan birer garibe (tuhaflık) durumunday-
dı ve değiştirilmeliydi. Her ne kadar Siirt milletvekili İsmail Müştak Bey, 
Maksudi’ye Denizbank ismi bir garibe değil dilin inceliği dese de Maksudi 
bunu kabul etmedi.33 Bu arada kanun tasarısını hazırlayan milletvekille-
rinden birisi Maksudi’nin yanına gelerek “Denizbank adını Atatürk koydu, 
siz ne yapıyorsunuz” diyerek onu uyardı. Maksudi ise bunun gerçeği de-
ğiştirmeyeceğini söyleyerek34 Denizbank yerine Deniz Bankası denilmesi 
için kanun teklifi verdi. Ve yapılan oylama sonucunda da kanun tasarısı, 
isim hususunda bir karar verilmek üzere encümene iade edildi.35

2. Sadri Maksudi’nin Tenkit Edilmesi

Mustafa Kemal Atatürk son birkaç yıldır Maksudi’ye karşı biraz kırgın-
lık duymaktaydı. Çünkü, Maksudi, Türk Dil Kurumu’nun bazı çalışmala-
rını onaylamıyor, cemiyetin ortaya koyduğu çabaları başarısız görüyordu. 
Ona göre burada yürütülen araştırmalar bilimsellikten uzak, zorlamayla 
yapılmış uğraşlardı. Maksudi, Güneş Dil Teorisi36 lehinde Atatürk’ün bü-

32 TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Zabıt Ceridesi, V. Devre, XXI, İnikat 21, (24 Aralık 
1937), s. 94-97.
33 TBMM Zabıt Ceridesi, V. Devre, XXI, İnikat 21, (24 Aralık 1937), s. 98-99.
34 Ayda, “Babam…”, Cumhuriyet, 1 Mart 1957.
35 TBMM Zabıt Ceridesi, V. Devre, XXI, İnikat 21, (24 Aralık 1937), s. 99.
36 Güneş-Dil teorisi Viyanalı Dr. Hermann F.Kvergiç’in ortaya attığı bir görüştü. Kvergiç’e göre 
dil ilk olarak jestlerden oluşmakta, buna bazı anlamlı sesler sonradan eklenmekteydi. Kvergiç 
görüşüne dair ispatı Türkçe zamirlerde bulmuştu. Bu nedenle Kvergiç Türkçe'nin biçimlenen 
ilk insan dili olduğunu düşünüyordu. Yani bütün diller Türkçe’den çıkmıştı. Ayrıntılı bilgi 

219_Gurbuz_Arslan.indd   6 10.12.2015   13:28:22

196



7GÜRBÜZ ARSLAN / SADRİ MAKSUDİ ARSAL, DENİZBANK İSMİ VE ELEŞTİRİLER

tün ısrarlarına rağmen ne tek bir kelime ne de Hititlerin veya Yunanlıların 
Türk olduğuna dair bir cümle etmişti.37 Tüm bunlara rağmen Atatürk, 
Maksudi’yi kendisine bağlı ve güvene layık gördüğü için onu sofrasına 
davet etmeye devam etmişti. 1937 yılının sonları ise Atatürk’ün rahatsız-
lığının gittikçe arttığı, pek alıngan olduğu, olaylara ani tepkiler verdiği bir 
dönemdi.38 İşte böyle bir dönemde Atatürk, kendisinin bulduğu Deniz-
bank ismi için Maksudi’nin garibe ifadesini kullandığını duyunca sinir-
lenmişti.39 Bu süreç şu şekilde gerçekleşti:

Atatürk, her zamanki gibi bazı milletvekillerini Çankaya Köşkü’ne davet 
ederek TBMM’deki çalışmalar hakkında sorular sormuştur. Maksudi’yi sev-
meyen bir milletvekili hemen söz alarak bugün TBMM’de üzücü hadiseler 
olduğunu, kendilerinin geliştirdiği dil politikasının baltalanmak istendiği 
söylemiştir. Atatürk: “Bu nasıl oldu.” diye sorunca milletvekili: “Yeni kurula-
cak banka için uygun gördüğünüz Denizbank adı Sadri Maksudi tarafından 
tenkit edilerek garibe diye vasıflandırıldı.” demiştir. Atatürk de Maksudi’nin 
sözlerine itiraz edilip edilmediğini sormuş, cevap alamayınca bu duruma 
kızarak oradaki milletvekilleri arasından seçtiği yedi kişiye (Hikmet Bayur, 
Edip Servet, Asım Us, Cemal Hüsnü, Fazıl Nazmi, Ahmet Cevat, İsmail 
Hakkı) hemen radyoya gidip Maksudi’ye cevap vermelerini istemiştir.40

Böylece seçilen yedi milletvekili ve Atatürk’ün emriyle Falih Rıfkı Atay, 
radyo evine giderek o akşamki radyo programını iptal ederek burada birer 
konuşma yapmıştır. Konuşmalarda sadece Maksudi’nin Denizbank ismi 
konusundaki tespitlerine değil, kişiliğine ve bilgisine yönelik eleştiriler de 
yapılmıştır.41 Örneğin bu kişilerden Lütfi Müfit Özdeş, Türk dilinin küçük 
yaştan beri takip ettiği zengin bir hazine olduğunu, Arapça, Farsça ve geri 
plana itilen Türkçe’den oluşan Osmanlı dilinin ise Türklüğe ve Türk dili-
ne zarar veren türlü gramer kaidelerinden oluştuğunu belirtmiştir. Cum-
huriyet Hükümeti’nin Osmanlı dili gramer kaidelerine göre yazılan, Türk 
zekâsını paslandırmaktan başka bir vazife yapamayan köhne ve kıymetsiz 
kitapları mekteplerine sokmayıp sokak süprüntücülerine attığını ifade et-
miştir. Buna rağmen köhne zihniyetle yazılmış bu kitapları esas alarak 
Türk dilini canlandırmak isteyenlere karşı barikat kuran utanmaz adam-
lar olduğunu söyleyerek bu adamlara herhangi bir ilim dalında hocalık 
ve profesörlük vazifesi verilebilir mi diye sormuştur. Bütün Türk âlemi ve 
Türk gençliğinin Kültür Bakanı’ndan cevap beklediğini bildirmiştir.42

için bkz. Geoffrey Lewis, Trajik Başarı Türk Dil Reformu, Çev. Mehmet Fatih Uslu, Paradigma 
Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 77-100.
37 Ayda, “Babam…”, Cumhuriyet, 1 Mart 1957.
38 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2004, s. 530.
39 Ayda, a.g.e., s. 198.
40 Ayda, a.g.e., s. 200-201.
41 Konuşmanın 25 Aralık’ta değil de 28 Aralık’ta yayınlanmasında Falih Rıfkı Atay’ın rolü 
olmuştu. Falih Rıfkı, radyo konuşmalarının yayınlanmasını üç gün geciktirmeyi başarmıştı. 
Bkz. Ayda, a.g.e., s. 201.
42 Cumhuriyet, 28 Aralık 1937.
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Falih Rıfkı Atay ise Türkçe’nin dünyaya kültür götürmüş, yaymış 
Türk’ün dili olduğunu, bu gerçeğe dünyada itiraz etmeyi düşünen, aklı 
başında hiçbir adamın çıkmadığını ve çıkamayacağını söylemiştir. Konuş-
masının devamında ise bütün dünya dil âlimlerinin Türkçe’nin çok geniş 
ve zengin yapısından dolayı onu kök ve temel olarak almak mecburiyetini 
itiraftan başka çıkar ilmi yol bulamadığını belirtmiştir. Bu kadar geniş 
bir dilin Osmanlı devrinin kısır asırlarından oluşan kafaların uydurduğu 
gramere sığmayacağını, bu gerçeği bugünkü Türk çocukları ve mantıklı 
insanlarının herkese sabırla Türklüğe has şuurlu bir şekilde gösterece-
ğini dile getirmiştir. Ancak buna karşı çıkan Maksudi gibi muhaliflerin 
olacağını ama gerçekler karşısında onların da aydınlık dışında kalacağı-
nı söylemiştir. Ayrıca Türk gençlerinin böyle muhaliflerin sözlerini değil 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en son verdiği şuurlu ve parlak kararları 
kendilerine istikamet yıldızı almasını istemiştir.43

3. Deniz Bankası Kanun Teklifinin Reddi ve Sadri Makdusi’ye Ce-
vaplar

TBMM’nin 27 Aralık 1937 tarihindeki oturumda İktisat Bakanı Şakir 
Kesebir, Denizbank’ın faaliyete başlayabilmesi için kısa bir zaman kal-
dığını söyleyerek kanunun acilen görüşülmesini Meclis Başkanlığı’ndan 
talep etti. Meclis Başkanı da isteği oylamaya sundu. Teklif kabul edilince 
de kanun tasarısı hakkındaki encümen mazbatası okundu. Mazbatada, 
Maksudi’nin Denizbank isminin Deniz Bankası’na dönüştürülmesine dair 
kanun teklifinin encümen tarafından değerlendirildiği, Denizbank adının 
Sümerbank ve Etibank gibi Türk şivesine uygun olduğu, telaffuzunun da 
kolay bulunduğu belirtildi. Bu nedenle Denizbank unvanının Deniz Ban-
kası’na dönüştürülmesine lüzum olmadığı neticesine varıldığı açıklandı.44 
Mazbatanın okunmasından sonra İsmail Müştak Mayakon (Siirt) ve Ha-
san Reşit Tankut (Maraş) söz alarak Denizbank tabirinin doğruluğunu 
izah etmeye çalıştılar. Bunu yaparken de Maksudi’nin Türk Dili konusun-
da bilgisiz olduğunu dile getirdiler.

İsmail Müştak konuşmasına Maksudi’nin Denizbank ismi ile ilgili dü-
şüncelerini hatırlatarak başlamıştır. Kanunları doğru, temiz ve düzgün bir 
Türkçe’yle kitaplaştıran TBMM’nin yüksek kürsüsünden bu derece cesur 
ve kati bir dil davası ileri sürebilmek için insanın kuvvetli bir gramer bilgi-
si ve ihtisas ile tanınmış bir dilci olmasının şart olduğunu söylemiştir. Bir 
hukuk âlimi olarak ihtisasına hürmet ettiği Maksudi’nin Türk dilinin gra-
meri ile pek uğraşmamış olduğunu geçen günkü ifadelerinden sonra çok 
iyi anladığını, Maksudi’nin yaptığı açıklamalar ile Türk gramerinin malum 
kaidelerinden birini ve Türk şivesinin güzel bir ifade tarzını baltaladığını 
dile getirmiştir. Ortadaki tek tuhaflığın Denizbank isminde değil, Türk 
gramerinin yapraklarını karıştırmadan bu davaya karışan Maksudi’nin 

43 Cumhuriyet, 28 Aralık 1937.
44 TBMM Zabıt Ceridesi, V. Devre, XXI, İnikat 21, (27 Aralık 1937), s. 109.
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mantığında olduğunu belirterek Sümerbank gibi Etibank gibi Denizbank 
terkibinde de gramer bakımından hiçbir kaidesizliğinin olmadığına, bu 
birleştirmelerin kıvrak bir ifade kabiliyetinin ve güzel bir dilin mahsulü 
olduğuna değinmiştir. Maksudi’nin Sümerbank, Denizbank terkipleri-
ni kaidesizlikle itham ederken davasını ispat edecek bir gramer kaidesi 
gösteremediğini, çünkü öyle bir gramer kaidesinin olmadığını söylemiştir. 
Türkçe’de, Milletin hâkimiyeti, Türk bayrağı, Kadıköy gibi üç çeşit birleş-
tirme yapısı olduğunu Denizbank’ın bu üçüncü şekle göre yapılmış terkip 
olduğunu dile getirerek Maksudi’nin bu terkipler üzerinde iyice düşünme-
mesi, dilci ve gramerci kişilerle istişare etmemesi nedeniyle Türk şivesini 
baltalamak gibi bir hataya düştüğünü belirtmiştir. Maksudi’nin hayalinde 
yaşayan gramere uyulması durumunda Ayvan Sarayı, Kum Kapısı, Top 
Kapısı, Mal Tepesi, Çan Kayası gibi tabirlerin kullanılmasının icap edece-
ğini söylemiştir. Türkçe’nin iyi işlenmiş bir dil olduğunu ama Maksudi’nin 
gramerine ve zevkine göre değil, büsbütün başka zevklere göre gayet bece-
rikli eller tarafından işlendiğini ifade etmiştir. Sümerbank ve Etibank gibi 
Denizbank terkibinin de kaideye ve şiveye uygun, iktisadi ve mali bir fir-
manın unvanında bulunması lazım gelen bütün vasıflara sahip olduğunu 
belirterek kanun teklifinin kabul edilmesini rica etmiştir.45

İsmail Muştak’tan sonra söz alan Maraş milletvekili Hasan Reşit Tan-
kut, Maksudi’nin itirazının yerinde ve ilmi olmadığını, onun yüzünden 
kanunun günlerce geciktiğini söylemiştir. Türkçe’nin layık olduğu gibi 
işlenmediğini, zenginliklerini tanımak hususunda çok geri bir vaziyette 
kalındığına değinmiştir. Maksudi’nin herkes gibi bellediği, dayandığı Os-
manlı gramerinin Türk dili grameri olmak kıymetinden uzak olduğunu, 
Osmanlı gramerinin bellenmesine devam etmenin Cumhuriyet gençliği-
ni kandırma olacağı kanaatiyle bu kitabın bugün mekteplerden atıldığını 
belirtmiştir. Türk dilini yeniden derin ve geniş servetine kavuşturmanın 
eski Osmanlı gramerine başvurmakla değil, yeni Türk gramerini Türk’ün 
ağzından dinleyerek, ona hürmet ederek mümkün olacağını söylemiştir. 
Türk milletinin kendi köylerine verdiği Arpatepe, Cevizköy, Bilecik, Bağde-
re, Adabağ, Anayurt, Ambardere gibi adlar taşıyan yüzlerce Türk köyünün 
olduğunu, bu isimlerin ayrı ayrı isim olan iki kelimenin birleşmesinden 
kurulduğunu ve bu birleşmenin fazla bir ek almaksızın yapıldığını yani bu 
isimlere Arpa Tepesi, Ceviz Köyü denilmediğini ifade etmiştir. Bunu yapan 
Türklerin, Türk dilini ve zevkini Osmanlı gramerinin putlaşmış kalıpları 
içinde tetkik edenlerden çok daha iyi bildiklerine ve tattıklarına şüphe 
olmadığını dile getirmiştir. Sözlerinin devamında Maksudi’nin Denizbank 
yerine Deniz Bankası demekte ısrar buyurmamasını ümit ettiğini, çünkü 
Denizbank’ın herhangi bir denizin bankası veya deniz suyundan yapılmış 
bir banka olmadığını, Denizbank’ın türlü nakliye vasıtaları, limanlar, ter-
saneler ve fenerler gibi denizlerle alakalı işlerin idaresi için kurulmuş bir 

45 TBMM Zabıt Ceridesi, V. Devre, XXI, İnikat 21, (27 Aralık 1937), s. 110-111.
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devlet müessesi olduğunu söylemiştir. Ayrıca Denizbank’ın çok yerinde, 
temiz ve tam Türk dili bünyesine uygun bir isim olduğunu, TBMM’nin 
bu ismi kabul buyurmalarının isabetli olacağını belirterek sözlerini ta-
mamlamıştır.46 Bu iki milletvekilinin konuşmalarından sonra kanunun 
maddelerin oylanmasına geçildi ve 26 maddeden oluşan kanun oy birliği 
ile kabul edildi.47

Bu arada Anadolu Ajansı da Denizbank tartışması ile ilgili bazı millet-
vekilleri ve Türk Dil Kurumu üyeleri ile röportaj yaptı. Bu kişiler de Mak-
sudi’ye karşı eleştirinin dozunu biraz artırarak onu sadece dil konusunda 
değil, tarih ve hukuk konusunda da cahillikle suçladılar.

Örneğin, Kütahya milletvekili Vedid Uzgören, Maksudi’nin Denizbank 
sözüne itiraz ederek hiçbir şey bilmediğini, Türk dilinin tamamen cahili 
olduğunu gösterdiğini söylemiştir. Oysa Maksudi’nin “Türk Dili İçin” adlı 
kitabını okuduğu zaman bu zatın dil ile alakası olduğunu sandığını, mec-
liste işittiklerinden sonra ona karşı tüm düşündüklerinin sıfırlandığını 
dile getirmiştir. Uzgören, Maksudi’yi meşhur tarih profesörü olarak işit-
tiğini, son olaylardan sonra bu zatın asla tarihçi değil, tarihi olayları bir 
papağan gibi ezberleyen zavallı biri olarak gördüğünü ifade etmiştir. Ay-
rıca Uzgören iddiasını daha da ileri götürerek Maksudi’nin hukuk profe-
sörü olduğuna dair kuvvetli ve geçerli bir vesikanın olmadığını, tek bildiği 
şeyin Maksudi’nin etrafa yaydığı Rus Çarlığı’nda tahsilini tamamladığı, 
sokak avukatlığı yaptığı ve Paris’te Sorbon Üniversitesi’nde kürsü sahibi 
olmasına dair bilgilerden ibaret olduğunu söylemiştir. Kendisine verilen 
kürsünün de Türk Dili kürsüsü mü yoksa Hukuk kürsüsü mü olduğunu 
araştırmaya henüz vakit bulamadığını, ancak Paris Sorbon Üniversite-
si’nde Maksudi’ye Hukuk kürsüsü vermeyeceklerini ifade etmiştir. Türk 
Dili kürsüsünün ise şüpheli olduğunu söyleyerek eğer böyle bir hata ya-
pılmışsa yazık olduğunu, Batı âleminin Türk dilini Maksudi’nin ağzın-
dan işitmiş olduğunu dile getirmiştir. Bunun yanında Maksudi’yi hata ve 
gaflet içinde yüzen bir adam olarak gördüğünü, derslerine devam etme-
den önce Türkçe’yi öğrenmesini ve onun leziz ağzını tatmasını istemiştir.  
Maksudi’nin Türkiye’de Türkçe konuşmaya, Türkçe ders vermeye cesaret 
edememek mevkiinde olan bir adam olduğunu, beşeriyette onun gibi ca-
hilliğini bilmeyen, kendini âlim sanan gafillerin az olmadığını söyleyerek 
konuşmasını bitirmiştir.48

Türk Dili Tetkik Cemiyeti üyesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Doçent-
lerinden Agop Dilaçar ise Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte: Denizbank 
ifadesinin tertemiz Türkçe oluşturulmuş bir unvan olduğunu söyleyerek, 
bu isme bilhassa Türküm diyen ve Türk dili ile az çok alakası bulunan 
muhterem kabul edilen bir zatın itiraz etmesine şaşırdığını ifade etmiştir. 
Fakat Maksudi’yi mazur görmek gerektiğini sözlerine ekleyerek, kendisi-

46 TBMM Zabıt Ceridesi, V. Devre, XXI, İnikat 21, (27 Aralık 1937), s. 111-112.
47 TBMM Zabıt Ceridesi, V. Devre, XXI, İnikat 21, (27 Aralık 1937), s. 112-122.
48 Cumhuriyet, 28 Aralık 1937.
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nin gerçek bir Türk olduğunu ama Türk dilini Türk muhitinde değil Çar-
lık Rusyası’nda öğrendiğini belirtmiştir. Dilaçar, sözlerinin devamında, 
şüphesiz Rusya’da Türk dilinin Rusça ile az çok karışarak orijinalliğini 
kaybettiğini, oysa Türk dilinin derin ve geniş hazinesi karşısında gelişmiş 
lehçelerin olduğunu bunu da ancak daima Türküm ve Türkiyeliyim diye 
yaşayanlar ile İstanbul’da ve İstanbullu denilen Türk lehçesini konuşan 
Türkler tarafından yaratıldığını iddia etmiştir. Bugüne kadar tetkike lü-
zum görmediği, hürmete şayan biri olarak gördüğü Maksudi’nin “Deniz-
bank” ismindeki gayri ilmi ve cahilce itirazından dolayı artık Türk ilim 
ailesi içinde bir yeri olmasını kabul edemeyeceğini belirtmiştir.49

Kütahya milletvekili ve Ulus Gazetesi yazarı Naşid Uluğ ise bu konuy-
la alakalı olarak Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte, Maksudi’nin Deniz 
Bankası tezini savunan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Server Bedi’yi eleş-
tirmiştir. Çünkü Server Bedi, yazısında Deniz Bankası tabirinin doğru 
olduğunu belirtmiş, buna kanıt olarak da İzmir Belediyesi yerine İzmirbe-
lediye tabirinin kullanılamayacağını çünkü İzmir Belediyesi’nin anlamının 
belde işleri ile uğraşan bir müessese demek olduğunu söylemişti. Naşid 
Uluğ, Bedi’nin Maksudi’yi teyit etmek için getirdiği misaller arasında niçin 
Maltepe, Kumkapı, Beşiktaş, Ayvansaray gibi terkiplerden bahsetmediğini 
sormuş, Bedi’nin ya çok âlim olduğunu eğer böyle ise açıklamalarını ilim 
yolunda izah etmesi gerektiğini ya da Türk dil etimolojisi konusunda cahil 
olduğunu söylemiştir.50

Ayrıca yukarıdaki demeçlerden farklı olarak gazetelerde konuyla ala-
kalı şu haberlere yer verilmiştir:

Cumhuriyet: Birinci sayfadan verdiği haberde “Denizbank Türkçe’dir, 
Dün Mecliste bir mebus’un iddiası tenkit edildi” şeklinde bir başlık kul-
landı. Konu ile ilgili Meclis’te konuşma yapan İsmail Müştak Mayakon ile 
Hasan Reşid’in sözlerini, Anadolu Ajansı’nın Naşid Uludağ, Velid Üzgören, 
Agop Dilaçar ile yaptığı röportajı, Radyo’da demeç veren Lütfi Müfit Özdeş 
ile Falih Rıfkı Atay’ın konuşmalarını yayınladı.51

Akşam: Birinci sayfadan verdiği haberde “Denizbank kanunu Meclis’te 
hararetli münakaşalara yol açtı” ve “Denizbank münakaşasından sonra 
Falih Rıfkı Atay radyoda konferans verdi” şeklinde iki ayrı başlık kullandı. 
Konu ile ilgili Meclis’te konuşma yapan İsmail Müştak Mayakon ile Ha-
san Reşid’in sözlerini, Naşid Uluğ’un Anadolu Ajansı muhabiri ile yaptığı 
röportajı, radyoda demeç veren Falih Rıfkı Atay’ın konuşmalarını yayın-
ladı. Velid Uzgören, Agop Dilaçar ve Lütfi Müfit Özdeş’in görüşlerine yer 
vermedi.52

Son Posta: Birinci sayfadan verdiği haberde “Meclis dün Denizbank 
Kanununu kabul etti” şeklinde bir başlık kullandı. Konu ile ilgili Meclis’te 

49 Cumhuriyet, 28 Aralık 1937.
50 Akşam, 28 Aralık 1937.
51 Cumhuriyet, 28 Aralık 1937.
52 Akşam, 28 Aralık 1937.
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konuşma yapan İsmail Müştak ile Hasan Reşid’in sözlerini, Anadolu Ajan-
sı’nın Naşid Uludağ, Velid Üzgören, Agop Dilaçar ile yaptığı röportajı, Rad-
yo’da demeç veren Lütfi Müfit Özdeş ile Falih Rıfkı Atay’ın konuşmalarını 
yayınladı.53

Haber Akşam Postası: Birinci sayfadan verdiği haberde “Sadri Mak-
sudi’nin itirazı şiddetle tenkit edildi” şeklinde bir başlık kullandı. Konu ile 
ilgili Meclis’te konuşma yapan İsmail Müştak Mayakon ile Hasan Reşid’in 
sözlerini, Anadolu Ajansı’nın Naşid Uludağ, Velid Üzgören, Agop Dilaçar 
ile yaptığı röportajı, Radyo’da demeç veren Falih Rıfkı Atay’ın konuşmala-
rını yayınladı.54 Lütfi Müfit Özdeş’in konuşmasına yer vermedi.

Ulus: Birinci sayfadan verdiği haberde “Denizbank Türkçe’dir, Dün Ka-
mutay’da ve radyo’da birçok hatipler Denizbank’ın adının öz Türkçeliğini 
izah ettiler” şeklinde bir başlık kullandı. Konu ile ilgili Meclis’te konuş-
ma yapan İsmail Müştak Mayakon ile Hasan Reşid’in sözlerine, Anadolu 
Ajansı’nın Naşid Uludağ, Velid Üzgören, Agop Dilaçar ile yaptığı röportaja, 
Radyo’da demeç veren Lütfi Müfit Özdeş ile Falih Rıfkı Atay’ın konuşma-
larına yer verdi.55

Tan: Birinci sayfadan verdiği haberde “Millet Meclisi’nde münakaşalar, 
Sadri Maksudi’nin Denizbank Terkibine Yaptığı İtiraza Çok Kuvvetli Cevap-
lar Verildi” şeklinde bir başlık kullandı. Konu ile ilgili Meclis’te konuş-
ma yapan İsmail Müştak Mayakon ile Hasan Reşid’in sözlerine, Anadolu 
Ajansı’nın Naşid Uluğ ve Velid Uzgören ile yaptığı röportaja, Radyo’da de-
meç veren Falih Rıfkı Atay’ın konuşmalarına yer verdi. Lütfi Müfit Özdeş 
ve Agop Dilaçar’ın demeçlerine yer vermedi.56

4. Sadri Maksudi’ye Yönelik Eleştirilerin Doğruluk Payı

Maksudi’yi Denizbank ismine yaptığı itirazdan dolayı eleştirenler sa-
dece Denizbank tabirinin doğru olduğunu söylemekle veya bu tabirinin 
yanlış olmadığını kanıtlamaya çalışmakla yetinmemişlerdi. Onlara göre 
tarih ve hukuk profesörlüğü tartışmalı olan Maksudi, Türk dili grameri ile 
pek uğraşmayan, Türk dilinin tamamen cahili, Türkçe’nin geniş ve zengin 
yapısını kavrayamayan, Türk dilini canlandırmak isteyenlere karşı bari-
kat kuran bir adamdı. Böyle cahil bir adamdan Denizbank tabirinin Türk 
dil yapısına uygun olduğunu görmesi beklenemezdi. Bu nedenle kendisi-
ne asla herhangi bir ilim dalında hocalık ve profesörlük vazifesi verilme-
meliydi. Oysa bu iddialar gerçeği yansıtmıyordu. Çünkü Maksudi, davet 
üzerine Türkiye’ye gelen, Türklerin siyasi, sosyal, edebi ve fikri hayatında 
büyük rol oynamış, hukuk, tarih ve dil konusunda kendini geliştirerek 
önemli çalışmalara imza atmış bir bilim adamıydı. Maksudi’nin yaptığı 
çalışmalara bakacak olursak:

53 Son Posta, 28 Aralık 1937.
54 Haber Akşam Postası, 28 Aralık 1937.
55 Ulus, 28 Aralık 1937.
56 Tan, 28 Aralık 1937.

219_Gurbuz_Arslan.indd   12 10.12.2015   13:28:22

202



13GÜRBÜZ ARSLAN / SADRİ MAKSUDİ ARSAL, DENİZBANK İSMİ VE ELEŞTİRİLER

4.1. Hukuk Alanında

Hukuk tahsilini Sorbon Üniversitesi’nde yapan Maksudi, Mustafa Ke-
mal tarafından yeni devletin inkılapçı hukukçularını yetiştirmek için Tür-
kiye’ye davet edilen bir hukukçuydu.57 Kendisi Umumi Hukuk Tarihçisi, 
Türk Hukuku Tarihçisi ve Hukuk Felsefecisi olarak Ankara ve İstanbul 
Hukuk Fakülteleri’nde sadece bu dersleri okutmakla kalmamıştır. Ayrıca 
Hukukun Umumi Esasları, Hukuk Tarihi Dersleri, Umumi Hukuk Tari-
hi, Hukuk Felsefesi Tarihi, Türk Tarihi ve Hukuk gibi önemli kitaplar da 
yazmıştır.58

Dünyada ilk kez Türk Hukuk Tarihi dersini veren Maksudi, Umumi 
Hukuk Tarihi dersini de Avrupa üniversitelerindeki seviyesinde yirmi sene 
okutmuştur.59 Türkiye’de hukuk tarihinin öneminin kavranması, Türk 
Hukuk Tarihi’nin sadece İslam Hukuku’ndan ibaret olmayıp İslam’dan 
önceki kökenlerinin de araştırılması ve buna ciddiyetle yönelme konu-
sunda da etkin rol oynamıştır. Çünkü Maksudi’ye kadar Türk Hukuk Ta-
rihi alanında toplu bir esere rastlamak mümkün değildi. Her ne kadar 
bazı eser ve makaleler Türk Hukuk Tarihi’nin Osmanlı Devleti dönemine 
ait birçok boşluğu başarı ile doldursa da öncesine ait bilgiler yoktu. İlk 
defa Maksudi, Türk Hukuk Tarihi’nin İslamiyet’ten önceki devri hakkında 
toplu ve sistematik bilgi vererek bu boşluğu doldurdu.60 Maksudi, yeni 
kurduğu disiplinde yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni, İslam öncesi Türk huku-
kuna, İslam öncesi Türk tarihine ve toplumuna götürerek onun Türklük 
bilincini elde etmesine yardımcı oldu. Ayrıca Hukuk Fakültesi’nde gerçek 
anlamda hukuk felsefesi dersini de o verdi.61

4.2. Tarih Alanında

Tarih sevdası Paris’teki öğrencilik yıllarında başlayan Maksudi, 1923 
yılında Paris Üniversitesi’nde Türk Tarihi dersini okutmaya başlamıştır. 
1925’de Türkiye’ye yerleştiği zaman Türk Ocakları’na üye olan Maksudi 
1927 yılında Türk Ocakları “Hars Heyeti”ne üye seçildi. 23 Nisan 1928 
tarihinde Hars Heyeti’nin dağıtılması üzerine kurulan ve 6 kişiden oluşan 
İlim ve Sanat Heyeti’nde yer aldı. Bu heyetten memnun olmayan Maksu-
di, 1930 yılı Türk Ocakları Kurultayı’nda sırf tarihle uğraşacak bir Tarih 
Encümeni veya Tarih Akademisi kurulmasını teklif etti (23 Nisan 1930). 
Teklifi kurultayda bulunan Afet İnan daha sonra da Mustafa Kemal ta-
rafından desteklenince Türk Ocakları Kurultayı İlim ve Sanat Heyeti’nin 

57 Halil İnancık, “Sadri Maksudi Arsal”, Türk Kültürü, Sayı: 5, Mart 1963, s. 50.
58 Ayşen Uslu Bayramlı, “Sadri Maksudi’nin Hayatı ve Maksudi’nin Az Bilinen Maişet Romanı 
Hakkında”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 17, Haziran 2007, s. 
104.
59 İnancık, “a.g.m.”, s. 50.
60 Gedikli, “a.g.m.”, s. 405-407.
61 Gönül Pultar, “Sadri Maksudi Arsal’ın Türkiye’deki Hizmetleri”, Türk Dünyası Aydınları 
Sempozyumu Bildirileri (23-26 Mayıs 1996), Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları 
Merkezi Yayınları, Kayseri, 1996, s. 500.
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yanında bir de Tarih Encümeni kuruldu.62 Encümen kurulduktan sonra 
Mustafa Kemal, Afet İnan’ı, Maksudi ve Reşit Galib’i “Türk Tarihi Hakkın-
da Mütalalar” adlı bir broşür hazırlamakla görevlendirdi. Heyet’in ilk işi, 
Türk Tarihi’nin Ana Hatları (1930) adlı bir kitap hazırlamak oldu. Arsal, 
bu kitabın “İskitler-Sakalar” bölümünü yazdı. Türk Ocakları’nın kapan-
masının ardından “Tarih Encümeni” 15 Nisan 1931’den itibaren “Türk Ta-
rih Tetkik Cemiyeti” adını aldı. Maksudi zaman zaman cemiyetin kurul-
taylarına katılarak Türk tarihi konusunda bildiriler sundu. Onun tarih 
çalışmaları bilimsel olduğu kadar Türklük konuları ve davaları açısından 
da önemli yer tutmaktaydı.63

4.3. Dil Alanında

Dil konusuna gençliğinden beri ilgi duyan ve İsmail Gaspıralı’nın etki-
sinde kalan Maksudi, onun gibi bütün Türklerin ortak bir dilde buluşa-
bilmesi için dilde birliğin sağlanması gerektiğine inanıyordu. Bu inancının 
bir sonucu olarak Maksudi, 1924 yılında konferans vermek için Türki-
ye’ye geldiği zaman Dil Akademisi’nin kurulmasını, yabancı sözcükleri 
tasfiye etmesini, bilimsel ve uygar bir dil ortaya çıkarılması gerektiğini 
söyledi. Ona göre dilde devrim, bütün Türklüğü kültürel olarak birleştire-
bileceği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslaşması bakımından da büyük 
önem taşımaktaydı.64

Maksudi, 1928 yılında Milliyet gazetesinde “Lisan Islahı Meselesi” baş-
lığı altında bir yazı dizisi de yayınladı ve bu yayınlarını 1930 yılında “Türk 
Dili İçin” adlı kitapta topladı. Mustafa Kemal’in önsözüne: “Milli his ile dil 
arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin in-
kişafında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter 
ki bu dil, şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk 
milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” cümlesini 
yazdığı kitap Maksudi’nin Türk dilinin ıslahı için ne yapılması gerektiği 
konusundaki görüşlerini ifade etmekteydi. Maksudi’ye göre Türk dilini 
ıslah etmek için uzman kişiler Arapça ve Farsça sözcükleri Türkçe’den 
atmalı, Anadolu’nun değişik yörelerinde inceleme yapılarak halkın kul-
landığı sözcükler ortaya çıkarılmalı, ölü Türk lehçelerinden bilinçli ola-
rak sözcükler alınmalıydı.65 Maksudi’nin dil devrimi gerçekleştirilmesi-
ne yönelik fikirleri Türkiye’de olduğu gibi Batı’da da yankı buldu. İngiliz 
diplomat Telford Wauhg, “Uzağı Gören Bir Türk Planı” adlı makalesinde 
Maksudi’nin dağınık Türk topluluklarını birleştirme amacını güden bir 
plan ortaya koyduğunu belirtti.66 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin 

62 Ayda, Türk Tarih…, s. 324-325.
63 Pultar, “a.g.m.”, s. 503.
64 Pultar, “a.g.m.”, s. 503.
65 Sadri Maksudi Arsal, Türk Dili İçin, Türk Ocakları İlim ve Sanat Vakfı Yayınları, Ankara, 
1930.
66 Pultar, “a.g.m.”, s. 504.
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kurulması ise Maksudi’nin düşünsel anlamda ifadesini sunduğu, akade-
mik araştırma faaliyetlerinin yapılmasının da başlangıcı olmuştur.67

Maksudi’nin Denizbank isminin Türk dil yapısına uygun olmadığı tes-
pitine bakacak olursak bu konuda Maksudi’nin haklı olduğunu görmek-
teyiz. Şöyle ki; konu ile ilgili Türk Dil Kurumu’ndan aldığımız tanımda:

“Belirtisiz ad tamlamalarından oluşan bazı yer, kuruluş, ev, apart-
man, sokak vb. adlarda kısa anlatım, yabancı dil, yabancı söyleyiş 
gibi yanlış etkilerle iyelik ekinin atıldığı görülmektedir: Edirnekapı, 
Topkapı, Adabank, Şekerbank, Karanfil Sokak, Zirve Restoran vb. Bu 
örnekler dilimizin tamlama kuralları dışındadır. Bu bilgiler ışığında ilgi 
yazıda belirttiğiniz kuruluşun tamlama kurallarına uygun şekli “Deniz 
Bankası”dır.”68

Denizbank ismi Türk dil yapısına uygun olmayıp Türkçe’nin tamlama 
kuralları dışındadır. Doğru olanı Maksudi’nin de belirttiği gibi “Deniz Ban-
kası” ifadesidir.

5. Eleştiriler Karşısında Sadri Maksudi

Peki, bütün bunlar olup biterken, Maksudi neredeydi ve ne yapıyor-
du? Maksudi, 24 Aralık 1937 Cuma gecesi, radyoda kendisi hakkında 
“müthiş cahilliği” iddia edildiği zaman trenle İstanbul’a gidiyordu. Çünkü 
1934’den beri Mustafa Kemal’in arzusuyla, her ayın son haftası trenle İs-
tanbul’a gidip Edebiyat Fakültesi ile Hukuk Fakültesi’nde dersler verirdi. 
Bundan dolayı 24 Aralık gecesi olup bitenleri Maksudi, 28 Aralık günü 
gazetelerden öğrendi. Maksudi’nin bazı dostları “Atatürk’ten randevu iste, 
Denizbank kelimesi aleyhinde konuştuğun için af dile” diye ısrar etmişlerse 
de, o bunu kabul etmedi.69

Bu arada Atatürk, eleştiriler karşısında üzülmüş olmalı ki başyaveri 
Celal Bey’i Maksudi’nin yanına gönderdi. İkili arasında 31 Aralık Cuma 
sabahı, Maksudi’nin evinde gerçekleşen görüşmede Celal Bey, Atatürk’ün 
selamını getirdiğini, kendilerinin 24 Aralık gecesi radyoda söylenenleri 
katiyen tasvip etmediklerini, bunun bilinmesini istediğini söyledi. Soh-
bet ilerledikçe, Mustafa Kemal’in 24 Aralık gecesi radyoda konuşanların 
hepsini 25 Aralık akşamı sofraya çağırarak, azarladığını söyledi. Bu tar-
tışmalardan sonra tekrar Atatürk ile bir araya gelemeyen Maksudi, onun 
10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yumduğu haberini öğrendiği 
zaman, radyo başında hüngür hüngür ağlamıştı.70

Sonuç

1879 tarihinde Rusya’da doğan Maksudi, tüm ömrünü Türklük dava-
sı için harcayan, Türk kültürünün yüceltilmesi için büyük işler yapan, 

67 Öz, a.g.t., s. 55.
68 Yazı için bkz. Ek 1: “Deniz Bank İsmi Hakkında.”
69 Ayda, a.g.e., s. 203.
70 Ayda, a.g.e., s. 203-204.
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kendisini dil, tarih ve hukuk alanında geliştiren bir Türk milliyetçisidir. 
Duma’da görev yaptığı yıllarda sadece Kazan Türkleri’nin ve Rusya Müs-
lümanlarının hak ve menfaatlerini müdafaa etmekle kalmayan, Rusya’nın 
Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca hareketlerini de eleştiren cesur bir 
kişidir. Kendisi Atatürk’ün daveti üzerine Türkiye’ye gelerek Türkiye’nin 
hukuk, tarih ve dil alanında büyük rol oynamıştır. Türk Hukuk Tarihi,  
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin oluşturul-
masında etkin çaba göstermiştir. Türk toplulukların Avrupalılardan aşağı 
kalmayacak şekilde bir medeniyete sahip olduğunu eserleriyle kanıtla-
mak istemiş, Orta Asyalı köklere kadar uzanan bir irdelemeyle Türk di-
linin zenginlerini ortaya koymaya çalışmıştır. Ancak yapmış olduğu tüm 
çalışmalar Denizbank ismi konusunda kendi bildiği doğruyu ifade ettiği 
ve geri adım atmadığı için görmezden gelinmiştir. Özellikle Atatürk’e hoş 
görünmek isteyen bazı kimseler Maksudi’yi sadece Denizbank ismi ko-
nusunda eleştirmemiş, hukuk, tarih ve dil üzerine yaptığı çalışmaları da 
hiçe saymışlardı. Oysa Maksudi’nin Denizbank ismi konusundaki tespiti 
de hukuk, tarih ve dil alanındaki uzmanlığı da gerçektir. Maksudi’nin De-
nizbank isminin Türk gramer yapısına uygun olmadığı görüşü yanlış bile 
olsa eleştiriler bilimsel düzeyde kalmalı ve onun şimdiye kadar yapmış 
olduğu çalışmalar hiçe sayılmamalıydı.
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Ek 1: Denizbank İsmi Hakkında
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FASÎH’İN YAYINLANMAMIŞ TÜRKÇE RUBÂİLERİ

Doç. Dr. Ahmet İÇLİ*

Öz

Asıl adı Ahmed olan Fasîh Dede’nin Türkçe, Farsça ve Arapça şiirleri var-
dır. Sebk-i Hindî üslubunun 17. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden olan Fasîh 
Ahmed’in mesnevileri ve inşâ örnekleri arasında sayılan iki önemli eseri de 
bulunmaktadır. Hattat olan şairin, farklı şairlere ait divanları, gazelleri, kasi-
deleri, mesnevileri, rubaileri farklı zamanlarda istinsah ettiği de bilinmektedir. 
Bu metinlerin bazıları kendi hattıyla tertip ettiği mecmualarında bulunur. Bu 
mecmualarda Fasîh’in kendi şiirlerinin yanı sıra Fars ve Türk şairlere ait şiir-
ler de bulunur. Ahmed Dede’nin yayınlanmış Türkçe Divanı, manzum mensur 
karışık Gül ü Mül’ü ve Behişt-âbâd mesnevisinde bulunmayan Türkçe şiirleri 
de vardır. Mecmualar(ın)da görülen bu şiirlerden bir kısmı ise nazireleridir.

Bu makale, dönemin önemli şairleri arasında yer alan usta kalemin mec-
mualarda bulunan ve yayınlanmamış Türkçe rubâilerini kapsamaktadır.

Anahtar kelimeler: Fasîh, Divan, Mecmua, Yayınlanmamış Türkçe 
Şiirler, Rubâi.

Abstract
Fasîh’s Unpublished Turkish Rubâis

Fasih Dede, whose principal name is Ahmed, wrote poems in Turkish, 
Persian and Arabic. Fasih Ahmed, who is one of the most representative of 
Sebk-i Hindi style in 17th Century, has got two important works among the 
examples of masnavi and build. The calligrapher poet is also known for cop-
ying divans, ghazals, qasidas, masnavis, rubais from different poets in dif-
ferent times. Some of these texts are also available in his own caligraphics 
corpuses. In these corpuses, Persian, Turkish and Fasih’s poems are also oc-
curring. Ahmet Dede has also a published Turkish Diwan and some Turkish 
poems that were not included in his poetic and prosaic work Gül ü Mül and 
Behişt-âbâd masnavi.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 219              Aralık 2015

* Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, ahmeticli@ardahan.edu.tr
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This work focuses on the unpublished Turkish poems/rubâis of this 
important and master poet’s that are available in his corpuses.

Keywords: Fasîh, Divan, Corpus, Unpublished Turkish Poems, Rubâi.

Yoķ bir suħan-āşnā hüner-mend edįb
Ĥaķķa ki ġarįb oldı suħan ĥāli ġarįb
EşǾārımuñ ey Faśįĥ disem vāriddür
TaǾbįri de maǾnāsı gibi oldı ġarįb

Giriş

17. yüzyıl şairleri arasında önemli bir yere sahip şairlerden birisi de İs-
tanbullu Fasîh Ahmed Dede’dir. Bazı mecmualarda kendisinden “Fasîh-i 
Rûmî” olarak da bahsedilir. Onun Türkçe ve Farsça divanlarının yanı sıra 
Arapça şiirleri de mevcuttur. Ayrıca manzum ve mensur birçok eseri bu-
lunmaktadır. Bunlardan Türkçe ve Farsça Divanı, Gül ü Mül’ü, Ruz u 
Şeb’i ve Tenbâkû-nâme’si yayınlanmıştır.

Bir mevlevî dedesi olmanın yanı sıra, ressam, müzisyen ve hattat olan 
şairin eserlerinde, edebiyatta benimsediği üsluba dair önemli ipuçları var-
dır.

Divanında kendinden önceki Türk ve İranlı şairlere nazireler yazmış olma-
sı, Gül ü Mül’ünde özelde Sebk-i Hindî üslubuyla eserler veren (Türk-Fars) 
şairlerin şiirlerinden alıntılar yapması, birçok şairin hikemî ve Sebk-i Hindî 
felsefesine uygun yazmış olduğu gazel, rubâi ve diğer manzum eserlerine 
mecmualarında yer vermesi, Fasîh’in etkilendiği ve benimsediği edebî ge-
lenek yelpazesinin genişliği hakkında önemli bilgiler vermektedir. Çünkü 
mecmualar, “şairin şiir meşkinde takip ettiği yolu ve beğendiği ustalara 
ait ipuçlarını verir. Aynı zamanda şairin yolundan gitmiş ve edebî kişiliğini 
oluştururken kendisinden yararlanmış isimlere ait malzemeler de sunar.”1 

Rûz u Şeb isimli manzum ve mensur karışık eserinde varlık felsefesî, 
insanlığın tabiatı farklı pencerelerden yorumlaması adına önemli mesaj-
lar bulunmaktadır. Varlığın karşılaştırılabilir özelliği, her bireyin farklı bir 
âlem oluşu ve varlığın bireysel yorumlarının yapılabileceği hakkında geniş 
ve derin mantık ve felsefe bilgisi gerektiren birçok konuya temas edilen 
eserde Fasîh’in nesir alanındaki ustalığı ayrıca görülür.

Tenbâkû-nâme ise, tamamen yeni mazmun ve yeni imge arayışının ese-
re dönüşmüş halidir. Hacmi küçük fakat işlevi büyük olan eser, Türk 
edebiyatında bugüne kadar varlığı bilinen ilk “tütün-nâme”dir.

Fasîh Dede’nin eserlerinde kullandığı dil çok edibâne ve münşîyânedir.
Söylediği sözler ve kullandığı kelimeler özenle seçilmiş ve dili/ifadeyi en 
güçlü şekilde belirten türdendir. Belagat ilmine de vakıf olan şairin farklı 
nazım şekilleriyle yazdığı şiirleri ve mensur eserlerinin elimizde bulunan-
ların hepsi birer belagat ve inşâ nümûnesidir.

1 Yaşar Aydemir, “Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler”, Turkish Stu-
dies / Türkoloji Araştırmaları, Volume: 2/3, Summer, 2007, s. 123-137, s. 135.
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Fikrî ve duygusal yoğunluğu olan şairlerin üslupları ve şairlik dene-
yimlerinin göstergelerinden biri olan rubâi yazma geleneği, klâsik Türk 
şiirinin her asrında devam edegelmiştir. Şairler özlü, çarpıcı ve derin dü-
şünceler barındıran hissiyâtını rubâiler sayesinde dile getirmişlerdir.

Plastik ve yazın sanatlarına vakıf nadide şairlerden olan Fasîh’in de 
kendi asrında ve kendinden önceki şairlere göre hiç de azımsanmayacak 
sayıda rubâi yazdığı bilinmektedir. Çalışmamız bu üretken/velûd şairin 
bugüne kadar yayınlanmamış Türkçe rubâilerinin yeni yazıya aktarılması 
ve kısa değerlendirmeye tabi tutulmaları ekseninde olacaktır.

1. Türk Şiirinde Rubâinin Yeri

Klâsik Türk Edebiyatı’nda yazılmış türlü/farklı konulardaki şiirlerin 
çeşitli formları/şekilleri/biçimleri vardır. Bunlar “nazım şekli/biçimi” ola-
rak adlandırılır. Bu şekiller vasıtasıyla duygu, düşünce ve hayaller akta-
rılmış olur. Duyguların ifadesinde “az” ve “öz” tabirleri, duygu ve düşün-
celerin yoğunluğuna da işaret eder. Bu durum, diğer bir ifade ile az sözle 
çok şey aktarmak olarak açıklanabilir.

Divan edebiyatında ince duyuş ve hayallerin, nükteli buluşların ve fi-
kirlerin aktarılmasında tercih edilen uygun ifade şekillerinden birisi de 
kelime kadrosunun az olduğu şekillerdir. Nazım birimi beyit olan divan 
şiirinde, bu türden aktarımlar “dü-beyt”lerle yapılır.2

Klâsik edebiyat nazım şekilleri arasında “dü-beyt” olarak bilinen form/
biçim için Arapça “Rubâî” ve “terâne” kavramları da kullanılır. Bazı edebi-
yat kaynaklarında3 bentlerden oluşan nazım şekilleri arasında, tek bentli 
nazım şekli olarak belirtilen rubâi, Saraç tarafından “dört mısralı nazım 
biçimleri”4 arasında sayılmaktadır. Kurnaz’a göre ise rubâi5; ahreb veya 
ahrem kalıplarıyla yazılmış iki beyitlik bir gazeldir.

Rubâi’nin kafiye düzeni, klâsik “mani” tertibi olan “aaxa” şeklindedir. 
Hezec bahrinin “ahrem” ve “ahreb” olarak bilinen aruz kalıplarıyla yazılır. 
Bu kalıpların toplamı 24’tür. Ahreb ve Ahrem’in 12 kalıbından her birinin 
4 dizede ayrı ayrı veyahut aynı kalıbın tüm mısralarda uygulandığı görü-
lebilir.

Türk şiirinde ahenk endişesi ve neredeyse açık hecenin olmayışı gibi 
sebeplerden dolayı Ahrem kalıbının neredeyse hiç kullanılmadığı, kulla-
nıldıysa da çok az olduğu bilgisi bulunur.6

2 Konu bakımından “dü-beyt/rubaî” için bkz. Cem Dilçin, Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara, 2013, s. 208; Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, 
Dergâh Yayınları, İstanbul, 2014, s. 78; M.A. Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi, Biçim-Öl-
çü-Kafiye, Gökkubbe, İstanbul, 2014, s. 94; E.J. Wilkinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, (Terc. 
Ali Çavuşoğlu), Cilt: 1-2, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, s. 73; Cemal Kurnaz - Halil Çeltik, 
Divan Şiiri Şekil Bilgisi, Kurgan-Edebiyat, Ankara, 2013, s. 156.
3 Dilçin, a.g.e., s. 207; İpekten, a.g.e., s. 76.
4 Saraç, a.g.e., s. 93.
5 Kurnaz-Çeltik, a.g.e., s. 170.
6 Geniş bilgi için bkz. Kurnaz-Çeltik, a.g.e., s. 157; İpekten, a.g.e., s. 77.

219_Ahmet_İcli.indd   3 10.12.2015   12:35:26

211



4 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Türk şiirinde kullanılan Ahreb kalıpları ise şunlardır:7

1. MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlün Fā (__ __ v // v __ __ v// v __ __ __  //  __ )
2. MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūl (__ __ v // v __ __ v// v __ __ v // v __)
3. MefǾūlü MefāǾilün MefāǾįlün Fā (__ __ v // v __ v __ // v __ __ __ // __)
4. MefǾūlü MefāǾilün MefāǾįlü FeǾūl (__ __ v// v __ v __ // v __ __ v // v __)
5. MefǾūlü MefāǾilün MefāǾįlü FeǾūl (__ __ v // v __ __ __ // v __ __ v//v __)
6. MefǾūlü MefāǾįlün MefāǾįlün Fā (__ __ v // v __ __ __ // v __ __ __ //  __) 
7. MefǾūlü MefǾūlü MefāǾilün Fā (__ __ v // __ __ v // v __ v __ // __)
8. MefǾūlü Mefāįlün MefǾulün Fā (__ __ v // v __ __ __ // __ __ __ // __)
9. MefǾūlü Mefāįlün MefǾūlü FeǾūl (__ __ v // v __ __ __ // __ __ v // v __) 
10. MefǾūlü MefǾūlü MefǾūlü FeǾūl (__ __ v // __ __ v // __ __ v // v __) 
11. MefǾūlü Mefāilü Mefāįlün Fā (__ __ v // v __ v v // v __ __ __ // __)
12. MefǾūlü Mefāilü Mefāįlü FeǾul (__ __ v // v __ v v // v __ __ __ // v __)

Dü-beyt/Rubâi, Türk, Fars ve Arap edebiyatı ortak kullanımlarından-
dır. Dört dizesi aynı kafiyeden olanlarına musarrâ rubâi adı verilmektedir. 
Rubailerde şairlerin mahlaslarına yer vermediklerine dair görüşler olmak-
la birlikte Türk edebiyatında Fehîm ve Haletî gibi şairlerin mahlas kullan-
dığı bazı rubâileri bulunmaktadır.8

Kafiyeleniş itibariyle xaxa şeklindeki rubailerin varlığından da bahse-
dilmektedir. İpekten9 bunların dört mısralık kıta olduğuna değinmekle 
birlikte bunları rubâi başlığında inceler. Kurnaz ise, bunların iki beyitlik 
kıta olduklarını savunur.10

Rubâilerin kafiyeleri cinaslı da olabilmektedir. Bu durum, rubainin güzel 
ve ahenkli söylenişinin görüntülerinden birisidir. Sadece aaxa şeklindeki 
kafiyelenişi bile ahenk açısından rubainin önemini belirtmeye yetmektedir.

Konu derinliği olan fikirlerin, duyguların ve hayallerin aktarılmasın-
da en etkili anlatımlar arasında “epigrama”ların olduğu da bilinmektedir. 
Kurnaz, “epigrama” ve “rubâi” arasında şekil değil de konu bakımından 
ilgi kurulabileceğini ifade eder.11

Rubâiler konunun/fikirlerin; iyice derlenip toparlanması ve öz olarak kı-
saca ifade edilmesi temeline dayanır. Tüm duygu ve düşünceyi dört mısraya 
sığdıran rubâi, genellikle düşünce ağırlıklıdır.12 Rubailerdeki önemli husus-
lardan birisi de şair ve okuyucu iletişimidir. Rubâilerde “önce şairin söyle-
necek ve okuyucunun da dikkatini çekecek önemli bir fikri olması gerekir.”13

7 Ahreb kalıpları için (Dilçin, 2013, İpekten, 2014, Saraç, 2014, Gibb, 1999, Kurnaz vd. 2013 
ve Ali Şir Nevai, Mizanü’l-Evzân, (Haz. Kemal Eraslan), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
1993) eserlerindeki bilgiler esas alınmıştır.
8 Dilçin, a.g.e., s. 210; İpekten, a.g.e., s. 77; Kurnaz-Çeltik, a.g.e., s. 159.
9 İpekten, a.g.e., s. 76.
10 Kurnaz-Çeltik, a.g.e., s. 162. Kıtanın tanımı için bkz. Kurnaz-Çeltik, a.g.e., s. 156 ve s. 381; 
Dilçin, a.g.e., s. 202; İpekten, a.g.e., s. 53; Saraç, a.g.e., s. 73.
11 Kurnaz-Çeltik, a.g.e., s. 156.
12 Saraç, a.g.e., s. 94.
13 İpekten, a.g.e., s. 78.
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Felsefî ve hikemî konuları da ihtiva eden rubâiler genellikle, şairlerin 
duygu yoğunluğu ve derin felsefî tartışmalar yaşadığını da gösterir. Aynı 
durum, maniler için de geçerlidir. Bu türden anlatımlar halkların, top-
lumların/bireylerin duygularını (varlık algılarını) ifade etmede en kısa ve 
en özlü terennümlerdir. Mani ve rubâi arasındaki bir diğer benzerlik de 
aynı şekilde kafiyelenmeleridir.

Rubâilerin işledikleri konu ve konunun sunuluşu da ayrıca önemlidir. 
Rubâi konu itibariyle çeşitlilik arz edebilir. Fakat “özlü ve nükteli bir biçim-
de ifade edilmesi gerekir.”14 Konunun sunuluşu açısından ise Gibb rubâiyi 
şöyle tanıtır: “Şair, yeni ve beklenmedik bir fikir şimşeğiyle bir şey keşfetmiş 
gibidir ve bu keşfini yorum yapmadan, hüküm çıkarmadan dört mısra içeri-
sinde sunarak hükmü, iyi bir rubâinin okunmasıyla ilk anda hâsıl olacak olan 
kısa bir şaşkınlık şokundan kurtulan okuyucunun mütalaasına bırakır.”15

2. Fasîh’in Rubâileri

Fars edebiyatında ilk rubâinin Rudegî tarafından yazıldığı tahmin edil-
mektedir. Elimizde Rudegî’ye ait 39 rubâi vardır.16 Farsça söyleyen şairler 
arasında rubâileriyle meşhur Hayyâm’ın yanı sıra Mevlânâ’nın da rubâiyyatı 
bulunmaktadır.17 Türk Edebiyatı’nda da her şairin az da olsa rubâi yazdığı 
bilinmektedir. 17. yüzyıl şairlerinden Azmî-zâde Hâletî’nin bin civarında ru-
bâisi vardır.18 Hâletî’nin bir rubâiyyat nüshası da Fasîh’in hatt-ı destiyledir.19

Türk Edebiyatı’nda Haletî dışında nicelik olarak kimin daha çok rubâi 
yazdığı konusunda kesin bilgi vermek güçtür. Fakat eldeki bilgiler ışığında 
Esrar Dede (145 rubâi) ve Nâbî’nin (218 rubâi) adı öne çıkmaktadır. Rubâile-
rinde mahlas kullanmasıyla ön plana çıkan Fehîm’in ise 56 rubâisi vardır.20

Sebk-i Hindî akımının 17. yüzyıldaki önemli bir temsilcisi olan Fasîh 
Ahmed’in hiç de azımsanmayacak sayıda rubâisi bulunmaktadır. Fasîh’in 
(26) yirmi altısı Behişt-âbâd mesnevisinde, (160) yüz altmışı da divanında 
olmak üzere yüz seksen altı (186) Türkçe rubâisi vardır.21

14 Gibb, a.g.e., s. 73.
15 Gibb, a.g.e., s. 73. Rubâi’nin bu tanımı, son dönemlerde Türk Edebiyatı’nda yeni bir tür 
olarak beliren “küçürek öykü” tanımı ile eşleşmektedir. Geniş bilgi için bkz. Ahmet İçli, “Klâsik 
Türk Edebiyatı’nda Küçürek Öykünün Görüntüsü”, Karadeniz (21), Ankara, 2014, s. 67-78.
16 Rudegî, Divan, (Ber-Esâs-ı Nüsha-i Said Nefîsî), İntişârât-ı Nigâh, Tahran, 1373, s. 24 ve 
117-125.
17 Fars edebiyatında rubai hakkında bilgi için bkz. Mürsel Öztürk, “Rubâî”, DİA, Cilt: 35, 
Ankara, 2008, s. 176-177.
18 Türk edebiyatında rubai ve şairleri hakkında geniş bilgi için bkz. Nurettin Albayrak, “Ru-
bâî” (Türk Edebiyatı), DİA, Cilt: 35, Ankara, 2008, s. 177-178.
19 Fasîh, Mecmua, Topkapı Sarayı Müzesi, Yazma Eser Kütüphanesi, Revan 1978, yk. 7b-33b.
20 Tahir Üzgör, Fehim-i Kadim, Hayatı, Sanatı, Divanı ve Metninin Bugünkü Türkçesi, Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1991, s. 710.
21 Mustafa Çıpan, Fasîh Divanı, İnceleme-Tenkidli Metin, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İs-
tanbul, 2003, s. 535-588). Çıpan’ın bu çalışması; Fasîh hakkında ulaşılması gereken tüm 
kaynakları da içermektedir. Behişt-âbâd’daki rubailer için bkz. Hakan Sevindik, “Fasîh Ah-
med Dede’nin Behişt-Âbâd Adlı Mesnevisi (İnceleme-Metin-Dizin”, Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski 
Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Konya, 2011, s. 110.
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Fasîh; devrinde Fehîm, Neşâtî, Nedîm-i Kadîm gibi şairleri tanımış, bu 
yüzyıl şairlerinin şiirlerine nazireler yazmıştır. Kendisinden önce yaşamış 
olan birçok şaire, özellikle de Nâbî’ye yazmış olduğu nazireleri de bulunur.

Yukarıda da değinildiği gibi Fasîh’in hatt-ı destiyle mecmuaları bulun-
maktadır. Bu mecmualarında ona ait birçok şiir/manzume vardır. Bun-
lardan bir kısmı onun diğer eserlerinde ve divanında yayınlanmış şiirle-
ridir. Fakat mecmualarda değişik nazım şekillerinde yazılmış metinler de 
söz konusudur. Mecmualardaki metinlerin büyük bir yekûnu da yayın-
lanmamıştır.22 Bu mecmualarda Derviş Fasîh’e ait olduğu belirtilen hatta 
bazılarında da mahlas olan rubâiler vardır. Bu mecmualarda tespit edilen 
60 (altmış) adet yeni rubâi görülmektedir. Bunlar dışında çeşitli kütüpha-
nelerde bulunan bazı mecmualarda da Fasîh’e ait farklı nazım şekillerin-
de yazılan Türkçe ve Farsça şiirler ile ona ait mektuplar bulunmaktadır. 
Mektuplar başka bir çalışmanın konusu olup, bahse konu Türkçe şiirler, 
divanında da geçmektedir.

3. Tespit Edilen Rubâileri İçeren Mecmualar

Derviş Fasîh’in kendi eğitimi, şairliği, edipliği, yetiştirdiği şairlere ver-
diği eğitim süresince yazdığı ve eğitim materyali olarak da kullandığı mec-
muaları, tezkirelerin verdiği bilgilere göre en az üç adettir. Bunların her 
birisi müstakil olarak incelenmeyi, araştırılmayı ve gün yüzüne çıkarıl-
mayı bekleyen birçok değerli metni barındıran birer hazine değerindedir.

Fasîh’in kendi eliyle yazdığı üç mecmuanın kendisinde olduğunu bildi-
ren Sâlim,23 tezkiresindeki Fasîh’e ait alıntı kullanımları, (manzum parça-
ları) bu mecmualardan aldığını belirtmektedir.

Ahmed Fasîh’in şiir mecmualarını, Müstakim-zâde de tanıtır. Müsta-
kim-zâde “ħaŧŧ-ı laŧįfiyle nice mecmūǾaları”24 ifadesiyle onun birden fazla 
kendi el yazısıyla yazdığı şiir mecmualarından bahsetmektedir. Bu çalış-
mamızda ise, içerisinde Fasîh’in yayınlanmamış rubâilerini barındıran iki 
mecmua üzerinde durulacaktır.

3.a. Nafiz Paşa 1514 (N)

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Nafiz Paşa 1514’e kayıtlı mec-
mua, Fasîh’in el yazısı ile mükemmel bir hurde-talik hattı örneğidir. 283 
yaprak olan eser, bazı şairlere ait divanları, mesnevileri, müstakil gazel 
vb. beyitlerle bazı mısraları barındırır. Fasîh’in Tenbâkû-nâmesi ve Gül ü 
Mül’ünü de içeren nüsha, hem bir antoloji hem de çeşitli eserlerin farklı 
nüshası bağlamında da değerlendirilebilir. Nedîm-i Kadîm’in divançesi-
nin mükemmel bir hatla yazıldığı nüsha, Fasîh’in bazı mektuplarını da 

22 Fasîh’in bazı mecmualardaki gazelleri, Ahmet İçli tarafından yayınlanmıştır. Bkz. Ahmet 
İçli, “Fasih’in Yayınlanmamış Türkçe Şiirleri, Gazeller”, Belgü, Ardahan Üniversitesi İnsani 
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Bahar 2015, s. 49-73.
23 Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şuara, (Haz.: Adnan İnce), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 
Yayınları, Ankara, 2005, s. 551.
24 Müstakim-zâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattâtîn, (Nşr.: İbnülemin Mahmud Kemal), 
Devlet Matbaası, İstanbul, 1928, s. 644.
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içermektedir. Ayrıca bu mecmuada Fasîh’in birçok şiire (kasideye) yaptığı 
şerhler de söz konusudur.

Tahirü’l-Mevlevî, Abdulbaki Efendî’ye ait yayınladığı “Manzume-i Mirâc”25 
isimli eserin önsözünde bu miraciyenin içinde bulunduğu Fasîh’in hatt-ı 
desti olan bu mecmuaya atfen şu bilgileri vermektedir: “Ketebe-i nefîse meyâ-
nında Fasîh Dede merhûmun bir mecmuası vardı ki hattının letâfet ve nefâseti 
ve muhteviyatının hüsn-i intihabıyla hakikaten âsâr-ı nâdiredendür.”26

Bu mecmuada geçen Gül ü Mül’ün istinsâh kaydındaki “nüvişte şod 
97”27 bilgisinden de anlaşılacağı üzere Mecmua en geç, H. 1097 yılında 
Fasîh tarafından Galata mevlevihanesindeki hücresinde yazılmıştır. H. 
1097 yılı ise M. 1685/1686 yıllarına tekabül eder.28

Ayrıca mecmuada, Sâbir Parsâ’dan29 ve İzzetî’den30 “merhum” olarak 
bahsetmesi mecmuadaki birçok şiirin Sâbir’den ve İzzetî’den sonra kale-
me alındığına delâlet eder. Sâbir Efendi’nin H. 1090/M. 1679-1680’de31, 
İzzetî’nin de H. 1092’de32 vefat etmiş olması söz konusu mecmuadaki ya-
yınlanmamış Türkçe şiirlerin en geç H. 1092’den sonra yazıldığına işaret 
eder. Divan nüshalarında olmayan şiirlerin mecmualarda bulunmasının 
birçok sebebi vardır. “Şair, divanını tertip ettikten sonra şiir yazmış, yazdı-
ğı bu şiir tertip ettiği divan nüshasına girmemiş olabilir. Ömrü vefa etmediği 
ya da başka sebeplerle tekrar tertibe girişemediği için bu şiir dışarıda kal-
mıştır.”33 Bu durumda Fasîh’in bu mecmuaya divanlarını tertip ettikten 
sonra da yeni şiirlerini eklediği çok açık ve kesin bir yargıdır.

Fasîh’in divan nüshalarında olmayan birçok Türkçe ve Farsça gazeli ve ru-
bâisini barındıran mecmuada incelemeye esas rubâilerden 18 tanesi bulun-
maktadır. Bu metinler, mecmuanın 58b-60b yaprakları arasında geçmektedir.

3.b. Özege ASL 555 (Ö)

Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Yazma Eser Kütüphanesi Agâh 
Sırrı Levend Yazmaları 555’e kayıtlı mecmua, Fasîh’in el yazısı ile yazdığı 
önemli bir kaynaktır. Levend’in gördüğü, incelediği ve hakkında geniş de-
ğerlendirmelerde bulunduğu bu mecmuada başta iki, sonda da bir yaprak 
boş bırakılmıştır. Tüm mecmua, 147 yapraktır. Mecmuanın hiçbir yerinde 
yaprak veya sayfa numaralarını belirten bir işaretleme yoktur. Mecmua 
Levend’in belirttiği gibi, tam anlamıyla bir hazinedir.34

25 Sırrı Abdulbaki Dede, Manzume-i Mirac, (Nşr. Tahirü’l-Mevlevî), Asır Matbaası, İstanbul, 
1317, Fasîh’in hattıyla yazılan bu manzume, mecmuada yaprak 41b-56a arasındadır.
26 Bkz. Tahirü’l-Mevlevî Mukaddimesi, Sırrı Abdulbaki Dede, 1317, s. 3. Ayrıca; N, yk. 147b’de 
Türkçe şiirlerden birisi için geçen “Li-muĥarriri’l-ĥaķįr Dervįş Faśįĥ” bilgisi de önemlidir. 
“Sana” redifli gazel için bkz. Çıpan, a.g.e., s. 262.
27 Bkz. N. yk. 279b.
28 Mecmua hakkında geniş bilgi için bkz. İçli, a.g.e., s. 259-261.
29 Bkz. N. yk. 184b.
30 Bkz. N. yk. 153b.
31 Bkz. Kazım Yoldaş, Sâbir Parsâ Divanı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2005, s. XIII.
32 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Cilt: 2, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1333, s. 480.
33 Aydemir, a.g.e., s. 132.
34 Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, TTK Yayınları, Ankara, 1998, s. 175.
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Fasîh’in Farsça Divanı’nın bir nüshası da bu mecmuanın 15b-27b yap-
rakları arasındadır. Müellife ait birçok Farsça ve Türkçe şiirin yanı sıra 
divanında geçmeyen kıta, rubai ve gazeller de bu mecmuada görülür.

Mecmuanın kapaktan sonra gelen ilk yaprağında “Mecmua be-ħaŧŧ-ı 
FasÔihÔ Dede ve ġayrihim” ibaresi geçmektedir. Gerçekten de mecmuada üç 
farklı yazı kullanılmıştır. Bunlardan ikisi şikeste/hurde taliktir. Diğeri de 
tamamen farklı bir talik hat iledir. Mürekkebi koyu, kalem ucu da kalın 
olan bu yazı, başkası tarafından mecmuada ismi geçen şairlerin şiirlerine 
zeyil yapılması açısından önemlidir. Farklı ve yeni birkaç tarih beyti dışın-
da fazla bir metin ekleme söz konusu değildir.

Mecmuada Fasîh’e ait olan bölümlerde genellikle bir tanımlama ifadesi 
bulunmaz. Farsça Divanı’nın başladığı bölümde de açıklaması olmayan 
mecmuanın farklı yerlerinde gelen Fasîh’e ait terkib-bend ve diğer şiirler-
de de aynı durum söz konusudur. Fakat çalışmaya esas rubâilerin geçtiği 
yaprakta “Dervįş FasÔihÔ” yazısı bulunur. Bunun dışında birkaç yerde daha 
Fasîh’e ait olan gazel, rubâi ve beyitlerde de “Fasîh” ismi geçer. Bu mec-
muada Fasîh’den “Fasîh-i Rûmî” olarak da bahsedilmektedir.

Mecmuanın Fasîh’e ait olmadığı düşünüldüğünde ise, bunun söz ko-
nusu rubâilerin ona aidiyetine halel getirmez. Mecmuanın sadece bir yap-
rağında bazı tarih beyitlerinde H. 1112 ve H. 1113 tarihlerine rastlanır. 
Bu bölümlerin Fasîh’e ait olmaması söz konusu olabildiği gibi mecmuanın 
tümünün de kendisine ait olmadığı anlamına gelebilir. Son tahlilde mec-
muanın bir kısmının Fasîh’e ait olabileceği kuvvetle muhtemeldir.

Bu mecmuada 42 (kırk iki) yeni rubai geçmektedir. Bunların bazıla-
rında da Fasîh’in mahlası vardır. Rubâilerin geçtiği yapraklar ise 42b ve 
43a’dır.

4. Metin Teşkili

Çalışmamızda sadece Türkçe rubâilerin Latin harflerine aktarımı, ka-
lıplarının tespiti ve kısa değerlendirmeler vardır. Söz konusu manzume-
ler, bahse konu iki mecmuada geçen rubâilerdir.

Çalışmamızda Klâsik Türk Edebiyatı metinlerinin okunmasında ilim 
çevrelerince kabul gören transkripsiyon (çevriyazı) alfabesi esas alınmıştır.

Rubâiler mecmualarda geçtiği sıra üzere tasnif edilmiştir. Böylece mec-
mua ile takipleri ve eşleştirilmelerinin daha kolay sağlanabilmesi düşü-
nülmüştür. Çalışmaya esas rubâilerin tümü Ahreb kalıplarıyla yazıldığı 
için bir daha metin üzerinde hangi vezinde olduğu belirtilmemiştir.

Her rubâiye tarafımızdan bir sıra numarası verilmiştir. Ardından gelen 
( ) parantezde geçen bilgilendirme ise, rubâinin mecmuada geçtiği yaprak/
sayfayı belirtmektedir. Yaprak için kısaltma olarak “yk.” kullanılmıştır. 
Yaprak numarasından sonra gelen “a” yaprağın ön yani tek sayı ile gelen 
sayfasını “b” ise yaprağın arka yüzünü belirtmektedir.

Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Kütüphanesi, ASL 555 numaralı 
mecmua için Ö, Süleymaniye Nafiz Paşa 1514 numaralı mecmua için ise 
N, kısaltmaları kullanılmıştır.
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5. Rubâiler

-Metin-

1 (Ö yk. 42b) 10 (Ö yk. 42b)
Çeşm-i siyehi mest-i mey-i dil-dārı Gencįne-i aşķda nihān olmalıyuz
Gözler nigehi cevānib-i mekkārı Deryāda güher zemįnde kān olmalıyuz
Sāķį bir iki cāmla ol māh-liķā Maĥv eyleyüp ekdār-ı girān-bār-ı vücūd
Uşşāķ ile germ itse gerek bāzārı Āyįne-śıfat rūĥ-ı revān olmalıyuz

2 (Ö yk. 42b) 11 (Ö yk. 42b)
Dįvāne-i aşķ bilmeyüp ħod-rāyı Āmāc-ı ġamuz çeşme ayān olmalıyuz
Bį-fikr ü ħayāl itmede ġam-fersāyı Bār-ı ġam-ı ŧaǾneyle kemān olmalıyuz
Bilmiş o ķadar mihr ü maĥabbet ķadrin Dūr olsaķ aceb mi nigeh-i luŧfından
Bir źemme-i aşķa virdi hep dünyāyı Tįr-i müje-i yāre nişān olmalıyız

3 (Ö yk. 42b) 12 (Ö yk. 42b)
Destümde olan kilk-i hüner-ārāyı Destümden alup rāh-ı ŧaleb dāmānum
Söyletsem olur murġ-ı suħan-pįrāyı CemǾ itdi serümde Ķaysveş sāmānum
Alduķça baña hem-ser ü hem-pā yoķdur Alnuma alsaydı ne minnet cānā
Zānū-yı ħayālüme ser-i maǾnāyı Cānum dir idüm śaķlamasa cānānum

4 (Ö yk. 42b) 13 (Ö yk. 42b)
Ey aĥsen olan mihr-i cihānveş maǾlūm İtdüm o ķadar fetįl-i dāġum rūşen
Olmış nigeh āyįneñe ġayrı mersūm Dirlerse n’ola sįneye sūzān külħan
Ālūde-nigāh eylemedüm ömrümde Abdāl-ı tenūre-pūş-ı tecrįd oldum
Olursa n’ola merdüm-i çeşmüm maǾśūm Āteşlere girdüm aşķla uryān-ten

5 (Ö yk. 42b) 14 (Ö yk. 42b)
Söyletdi nihān-ı dilde ġam-āzārı Ey şām-ı ġarįbān-ı ġama üns viren
Peyġām-ı viśāl-ı dil-güşā-yı yārı Ve’y şemǾ-i mehüñ mihr-i ruħıyla rūşen
Açdurdı hevā-yı ħoş-vezān-ı aşķuñ Ħāk-ı ķademüñ istivā-yı serv-i çemen
Gül-ġonça-i ter ĥadįķa-i esrārı Ābile hevā gezmede gülşen gülşen

6 (Ö yk. 42b) 15 (Ö yk. 42b)
Zāhid reh-i mescide o pāy-ı lengüñ Ber-bād olup aşķla nām u nengüm
Dünyāyı ŧutar ser-i aǾżā-yı āhengüñ Kālā-yı ġam-ı śabr ŧutıldı tengüm
Bu ŧaǾn u taǾarruż nedür erbāb-ı dile Bu ŧās-ı nigūn-ı āsmān devrinde
Hem-dāngi misin yoħsa bu ħāk u sengüñ Āh eylemede bozulmadı āhengüm

7 (Ö yk. 42b) 16 (Ö yk. 42b)
Ey cūyā uran luŧfile zencįr-i cünūn Bį-nāle meźāķ-ı āşıķ olmaz şįrįn
Ve’y ġamla iden lālelerin baġrını ħūn Bu gūne budur ādet-i ħūy-ı dįrįn
Her bezmi bir āşıķa itdün meǿvā Bį-şehd olur çü ħar-meges olmaz ise
Śaĥrāya virüp ŝebāt kūhsāra sükūn Zenbūr gibi geşt-i ŧaleb-i zār u enįn

8 (Ö yk. 42b) 17 (Ö yk. 42b)
İķbālümi sulŧān u gedādan bilemem Tā-key bu sitem-kārį bu vażǾ u āyįn
Āmālümi yād u āşnādan bilemem Gelmiş ŧutalum āşıķa cevrüñ şįrįn
Taĥrįk-i kemįne berg-i kāhı hergiz Dil kām alacak bulmadı bir būy-ı vefā
Ben cünbiş-i emvāc-ı hevādan bilmem Zenbūr gibi eyledi çoķ zār u enįn

9 (Ö yk. 42b) 18 (Ö yk. 42b)
Yā Rab beni dil-şād-ı ġam-ı aşķuñ ķıl Her perde-i çeşmümde olup naķş-ı cemāl
Hem-vāre feraĥnāk-ı dem-i aşķuñ ķıl Sensin baķarum ġayra nigāhumda meǿal
Dūşımda palās elde sifāl-ı köhne Ĥayretdeyüm illā ne miŝāl-ı taśvįr
Dārā-yı maĥabbetüñ cemǾ-i aşķuñ ķıl Gelmez gözime sen geleli ħvāb u ħayāl
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19 (Ö yk. 42b) 28 (Ö yk. 43a)
Azm-i sefer eylemiş dilüñ dil-dārı Yā rab baña bir leźźet-i rāĥ-ı ter vir
Ĥasretle cenāb-ı Ĥaķķa ķalmış kārı Zehr-i siteme meźāķ-ı ġam-perver vir
Her cānibe her ne semte azm eylerse Aşķuñla beni ser-ħoş-ı şįrįn-kām it
Tevfįķ ü refįķ ü avn-ı Bārį yārı Ger ĥālet-i Ferhād gerek Ħüsrev vir

20 (Ö yk. 42b) 29 (Ö yk. 43a)
Gördükde didüm o ŧıfl-ı şįr-āşāmı Yā rab baña leźźet-i dįger-gūn vir
Bu puħte ider niçe ümįd-i ħāmı Zehr-i siteme meźāķ-ı aşķ-efzūn vir
Olmış o ķadar azįz kim almışlar Kāmumda ķoma ġayrı heves serde hevā
Biñ cānla ol Yūsuf-ı sįm-endāmı Yā ĥālet-i Ferhād yāħūd Mecnūn vir

21 (Ö yk. 42b) 30 (Ö yk. 43a)
Ħaŧŧ-ı ruħ-ı yārdan ġam olmaz tārį Rūşen-güher-i dįde-i giryānsın sen
Diller olur āsūde-i āh u zārį Pertev-figen-i sįne-i nālānsın sen
Uşşāķa maĥalsiz siteme ĥaž gelmek Ey duħter-i rez śoĥbetüne müştāķuz
Bāŧıl mı ider ĥükm-i cemāl-ı yāri Merhem-zen-i zaħm-ı hicrānsın sen

22 (Ö yk. 43a) 31 (Ö yk. 43a)
Çün seyr ü sülūk-ı deşt-i deryā itdük Gül āteş olur āşıķa āteş gül olur
Çoķ āmed ü reft-i kūy u śaĥrā itdük Ĥālāt-ı maĥabbetle yanar dil kül olur
Beñzer saña bir rūĥ-ı mücessem olmaz Aşķ istese bir naġme-i reng ile hep
Āfāķla enfüsi temāşā itdük Feryāda gelür zāġ u zaġan bülbül olur

23 (Ö yk. 43a) 32 (Ö yk. 43a)
Dem-beste-i aşķ güft ü gūyı neyler Mevc irmekile sāĥile zāǿil olmaz
Dil-teşnelere āb-ı kedūyı neyler Şeb pertev-i nūr-ı şemǾe ĥāǿil olmaz
Cūyende-i ber-dār-ı ķarār-ı kūyuñ Sevsem ne ķadar yārı kem olmaz mihrim
Cūyāyi-i bāġ u sebz cūyı neyler Şevķ-i ezelį beźlle zāǿil olmaz

24 (Ö yk. 43a) 33 (Ö yk. 43a)
Dirlerse nola ŧabǾıma aśl-ı alevį Çeşmüm ki nemi maĥv-ı tef-i sevdādur
Ferzend-i kelāmuma dinülmez nesevį Gūyā ki çekülmiş ābı bir deryādur
Vaśf-ı ķalemümle śafĥa-i eşǾārum Giryānlıġı maķbūl degüldür şemǾün
Levĥ-i ķamer āŝār-ı benān-ı nebevį Olsa ne ķadar şuǾle-fezā aǾlādur

25 (Ö yk. 43a) 34 (Ö yk. 43a)
Cibrįl-i ħayāle ĥükmüm itdüm iblāġ Bį-reng-i ħazān ĥāśıl olur güllerimüz
Reşkümle felek sįneye yaķdı śad-dāġ Bį-ħāb gelür çeşmümüze millerimüz
Zenbūr gibi lāne girifte ħāmem Gördükçe ser-i zülf-i ħam-ender-ħamuñı
Murġān-ı “ulį-ecniĥa”-i bāġ-ı belāġ Pür-uķde olur ŧurra-i sünbüllerimiz

26 (Ö yk. 43a) 35 (Ö yk. 43a)
Pįçįde-i ıżŧırāb idüp bu dāmı Evvel ġam-ı aşķuñda dile nāz itdüm
Çekdük ķatı çoķ belā-yı bį-ārāmı Min-baǾd niyāz itmede mümtāz itdüm
Çoķ girye-i germ ü āh-ı serd eylemişüz Yanduñ yine āteşlere ey śafĥa-i dil
Puħte idicek tā bir ümįd-i ħāmı Taĥrįr-i ġam-ı sūza ser-āġāz itdüm

27 (Ö yk. 43a) 36 (Ö yk. 43a)
Bir şehr k’ola āb u havāsı vārūn Aşķ ehli ki bį-ġāne-i reǿy-i dūndur
Ārāmı virür dimāġa efkār-ı cünūn Ķayd-ı ħırede düşenleri mecnūndur
Her śubĥına muĥtāc ola taĥteǿl-ķahve Ol bį-ħıred-i bāde-i aşķum ki Faśįĥ
Ber-meblaġ-ı berş ber-ġıdā-yı efyūn Zencįr-keş-i cünūnum Eflāŧūndur
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37 (Ö yk. 43a) 46 (N yk. 58b)
Aşķuñda olursam sebaķ-āmūz-ı fünūn Düşmez saña pāyine düşüp aġyāruñ
Mümkin mi çıķa başa benümle Mecnūn Bį-hūde yire śarf idesin reftāruñ
Ol bādiye ser-dāde beyābān-ı ġamum Gel muntažırān-ı künc-i hicrānuñ gör
Pür zįver-i naķş-ı ķademümdür ĥāmūn Her ħaŧveñe biñ cān var iken iķrāruñ

38 (Ö yk. 43a) 47 (N yk. 58b)
Ey naķş-ı ħaŧı bāǾiŝ-i sevdā-yı cünūn Dįbāce-i ĥüsnüñde geçüp vaķtümüz
Ebrūlarıdur mažhar-ı ser-sūre-i nūn Fevt eylemedük gerçi ki bir sāǾatümüz
Ħaŧŧ-ı nev ile rūyı o māhuñ beñzer Çoķ olmışuz eŧrāf-ı ħaŧuñla meşġūl
Bir śafĥada cemǾ olmış ola şerĥ-i mütūn Ĥall olamadı mesǿele-i ĥayretümüz

39 (Ö yk. 43a) 48 (N yk. 59a)
Āyįnemi āh-ı seĥerim çāk eyler ŞemǾ-i ciger-efrūz ruħ-ı ālüñ var
Ceyb-i emelüm dest-i seĥer çāk eyler Pervāne-i per-suħte-i ħālüñ var
Çoķ ħūn-ı cigerler içerler mey yerine Bir mihr-i cihān māh-ı şeb-ārāsın kim
Çoķ mihri maĥabbet baña tiryāk eyler Uryān ser ü pāy çoķ abdāluñ var

40 (Ö yk. 43a) 49 (N yk. 59a)
Geh cāna rüfū-kārį-i miĥnet iderüm Ey baĥre viren hevā-yı cūdı gevher
Müjgānlarımı sūzen-i ĥasret iderüm V’ey berri iden ber ü nevāle mažhar
Bir bir dökerin ķaŧre-i çeşmüm gāhi Ħāk-ı derüñi kuĥl-ı saǾādet bilürüz
TaǾdād-ı dür-i siĥr-i maĥabbet iderüm Rāh-ı ġamuña hep virürüz cān ile ser

41 (Ö yk. 43a) 50 (N yk. 59a)
Çekdüm o ķadar cevr ü cefā-yı ālem Ey luŧfı viren senge ŝebātile nümüvv
Bilmem revįş-i mihr ü vefā-yı ālem Eşcār u nebātāta ĥayātile nümüvv
Çeşm-i terüme fikr-i dehān ile Faśįĥ Aķsun dem-i girye seyr-i dįdāruñ ile
Gönlüm gibi teng oldı feżā-yı ālem Mihrüñle dile vir iltifātile nümüvv

42 (Ö yk. 43a) 51 (N yk. 59a)
Yoķ bir suħan-āşnā hüner-mend edįb Vādį-i maĥabbetde yeter pūyān ol
Ĥaķķa ki ġarįb oldı suħan ĥāli ġarįb Gel künc-i ferāġa şāh-ı bį-sāmān ol
EşǾārımuñ ey Faśįĥ disem vāriddür Nefsinde maĥabbetde olup rūĥānį
TaǾbįri de maǾnāsı gibi oldı ġarįb Cānāneye dil-dāde olursañ cān ol

43 (N yk. 58b) 52 (N yk. 59a)
Gördükçe beni nigāh-ı nāz eylersin Evvel der-i iķbāle varup der-bān ol
Aġyār ile güftārı dırāz eylersin Gel künc-i ferāġa baǾd-ez-įn mihmān ol
Śad perdede muħtefį olan rāz-ı dile Bir śıdķ-ı şehādet ħulūś-ı dil ile
Taĥrįk-i ser-rişte-i sāz eylersin Ser-tābe-ķadem dįn ü bütün įmān ol

44 (N yk. 58b) 53 (N yk. 59b)
Śıdķ-ı suħan-ı aşķ güźāfı olmaz Müstaġni-i nāz u şįve-i nā-dān ol
Ser-bezm-i ġamuñ merdüm-i lāfı olmaz Ser-tābe-ķadem ārife beźl-i cān ol
Bozmaz dehen-i āşıķı telħ ü şįrįn Tek minnet-i rūzgārile germ olma
Esrār-ı maĥabbet inkişāfı olmaz Çün āteş-i śayf bį-hüde sūzān ol

45 (N yk. 58b) 54 (N yk. 59b)
Dîger sene-i vaśla ħayāli olmaz Ey merdüm-i dįde dāle döndüm sensüz
Źikr itmekile yār viśāli olmaz Şöhret ile nev-hilāle döndüm sensüz
Dāneyle zebūn-ı bend olan murġ-ı ķafes Göster baña ĥarf-i levĥa-i vuślatuñı
Āzādile pervāza mecāli olmaz Ey çeşmi ġazāl ħilāle döndüm sensüz
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55 (N yk. 60b) 58 (N yk. 60b)
Ey bāġçe-i kevne viren zįb u nigār Biz farķ-ı sipihre tāc-ı istiķlāluz
Mihrüñle bulur münāsebet verdile ħār Pā-māl isek āftābveş pā-māluz
Pervāneye virseydüñ eger ruħśat-ı āh Bį-hūde seri virmemişüz ĥayrete biz
Olmazdı çü necm-i āsmān add-ı şerār Lālüz ki zebān-āver-i bezm-i ĥāluz

56 (N yk. 60b) 59 (N yk. 60b)
İtmiş eŝer ol mertebe taĥķįķ-i suħan Yā rab beni aşķuñ ile gūyā eyle
Olmış ereni kūy-ı feżā-yı Eymen Her mūy-ı tenüm bülbül-i maǾnā eyle
Her ħārı igen (?) yete ġamuñ bir sūzen Tek āteş-i cān-sūz-ı dile virme ħalel
İtmiş yed-i aşķ ĥabįbümi der-dāmen İsterseñ eger çeşmümi deryā eyle

57 (N yk. 60b) 60 (N yk. 60b)
Dil ĥasret-i laǾlüñle aceb teng oldı Kār-ı dilüm āzār-ı felek itmiş zār
Efkār-ı ruħuñla girye gül-reng oldı Cānumdan idüpdür beni bį-zār āzār
Seyr-i çemene pā-zen-i iķdām olamam Biz kuĥl idelüm ħāk-ı derüñ çeşm-i dile
Gül farķuma dāġ-ı ġonçeler seng oldı Tek eylemesün ħāŧıra įrāŝ-ı ġubār

Sonuç

Hattat, ressam, müzisyen, şair ve yazar olan Fasîh, 17. yüzyılın önemli 
şairleri arasındadır. Melâmî-Hamzâvî bir şair olan Ahmed, bir mevlevî de-
desidir. Ahmed Dede’nin manzum ve mensur eserlerinin yanı sıra, derlen-
diğinde münşeat sayılabilecek sayıda mektubu da bulunmaktadır. Hatta 
ömrünün sonlarına doğru bazı peygamberlerin hayatlarından çeşitli olay-
ları yazdığı risaleleri söz konusudur.

Fasîh Ahmed, bir hattat olma hasebiyle kendi divanlarını ve diğer eser-
lerini kendi hattıyla tertip etmiştir. Bundan dolayı ona ait birçok eserin, 
kendi hattıyla yazılmış birden fazla nüshası bulunmaktadır. Bunlardan 
biri de Gül ü Mül’ü ve Divan’ıdır.

Ahmed Fasîh’in bu divanları elden ele dolaşmıştır. Birçok mecmuada 
kendisine ait sayısız şiirler görülmektedir. Bu mecmualar dışında şaire 
ait, kendi eğitim dönemi, şairliği ve yetiştirdiği öğrencilere hocalığı dönem-
lerinde tuttuğu çeşitli mecmuaları söz konusudur. Bu mecmualardan ba-
zıları, divan tertibinden sonra yazdığı şiirlerini de kapsamaktadır. Eldeki 
verilere göre, iki mecmua, ondan sonra başkaları tarafından da kullanıl-
mış ve mecmuaya çeşitli eklemeler yapılmıştır.

Çalışmamızda, Fasîh’in neşri yapılmış divanında, Gül ü Mül’ünde ve 
yayını yapılmış diğer makale ve mensur eserlerinde, ayrıca Behişt-âbâd 
mesnevisinde bulunmayan 60 (altmış) yeni Türkçe rubâi vardır. Bunlar 
incelemede de belirtildiği gibi iki farklı mecmuada geçip bugüne kadar 
neşri yapılmamış olanlardır. Bunlar dışında Fasîh’e ait yayınlanmamış 
rubâileri kapsayan çeşitli mecmualar da olabilir.

Çalışmaya esas N nüshası olarak nitelediğimiz Süleymaniye Kütüp-
hanesi Nafiz Paşa 1514’e kayıtlı Fasîh’in hatt-ı desti olan mecmuada 18 
(onsekiz) rubâi geçmektedir. Bunlar Fasîh’in divanında olmayan gazelleri 
ile birlikte geçmektedirler. Bu mecmua, Fasîh’e dair birçok alanda yeni 
bilgilere ulaşılmasını sağlama adına çok önemlidir.
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Bir diğer mecmua olan Ö nüshası, Atatürk Üniversitesi, Agâh Sırrı Le-
vend Yazmaları 555’e kayıtlıdır. Mecmua, şaire ait birçok yeni bilgi barın-
dırır. Bu mecmuada Fasîh’in 42 Türkçe rubâisi bulunmaktadır.

Bu çalışma sonucunda Fasîh’in rubâilerine 60 (altmış) yeni Türkçe ru-
bâi eklenmiş olmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda bu sayının artma-
sı muhtemeldir.
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Öz

Dijital yerlilerin yoğun kullandıkları araçların arasında internet, sosyal 
ağlar ve bir medya unsuru olan televizyon sayılabilir. Bu bağlamda yapıl-
ması gereken şeylerin başında ise; dijital yerlilerin kullandığı ortamların 
öğrenime uygun hâle getirilmesi ya da gerekirse duruma uygun şekilde 
yeniden düzenlenmesi gelmektedir.

Yabancılara Türkçe öğretiminde hedef kitlenin ağırlıklı olarak dijital 
yerlilerden oluştuğu ve bu kitlenin televizyonu yoğun olarak kullandığı dü-
şünülecek olursa televizyon programlarının da eğitim öğretime uygun bir 
şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği görülecektir.

Açıklayıcı araştırma niteliğindeki bu çalışmada nicel araştırma stra-
tejilerinden deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Sakarya 
Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören 198 öğrenci, örneklemini ise aynı 
kurumda eğitim alan 22 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen veriler fre-
kans ve yüzde ile analiz edilmiştir.

Çalışmanın sonuçları, deney sınıfının Türkçe alt yazılı olarak izledik-
leri TV programlarına ilişkin dinleme/izleme-anlama puanlarının; Türkçe 
alt yazısız programları izleyen kontrol sınıfının dinleme/izleme-anlama 
puanlarına göre daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç-
lar, dünya kanallarından biri olan BBC’de olduğu gibi Türk kanalların-
daki programların Türkçe alt yazılı hâle getirilebileceği önerisini sunmak-
tadır.

Anahtar kelimeler: Televizyon, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dijital 
Kültür.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 219              Aralık 2015
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Abstract
An Ignored Fact In Teaching Turkish To Foreigners:

Digital Culture Process
Internet, social network and television, which is as a media factor, can 

be cited among the instruments which digital natives use intensively. In 
this context, what should be done initially is that; the media which digital 
natives use are to be made suitable for teaching or, if necessary, they 
should be optimized according to the teaching conditions.

Considering that target group in teaching foreigners the Turkish is 
composed of digital natives mainly, and this group uses the television in-
tensively, it will be deemed convenient that television programs would be 
reorganized to be tailored to the education.

In this study, which bears the quality of descriptive research, experi-
mental method is used, which is one of the quantitative research strate-
gies. The universe of this study is composed of 198 students who are recei-
ving education in Sakarya University TÖMER, and the sample is composed 
of 22 students who receive education in the same institution. The data 
obtained are analyzed by frequency and percentage.

The results of the study proves that, listening/watching-understanding 
scores of test class in which they watched TV programs with Turkish sub-
title were higher than listening/watching-understanding scores of control 
class in which they watched the programs without subtitle. These results 
suggest that the programs in Turkish channels could be proposed to be 
subtitled in Turkish as it is seen in BBC, one of the World channel.

Keywords: Television, Teaching Turkish to Foreigners, Digital Culture.

Giriş

Eğitim üzerine çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Ertürk’e göre eğitim; 
bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik de-
ğişme meydana getirme sürecidir.1 Günümüzde eğitime ilişkin betimle-
meler köklü değişikliklere uğramıştır. Söz gelimi, eskiden yalnız mekânla 
-okul, dershane vs.- ve zamanla sınırlı olan eğitim-öğretim faaliyetleri, ya-
şamın bütününe yaygınlaştırılmış ve eğitim, zamanın ve mekânın ötesine 
taşmıştır.2 Dolayısıyla günümüzde eğitim faaliyetlerinin çok boyutlu bir 
yapı içerdiği söylenebilir. Bu boyutlar:

l Formal eğitim faaliyetleri,
l Formal olmayan eğitim faaliyetleri,
l İnformal eğitim faaliyetleridir.
Bu çalışma daha çok yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde eğitim öğ-

retimin informal boyutunda gerçekleşecek etkinliklerin neler olabileceği 
ve bu faaliyetlerin ne şekilde tasarlanması gerektiği üzerinedir.

1 Selahattin Ertürk’ten akt. Özcan Demirel, Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı, Pegem 
Akademi Yayınları, Ankara, 2011, s. 6.
2 http://bbyuygulama.atauni.edu.tr/sp/subjects/guide.php?subject=KBBO adresinden 
14.05.2014 tarihinde erişilmiştir.
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Eğitimin informal boyutu; belli bir zamana, mekâna, plana ve prog-
rama bağlı olmayıp eğitimin düşünülenden çok daha geniş kapsamlı bir 
olgu olduğunu göstermektedir.

Eğitimin informal boyutu dendiğinde; bireyin aile ve arkadaş çevresiyle 
geçirdiği zaman içerisinde ya da televizyon izlerken edindiği bilgilerden 
söz etmek mümkündür. Nitekim Aziz, informal eğitimin bir parçası olarak 
televizyonu şöyle anlatmaktadır:

“Tv programları arasında, mesleklerle ilgili bilgi ve becerileri aktaran; 
bireyi belirli alanlara yöneltmeyi amaçlayan; teknolojik gelişmelere ve 
gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan duruma uyum göstermeye yar-
dımcı olan; bireyin ufkunu genişletmeyi amaçlayan, bireyin demok-
ratik yaşayışta yerini almasını sağlayan, temel bilgileri aktaran ve 
bireyleri çeşitli konularda aydınlatan programlar, “yaygın eğitim” kap-
samına girmektedir.”3

İnformal eğitim içerisinde önemli bir yeri olan televizyon, günümüzün 
de yaygın kitle iletişim araçlarından biri olup hem göze hem de kulağa hi-
tap etmesi yönüyle oldukça etkili bir araç konumundadır. Böylesi önemli 
bir eğitim aracının bireyi yönlendirmedeki etkisi tartışmasız çok önem-
li görülmektedir. Televizyon, olumlu kullanımında aynı anda milyonlar-
ca insanı olumlu yöne kanalize edebilme özelliğine sahiptir.4 Artan bilgi 
ve gelişen teknoloji ile birlikte, günümüzde televizyonun önemi daha da 
artmakta ve televizyon dijital ortamın vazgeçilemeyen bir parçası olarak 
yerini sağlamlaştırmaktadır. Her türlü veri alışverişine imkân tanıyan ve 
dijital ortamlardan biri olan televizyonun bilinçli kullanımının, bir eğitim 
aracı olarak etkililiğini daha da artıracağı öngörülmektedir.

Bu çalışmanın amacı da; en yaygın kitle iletişim araçlarından biri olan 
ve yabancılara Türkçe öğretiminde etkili bir eğitim aracı olarak öngörülen 
televizyonun, genelde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin tele-
vizyon izleme ile ilgili eğilimlerini saptamak, özelde ise alt yazılı televizyon 
programlarının bu öğrencilerin dinleme/izleme-anlama becerileri üzerin-
deki etkisini ölçmektir.

Kavramsal Çerçeve

Yabancılara Türkçe öğretiminde ilk yapılması gereken işlerden birisi öğ-
retime ilişkin bir planlama yapmaktır. Güzel, bu planlama yapılırken hedef 
kitlenin de iyi belirlenmesi gerektiğini söyler ve hedef kitleyi şöyle sınıflar:5

3 Aysel Aziz’den akt. Şenay Yapıcı, “Bir Eğitim Aracı Olarak Televizyon ve Etkileri”, Üniver-
site ve Toplum, Cilt: 6, Sayı: 2, Yıl: 2006, s. 1-3. http://www.universite-toplum.org/text.
php3?id=272 adresinden 14.05.2014 tarihinde erişilmiştir.
4 Recep Özkan, “Televizyonun Eğitimdeki Yeri ve Televizyon Dizilerinde Verilmek İstenen Me-
saj”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 162, Yıl: 2004. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Mil-
li_Egitim_Dergisi/162/ozkan.htm, 14.05.2014 tarihinde erişilmiştir.
5 Abdurrahman Güzel’den akt. Pınar Şimşek, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Metinle-
ri ve Yardımcı Kitaplar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanma-
mış Yüksek Lisans Tezi, 2011.
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“Bu ilke bağlamında kur sisteminin oluşturulmasından, finans kay-
naklarına; hedef kitleye yönelik dil öğretimi amaçlarının belirlenmesinden, 
kullanılması düşünülen yaklaşım, yöntem ve tekniklere kadar her adım 
planlanmalıdır. Ama ilk yapılması gereken, hedef kitlenin doğru bir şekilde 
tanımlanmasıdır.” Öte yandan yabancılara Türkçe öğretiminin temel ilke-
lerinden birisi de “Bireysel Farklılıkları Dikkate Alma İlkesi”dir.

Bu ilkeye göre, “Her öğrencinin dil öğrenme ihtiyacı ve kendi fiziki, psi-
ko-sosyal durumu aynı değildir. Bu sebeple öğrencilerin yaş, eğitim duru-
mu, sosyal konumu ve Türkçeyi öğrenme sebebi mutlaka göz önüne alınma-
lı ve özellikle verilecek ödevlerde buna dikkat edilmelidir.”6 Alanda yaşanan 
bütün bu tartışmalar, gerçekten de son on yıllardır dünyayı etkisine alan 
dijital süreci yansıtan ve ister formal ister informal olsun eğitim faaliyet-
lerinin aslında bu dijital süreci de göz önünde bulundurarak tasarlanma-
sını mecbur kılan saptamalardır. Bu bağlamda, dünyada yaşanan dijital 
sürecin de göz önünde bulundurulması gerekir.

1990’lardan itibaren internetin yaygınlaşmasıyla her türlü veri girişi hız-
la artmış ve adına dijitalleşme denilen bir sürece girilmiştir. 1980’lerde, ilk 
adımlarını gördüğümüz; ancak 1990’lı yıllardan itibaren yoğun bir şekilde 
uydu iletişiminde, kayıt teknolojisinde, yeni nesil televizyon sistemlerinde, 
kablolu televizyonda, radyo-televizyon yayınlarında ve internette devam eden 
ve kendi endüstrisini, kültürünü yaratan bu süreç sadece iletişim ortamları-
nı değil, iletişimin kendisini; hatta kullanıcılarını da dönüşüme uğratmıştır.7

2. Dijital Kültür Süreci

Fertlerin, sözlü ve yazılı gelenekte yer alan, kabulleriyle müştereklik 
gücüne erişen ve millî kimliği oluşturan maddi ve manevi faaliyetlerin bü-
tünü kültürü oluşturmaktadır.8 Ancak Yıldırım’ın yaptığı kültür tanımı 
içinde öne çıkan “milli kimlik” ve “müştereklik” kavramları küreselleşen 
dünya ile birlikte anlam kaymasına uğramış ve büyük bir köye dönüşen 
dünyada farklı toplumlar ulus-devlet kimliği üzerinden değil, dünya va-
tandaşlığı üzerinden bazı değerleri ortak kültür olarak benimsemeye baş-
lamıştır. Sözgelimi dijital alışkanlıklar artık alışkanlık boyutunu aşarak 
sanal bir uzlaşma içerisinde dünya kültürü haline dönüşmüştür. Dijital 
kültür olarak tanımlanabilecek bu ortak kültür için Prensky, iki farklı 
kültürel toplum tanımı yapmaktadır: Dijital yerliler ve dijital göçmenler.9

6 Erol Barın, “Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 1, Yıl: 2004, s. 19-30.
7 Mustafa Çetin ve Hatice Özgiden, “Dijital Kültür Sürecinde Dijital Yerliler ve Dijital Göçmen-
lerin Twitter Kullanım Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Yıl: 2013, s. 172-189; http://egifder.gumushane.
edu.tr/article/view/5000006387/5000006816 adresinden 15.05.2014 tarihinde erişildi.
8 Dursun Yıldırım, Türk Bitiği Araştırma İnceleme Yazıları, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008.
9 Mustafa Çetin - Hatice Özgiden, “Dijital Kültür Sürecinde Dijital Yerliler ve Dijital Göçmen-
lerin Twitter Kullanım Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Yıl: 2013, s. 175-176; http://egifder.gumushane.
edu.tr/article/view/5000006387/5000006816 adresinden 15.05.2014 tarihinde erişildi.
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Prensky (2001), dijital medya araçlarına aşina olanlarla olmayanları 
“dijital yerliler” ve “dijital göçmenler” olarak ikiye ayırmaktadır.10 Buna 
göre 1980 yılından sonra teknolojik bir dünyanın içine doğanlar diji-
tal yerliler; teknolojinin bu kadar yaygın ve baskın olmadığı dönemde, 
1980 öncesinde, doğanlar ise dijital göçmenler olarak adlandırılmaktadır. 
Prensky’nin dijital yerliler olarak adlandırdığı dijital kültüre mensup bu 
bireylerin özellikleri arasında ise:11

- Bilgiye hızlı erişme isteği,
- Ciddi çalışmalar yerine oyunları tercih etmek,
- Aynı anda birçok işi yapmak ve
- Keşfederek öğrenme arzusu önemli bir yer teşkil etmektedir.
Geleneksel yabancı dil öğretim yöntemleri, dil öğrenen birey üzerinde 

beklenen etkiyi göstermekten uzaktır. Öğretmen ya da kitap merkezli ge-
leneksel yöntemler, bilindik ve yapay etkinlikler üzerinden yapılandırılmış 
dil öğretim çalışmaları 21. yüzyılın tekno-toplumlarını ve bu toplumların 
“dijital yerlileri”ni etkilemekten uzak görülmektedir.

Dijital yerlilerin yoğun kullandıkları araçların arasında internet, sosyal 
ağlar ve bir medya unsuru olan televizyon sayılabilir. Bu bağlamda yapılma-
sı gereken şeylerin başında ise; dijital yerlilerin kullandığı ortamların öğre-
nime uygun hâle getirilmesi ya da gerekirse duruma uygun şekilde yeniden 
düzenlenmesi gelmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde hedef kitlenin 
ağırlıklı olarak dijital yerlilerden oluştuğu ve bu kitlenin televizyonu yoğun 
olarak kullanabileceği düşünülecek olursa televizyon programlarının da eği-
tim öğretime uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği görülecektir.

2.1. Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyon

Kitle iletişim araçlarının toplumu şekillendirdiği, yönlendirdiği ger-
çekliği 19. yüzyıldan itibaren sosyal bilimciler tarafından kabul edilen 
bir gerçeklik olmakla beraber, toplumların/kişilerin bu araçları değişik 
amaçlarla kullandıkları fikri de gelişmeye başlamıştır.12 Yaygın olarak 
kullanılan bir kitle iletişim aracı olan ve gündemden haberdar olmak, boş 
vakitleri değerlendirmek gibi amaçlarla kullanılan televizyon, Kocadaş’ın 
Mutlu’dan aktardığına göre; insanın zaman ve mekan sınırlılıklarıyla çizili 
gündelik yaşam deneyiminin sınırlarını geliştiren, geliştirmekle de kal-
mayıp, bu deneyimin nitel ve nicel örüntüsünde önemli değişikliklere yol 
açan bir teknolojik olanaktır.13 Bu yönüyle televizyonun, hayatımızın bü-
yük bir bölümünde etkili oluyor olmasına şaşırmamak gerektir.

Televizyon, belki de kitle iletişim araçları içerisinde en etkini ve önem-
lisidir. Cılızoğlu, “Bu araçlar içinde televizyonu, topluma görsel ve işitsel bi-

10 Akt. Çetin ve Özgiden, “a.g.m.”, s. 174.
11 Akt. Çetin ve Özgiden, “a.g.m.”, s. 175.
12 Kadir Canöz, “Yerel Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Konya Örneği”, Gazi 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı: 33, Yıl: 2011, s. 114.
13 Bekir Kocadaş, “Kültür ve Medya”, Bilig, Sayı: 34, Yıl: 2005, s. 6.
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çimde ulaşması nedeniyle en etkin araç olarak kabul etmek olasıdır. Çeşitli 
ürünler aracılığı ile kültürel değerlerin kitlelere hızlı ve eş zamanlı ulaşması 
toplumda konu ile ilgili ortak algının hızlı ve benzer oluşumuna da aracılık 
edebilecektir.”14 diyerek bu görüşü destekler görünmektedir. İrkin ise ko-
nuyla ilgili olarak şunu söylemektedir: “Her türlü bilgi ve yayının dünyaya 
ulaştırılabildiği geniş iletişim ağı içerisinde en önemli kitle iletişim aracı, 
yüzlerce yayın kuruluşunun yirmi dört saat yayın yapabildiği, kuşkusuz 
her evde bulunan televizyondur.”15

2.2. Bir Eğitim Aracı Olarak Televizyon

Türkiye’de nüfusun ortalama %5’inin günde 10 saat ve üzeri televizyon 
izlediği göz önünde bulundurulduğunda, hedeflenen yönde iyi organize 
edilmiş yayınlar ile izleyicilerin eğitimine katkıda bulunmanın mümkün 
olabileceği akıllara gelmektedir.16 Cılızoğlu, “Özellikle Türkiye’de kitle ileti-
şim araçları içinde televizyonun izlenme oranının yüksek olması, kitle üze-
rindeki etkilerinin de fazla olacağı öngörüsüne neden olmaktadır.”17  ifade-
siyle televizyonun izleyiciler üzerindeki etkisi üzerinde durmuştur.Yapıcı 
ise, “Daha önce günde 3.5 saat ile dünya ikincisi olan Türkiye, dizi filmlere 
izleyicilerin rağbet göstermesiyle birlikte 4 saat ortalamayla dünyada ilk sı-
rada olan ABD’yi yakalamıştır.”18 ifadesiyle ülkemizde genelde televizyona 
özelde ise dizi filmlere olan ilgi ve eğilimi ortaya koymaktadır.

Türkiye’de televizyona olan ilginin fazla ve televizyon izlenme oranları-
nın yüksek olması, televizyonun bir eğitim aracı olarak düşünüldüğünde 
elbette ki önem arz etmektedir. Ancak üzerinde durulması gereken diğer 
bir nokta da geniş bir izlenme yelpazesi bulunan televizyonun, yabancı 
dil olarak Türkçe öğrenenler açısından ne derece etki etme kabiliyetine 
sahip olduğudur. Özellikle yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında te-
levizyondan faydalanılması düşünüldüğünde, programların daha kolay 
anlaşılması için birtakım tedbirler almak da gereklidir. Tıpkı TV5 ve BBC 
kanallarında olduğu gibi, bir Türk televizyon kanalına da programı alt 
yazılı izleme seçeneği konulabilir ve böylelikle izlenen programların daha 
kolay anlaşılması sağlanabilir.

Türkoğlu da televizyonun eğitimde kullanılma amacının belirlenmesi 
ve gerekli araştırmaların yapılması gerektiği üzerinde durmaktadır.19 Di-

14 Gamze Cılızoğlu, “Kitle İletişim Araçlarında Yer Alan Kurgusal Sosyal Mesajlar: Televizyon 
Dizilerinde Kitleselleştirilen Değerlere Yönelik Bir Analiz”, Selçuk İletişim Dergisi, Yıl: 2011, s. 
92-93.
15 Ayça İrkin, Çocukların Gelişim Süreci ve Televizyonun Etkileri, Uzmanlık Tezi, Ankara Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu, Yıl: 2012, s. 31.
16 Bahsi geçen sayısal veriler, RTÜK tarafından 2012 yılında yapılan “Televizyon İzleme Eği-
limleri Araştırması”na dayanmaktadır.
17 Cılızoğlu, “a.g.m.”, s. 90.
18 Yapıcı, “a.g.m.”, s. 1-3.
19 Adil Türkoğlu, “Eğitim Sistemimizde Televizyondan Yararlanma Olanakları”, Ankara Üni-
versitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, Yıl: 1983, s. 190; DOI: 10.1501/
Egifak_0000000963
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ğer kitle iletişim araçlarının özellikleriyle karşılaştırıldığında televizyonun 
eğitim açısından önemli bir yere ve öneme sahip olduğu, televizyonun bi-
reyin birden fazla duyu organını uyararak algılama, hafızada tutma ve 
öğrenmede kolaylık sağladığı ve bireyde öğrenme isteği uyandırdığı görül-
mektedir.20

Televizyonla eğitim uygulamaları (özellikle gelişmiş ülkelerde), bireyle-
rin, hayatın gerektirdiği temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmaları-
na yardımcı olacak ve örgün eğitimle sağlanamayan temel eğitimi gerçek-
leştirecek şekilde kullanılmaktadır. Televizyonun bu şekilde kullanılması 
“fonksiyonel eğitim” olarak adlandırılmaktadır.21 Buradan hareketle ya-
bancılara Türkçe öğretiminde televizyonun etkili bir eğitim aracı olarak 
kullanılabileceği söylenebilir. Bu noktada tartışılması gereken şey, yaban-
cı öğrencilerin televizyon izleme eğilimleri, tercihleri gibi konularda tele-
vizyon programlarının niteliğine ve niceliğine ilişkin doğru betimlemelerin 
yapılmamış olmasıdır.

3. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Televizyonun ve Alt Yazılı 
Programların Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Üzerindeki Etkisi

Genelde bir eğitim aracı olarak, özelde ise yabancı dil öğretiminde kul-
lanılması düşünülen televizyondan, bu doğrultuda nasıl faydalanılması 
gerektiği dikkatle irdelenmelidir. Televizyonda gösterilen bir video aynı 
anda binlerce insana ulaşabilmektedir. Bu bakımdan televizyonun yaygın 
bir kitle iletişim aracı olarak yabancı dil öğretiminde nasıl kullanılması 
gerektiği üzerinde durulmalıdır.22

Yabancı dil öğretiminde, etkili öğrenmenin sağlanması dört temel dil 
becerisinde amaçlara ulaşılmasına bağlıdır. Göğüş, anlamayı; yazının ya 
da konuşmanın ne demek istediğini algılamak olarak açıklamaktadır.23 
Sarıçoban ve Karakaş ise, dil öğrenenlerin TV programlarını ve videoları 
hedef dilde anlamakta ve takip etmekte güçlük çektiklerini, bu nedenle de 
bu tür görsel materyallerin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak için videola-
ra/TV programlarına ya ana dilde ya da hedef dilde alt yazı eklenmekte 
olduğunu söyleyerek dil öğretiminde alt yazının anlaşılırlık üzerindeki et-
kisine dikkat çekmektedir.24

Türkiye’de ana dilde yayınlanan programların alt yazılı olmaması, di-
ğer bir deyişle, televizyon programlarında kullanılan dil ile birlikte Türkçe 
alt yazının bulunmaması, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda önem-
li bir eksikliktir. Alanyazına bakıldığında TV programlarında/filmlerinde 
hedef dilin değil, kaynak dilin alt yazıda yer alması gerektiğine ilişkin ça-

20 Yapıcı, “a.g.m.”, s. 1-3.
21 Yapıcı, “a.g.m.”, s. 1-3.
22 Mustafa Arslan - Adem Ergin, “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların 
Etkin Kullanımı”, Dil Dergisi, Sayı: 147, Yıl: 2010, s. 72; DOI: 10.1501/Dilder_0000000126
23 Beşir Göğüş, Türkçe ve Yazın Eğitimi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1978, s. 71.
24 Arif Sarıçoban - Ali Karakaş, “Alt Yazılı Çizgi Filmlerin Öğrencilerin Kelime Öğrenimleri 
Üzerine Etkileri”, Burdur: 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, 2011.
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lışmalar da mevcuttur. Nitekim Arslan, Akbarov ve Baştuğ, televizyon ka-
nallarında yayınlanılması düşünülen programların hedef dilde seslendiril-
miş olmasını ve ilgili bölgede konuşulan dilde alt yazılı olarak izletilmesi 
gerektiğini söylemektedir.25 Ancak bu durum informal/formaldil öğrenimi 
bağlamında bir durum olmayıp eğer informal bir eğitim verilecekse alt 
yazının kaynak dilde değil de hedef dilde olmasının daha uygun olacağı 
düşünülmektedir. Çünkü TV programlarının/filmlerinin alt yazılı olma-
sının, izleyicinin konuyu anlamasını ve diğer serileri de takip etmesini 
sağlayacağı öngörülmektedir.

Televizyon programlarının/videoların alt yazılı olması, sadece anlaşılır-
lık açısından değil, kalıcılık yönünden de izleyiciler üzerinde etkili olacak-
tır. Gürdal, doğrudan televizyon programları ile ilgili olmasa da sözgelimi 
televizyonda oynatılan kliplerin alt yazılı olmalarının öğrenme üzerinde 
etkili olduğunu ifade etmektedir.26

Görsel ve işitsel araçlarla dil öğretimi daha kalıcı ve zevkli olmaktadır. 
Hem görsel hem işitsel bir araç olan alt yazılı klipler yabancılara Türkçe öğ-
retiminde etkin olarak kullanılmaktadır. Bu tür alt yazılı kliplerle yabancı dil 
olarak Türkçe öğrenenler hızlı ve kalıcı olarak Türkçeyi öğrenebilmektedirler.

Arslan ve Adem ise, “Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler Türkçe te-
levizyon programlarını seyrederek öğrendiklerini pekiştirmiş olurlar. Dilin 
gerçek ortamlarda nasıl kullanıldığını daha iyi öğrenirler. İkinci dil edinen-
lerin bu programlar yardımıyla dinleme becerileri ve kelime hazineleri de 
gelişir.” sözleriyle, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin sadece sınıf içi 
aktivitelerle sınırlı olmadığını ve televizyon programlarının yabancı öğren-
ciler tarafından seyredilmesi ile öğrencilerin gerek dinleme becerileri gerek 
kelime hazinelerinin gelişeceğini vurgulamaktadır.27

Yabancılara Türkçe öğretiminde üzerinde durulması gereken en önem-
li noktalardan biri de düzeye uygunluktur. Yabancı dil olarak Türkçe öğ-
renen öğrencilerin televizyon programlarını anlamaları ve bu programlar 
aracılığı ile dil gelişimlerine katkıda bulunmaları bağlamında düşünecek 
olursak; bu alandaki çalışmaların, televizyon programlarını izleyen öğren-
ci düzeylerinin dikkate alınarak yapılması gerekliliği ortaya çıkacaktır.

Yabancı öğrencilerin hangi düzeyde, televizyon programlarını ne kadar 
anlayabilecekleri Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde belirtilmiş 
durumdadır.28 

25 Mustafa Arslan - Azamat Akbarov - Harun Baştuğ, “Providing Learner’s Motivation by Effe-
cting Usage of Visual Aids in Foreign Language Teaching”, Journal of Linguistic, Cilt: 4, Sayı: 
1, Yıl: 2011, s. 67-76. http://www.turkceogretimi.com/Dil-O%C4%9Fretim-Yontemleri/artic-
le/630-yabanci-dil-ogretiminde-gorsel-araclarin-etkin-kullanimi-ile-ogrenci-motivasyonun-sag-
lanmasi/4 adresinden 15.05.2014 tarihinde erişildi.
26 Ahmet Gürdal, “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Alt Yazılı Kliplerin Yeri”, Yıl: 2012,
http://turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi/121-yabancilara-turkce-ogretimin-
de-alt-yazili-kliplerin-yeri.html, 14.05.2014 tarihinde erişilmiştir.
27 Arslan - Adem, “a.g.m.”, s. 63-86.
28 URL2, http://www.dilbilimi.net/ab_diller_icin_ortak_avrupa_basvuru_metni_meb_tarafin-
dan.pdf adresinden 18.08.2015 tarihinde erişilmiştir.
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Öğrencilerin televizyon programlarını dil seviyelerine göre ne ölçüde 
anladıkları Tablo 1’de gösterilmiştir:

Tablo 1: CEFR’e Göre Dinleme Becerisinin Dil Seviyelerine
Göre Gelişimi

Dinleme Becerisi

B1

Açık ve uygun bir dil kullanıldığında ve iş, okul, eğlence vb. gibi bildik konu-
lar söz konusuysa, temel öğeleri anlayabilirim. Göreceli olarak yavaş ve tane 
tane konuşulması durumunda güncel olaylar ve kişisel veya mesleki olarak 
ilgimi çeken birçok radyo ve televizyon yayınının özünü anlayabilirim.

B2

Oldukça uzun konferans ve söylevleri anlayabilirim ve hatta konuyu göre-
celi olarak biliyorsam karmaşık bir görüşü izleyebilirim. Güncel olaylara 
ilişkin televizyon yayınlarının ve haberlerin birçoğunu anlayabilirim. Ev-
rensel dillerdeki filmlerin birçoğunu anlayabilirim.

C1
Açık bir biçimde yapılandırılmamış ve geçiş yerleri örtük kalmış olsa bile 
uzun bir söylevi anlayabilirim. Televizyon yayınlarını ve filmleri fazladan 
bir çaba göstermeksizin anlayabilirim.

C2
İster yüz yüze isterse medyada ve hızlı konuşulduğunda özel bir şiveyi 
tanıyacak zamanım olması koşuluyla, sözlü dili anlamada hiçbir güçlükle 
karşılaşmadan anlayabilirim.

4. Yöntem

Bu çalışma nicel bir araştırma olup deneysel araştırma deseni özel-
liği taşımaktadır. Alt yazılı televizyon programlarının, yabancı dil olarak 
Türkçe öğrenen öğrencilerin dinleme/izleme-anlama becerileri üzerindeki 
etkisini ortaya koyabilmek için yapılan bu çalışmanın evrenini, Sakarya 
Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören 180 öğrenci, örneklemini ise B1-B2 
düzeyinde rastgele seçilmiş 40 öğrenci oluşturmaktadır.

Alt yazının etkisini ortaya koyabilmek amacıyla izletilecek filmler/
televizyon programları, öğrencilere uygulanan anket sonuçları dikkate 
alınarak ve uzman görüşüne başvurularak seçilmiş, filmlerin seçiminde 
düzeye uygun olmasına da (konuşma hızı, cümle uzunluğu, kelimelerin 
anlaşılırlığı vb.) özen gösterilmiştir.

Bu bağlamda Süt Kardeşler29 ve Evim Sensin30 sinema filmleri ile gün-
düz kuşağından bir yemek programı ve bir gezi programı seçilmiştir. Bu 
filmlerin seçilmesinde öğrenci eğilimleri ile birlikte söz konusu filmlerin 
rastgele aralıklarla değişik TV kanallarında sık sık gösterilmeleri de etkili 
olmuştur.

Seçilen filmler, Camtasia Studio 8 bilgisayar programı kullanılarak 
kesilmiş ve yine aynı program ile filmlere alt yazı eklenmiştir. Kesilerek 
hazır hâle getirilen televizyon programlarının/filmlerin süreleri şu şekil-
dedir:

29 Süt Kardeşler, yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulya-
bani isimli romanından uyarlanan, 1976 yılı yapımı bir Türk filmidir.
30 Evim Sensin, 2012 yılı Kasım ayında gösterime giren yönetmenliği Özcan Deniz tarafından 
yapılan Türk sinema filmi.
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Tablo 2: Öğrencilere İzletilen Televizyon Programları

Program Adı Programın Süresi (dk.)
Süt Kardeşler 30
Evim Sensin 35
Yeşil Elma 10

Gezelim Görelim 10

Hazırlanan filmler, seviye belirleme sınavlarından almış oldukları pu-
anlara göre birbirine eşdeğer olan 40 öğrencinin yarısına (deney grubu) 
alt yazılı, diğer yarısına (kontrol grubu) ise alt yazısız olarak izletilmiştir. 
Çalışma 2 hafta sürmüştür. İzletilen her programın ardından, hazırlanan 
çalışma kâğıtları öğrencilere uygulanmış ve böylece öğrencilerin dinleme/
izleme-anlama başarı puanları hesaplanmıştır. Elde edilen veriler, fre-
kans ve yüzde ile analiz edilmiştir.

5. Bulgular ve Yorum

Çalışmanın ilk bulgusu, öğrencilerin genel anlamda (ana dil, hedef dil 
ya da yabancı dilde) televizyon izleme eğilimleri ile ilgilidir.

Grafik 1: Öğrencilerin Günlük Televizyon İzleme Süreleri

Öğrencilere uygulanan “Televizyon İzleme Eğilimi Anketi” sonuçlarına 
göre, öğrencilerin %45’i günde 1-2 saat televizyon izlemekte, %44’ü ise 
gün içerisinde hiç televizyon izlememektedir. Günde 1 saatten az tele-
vizyon izleyen öğrenciler %6’lık bir dilimi oluştururken öğrencilerin %4’ü 
günde 3-4 saat, %1’i ise günde 5-6 saat televizyon izlemektedir. Günde 
1-2 saat televizyon izlemek, öğrencilerin düzenli olarak televizyon izledik-
lerinin bir göstergesidir. Ayrıca günde 1-2 saat televizyon izleyen öğrenci-
lerin grafik üzerinde en fazla alanı kaplaması da dikkate değerdir. Düzenli 
olarak televizyon izlemek, televizyon kanallarında devamlı olarak takip 
edilen ve beğenilen programların varlığına işarettir.31 

31 Adem Doğan - Göksel Göker, “Tematik Televizyon ve Çocuk: İlköğretim Öğrencilerinin Tele-
vizyon İzleme Alışkanlıkları”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 194, Ankara, 2012, s. 12.
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Bu açıdan baktığımızda ve anketi uyguladığımız öğrenci grubunun ya-
bancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerden oluştuğunu göz önünde 
bulundurduğumuzda bu öğrencilerin televizyonda izledikleri programlar-
da kendilerinden bir şeyler bulduklarını ve öğrencilerin televizyon izleme 
eğiliminde olduklarını söylemek mümkündür. Çalışmanın ikinci bulgusu, 
öğrencilerin televizyon programları seçimleri ile ilgilidir. “Televizyon İzle-
me Eğilimi Anketi”nde öğrencilere hem kısa metrajlı hem de uzun metrajlı 
filmlere yönelik sorular yöneltilmiş ve bu sorulara verilen cevaplar ile öğ-
rencilerin hangi tür programları izlemeyi sevdikleri/televizyon programı 
tercihleri belirlenmiştir.

Grafik 2: Öğrencilerin Kısa Metrajlı Film Seçimleri

Grafik 2’de de görüldüğü gibi öğrencilerin %17’si haber, %16’sı dizi 
film, %16’sı sinema, %15’i spor, %14’ü gezi, %11’i eğlence ve %11’i de 
yemek programlarını izlemeyi tercih etmektedir. Öğrenciler arasında kısa 
metrajlı film kategorisi içinde en çok tercih edilen program türünün ha-
ber olmasının, öğrencilerin yaşadıkları coğrafyadan haberdar olma isteği 
ile ilgili olduğu düşünülebilir. Nitekim İşcan, öğrencilerin Türk filmleri 
sayesinde sadece Türkçe öğrenmediklerini, Türk tarihi ve coğrafyası ile 
ilgili bilgileri de öğrendiklerini ve bunların yanı sıra toplumsal sorunlar 
hakkında da fikir sahibi olduklarını söylemektedir.32

Yine anket sonuçlarına göre öğrencilerin dizi film, sinema, spor, gezi, 
yemek ve eğlence programlarını da izlemeyi tercih etmeleri, öğrencilerin 
Türk televizyon programlarını takip ettiklerinin ve Türk kültürüne ait 
farklı konularda bilgi sahibi olmak istediklerinin bir göstergesidir. Grafik 
3’te ise öğrencilerin uzun metrajlı film kategorisi içerisinde hangi tür film-
leri tercih ettikleri oransal ve yüzdesel olarak görülmektedir. Öğrencilerin 
%20’si komedi filmlerini tercih etmektedir. Bu oran, uzun metrajlı film 
kategorisi içerisinde en çok tercih edilen film türünün komedi olduğunu 
göstermektedir. Komedi filmlerinden sonra en çok tercih edilen film türü 

32 Adem İşcan, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi”, Turkish 
Studies, Cilt: 6, Sayı: 3, Yıl: 2011, s. 944.
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ise %18’lik bir oran ile aksiyondur. Öğrencilerin %16’sı fantastik, %16’sı 
aşk-duygusal, %15’i korku gerilim ve %15’i de macera filmlerini izlemeyi 
tercih etmektedir.

Grafik 3: Öğrencilerin Uzun Metrajlı Film Seçimleri

Çalışmanın bir diğer bulgusu, dinleme/izleme-anlama bölümüne iliş-
kindir. Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kısa 
metrajlı televizyon programlarını anlama puanlarına bakıldığında alt ya-
zılı programı izleyen öğrencilerin, programı alt yazısız izleyen öğrencilere 
göre daha başarılı oldukları gözlenmektedir.

Tablo 3: Öğrencilerin Kısa Metrajlı Filmleri Anlama Puanları

Program Adı
Deney Grubu Kontrol Grubu

Toplam Puan Ortalama Puan Toplam Puan Ortalama Puan

Yeşil Elma 56 4 51,75 3,69

Gezelim Görelim 78,5 4,90 65 3,25

Tablo 3’te, gündüz kuşağında yayınlanan bir yemek programı olan Ye-
şil Elma’yı alt yazısız olarak izleyen kontrol grubunun toplam puanının 
51,75, ortalama puanının ise 3,69 olduğu görülmektedir. Aynı programı 
alt yazılı olarak izleyen deney grubunun ise toplam puanının 56, ortalama 
puanının 4 olduğu, dolayısıyla kontrol grubundan daha başarılı olduğu 
görülmektedir. Aynı şekilde, bir gezi programı olan Gezelim Görelim’i alt 
yazılı olarak izleyen deney grubu, toplam 78,5 ve ortalama 4,90 puan ala-
rak aynı programı alt yazısız olarak izleyen ve toplam 65, ortalama 3,25 
puan alan kontrol grubundan daha başarılı olmuştur. Birbirine eş değer 
olan deney ve kontrol gruplarının aynı programları alt yazılı ve alt yazısız 
olarak izlemesiyle ortaya çıkan anlama puanları arasındaki bu fark, kısa 
metrajlı filmlerde alt yazının dinleme/izleme-anlama üzerinde etkili oldu-
ğunu göstermektedir.

Çalışmanın son bulgusu ise, yine dinleme/izleme-anlama bölümüne 
ilişkin olup uzun metrajlı filmler ile ilgilidir. Araştırmaya katılan deney 
ve kontrol grubu öğrencilerinin uzun metrajlı filmleri anlama puanlarına 
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bakıldığında alt yazılı programı izleyen öğrencilerin, ilk uygulamada prog-
ramı alt yazısız izleyen öğrencilerin puanına çok yakın bir puan aldıkları, 
ikinci uygulamada ise programı alt yazısız izleyen öğrencilere göre daha 
başarılı oldukları gözlenmektedir.

Tablo 4: Öğrencilerin Uzun Metrajlı Filmleri Anlama Puanları

Program Adı Deney Grubu Kontrol Grubu

Toplam Puan Ortalama Puan Toplam Puan Ortalama Puan

Süt Kardeşler 115,5 8,25 125,75 8,38

Evim Sensin 98,39 9,83 77,45 7,04

Tablo 4’teki, deney ve kontrol gruplarının uzun metrajlı film kategorisi 
içerisinde izledikleri Süt Kardeşler filmi için anlama puanlarına bakıldı-
ğında deney grubunun filmi alt yazılı olarak izlemesine rağmen filmi alt 
yazısız olarak izleyen kontrol grubunun puanını geçemediği görülmekte-
dir. Toplam puanı 115,5, ortalama puanı 8,25 olan deney grubunun, top-
lam puanı 125,75 ve ortalama puanı 8,38 olan kontrol grubundan çok 
az bir puan farkı ile geride kaldığı görülmektedir. Ancak deney ve kontrol 
grubunun düzey atlama sınavlarından aldıkları ortalama başarı puanları 
sonucunda şu tablolar elde edilmiştir:

Tablo 5: Öğrencilerin A2 Kur Sınavından Aldıkları Ortalama Puanlar

Okuma-Anlama Dil Bilgisi Yazma Konuşma Ortalama
Deney Grubu 58,6 67,24 60,64 68,72 63,80

Kontrol Grubu 76,31 81,90 70,95 82,18 77,84

Tablo 6: Öğrencilerin B1 Kur Sınavından Aldıkları Ortalama Puanlar

Okuma-Anlama Dil Bilgisi Yazma Konuşma Ortalama
Deney Grubu 68,27 71,11 48,88 76,38 66,06

Kontrol Grubu 72,76 78,8 63,68 75,2 72,61

Yukarıdaki tablolar (tablo 5 ve tablo 6), öğrencilerin aynı kurda olma-
larına rağmen deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerinden 
daha az bir ortalamaya sahip olduklarını göstermektedir. Araştırmanın 
yapıldığı deney ve kontrol grubu aynı düzeydedir (B1-B2). Fakat çalışma-
nın başlangıcında deney grubu, kontrol grubundan az bir puan farkıyla 
geride olmasına rağmen alt yazılı olarak izledikleri Süt Kardeşler filmin-
den 8,25 ortalama puan alarak kontrol grubunun aldığı 8,38 ortalama 
puana çok yaklaşmıştır. Bu durum, deney grubunun başlangıçta geride 
olmasına rağmen kontrol grubunun başarısını yakaladığının dolayısı ile 
de uzun metrajlı filmlerde alt yazının dinleme/izleme-anlama üzerinde et-
kili olduğunun bir göstergesidir.

Uzun metrajlı film kapsamında izletilen bir diğer film olan Evim Sensin 
için deney ve kontrol gruplarının anlama puanlarına bakıldığında ise (bkz. 
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Tablo 4), deney grubunun toplam 98,38 ve ortalama 9,83 puan alarak top-
lam 77,45 ve ortalama 7,04 puan alan kontrol grubundan daha başarılı 
olduğu görülmektedir. Bu sonuç, tıpkı kısa metrajlı filmlerde olduğu gibi 
uzun metrajlı filmlerde de alt yazının dinleme/izleme-anlama üzerinde et-
kili olduğunu göstermektedir. Dil öğrenenlerin televizyon programlarını ve 
videoları hedef dilde anlamakta ve takip etmekte güçlük çektiklerini, bu 
nedenle de bu tür görsel materyallerin anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak 
için videolara/televizyon programlarına ya ana dilde ya da hedef dilde alt 
yazı eklenmekte olduğunu söyleyen Sarıçoban ve Karakaş’ın bu düşün-
cesi, uzun metrajlı filmlerin alt yazılı olması ile öğrencilerin dinleme/izle-
me-anlama becerilerini geliştirdiği sonucunu destekler niteliktedir.33

Sonuç ve Öneriler

Bulguların ortaya koymuş olduğu sonuçlara göre; alt yazılı olarak izle-
tilen televizyon programlarının yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenci-
lerin dinleme/izleme-anlama becerilerine doğrudan etki ettiği ve program-
ları alt yazılı izleyen grubun, alt yazısız izleyen gruba göre daha başarılı 
olduğu ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, Türkçeyi yabancı dil olarak öğre-
nen bireylerin Türkçe TV izleme oranlarındaki düşüklük, bu öğrencilerin 
dijital göçmen olmalarından değil; Türk kanallarını takip edecek kadar iyi 
dil bilmemelerinden kaynaklanıyor olabilir. Oysa anket sorularına verilen 
cevaplar, öğrencilerin Türk kanallarını izleyecek kadar bir dil becerisine 
sahip olmayı çok istediklerini ortaya koymaktadır.

Bu sonuçlar ışığında dil politikalarını belirleyenlere, dil öğreticilerine 
ve kurumlara şu önerilerde bulunulabilir:

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin daha çok televizyon 
seyredebilecekleri ortamlar oluşturulmalıdır.

İlgili kurum ve kuruluşlar, yayınlarını yabancı dil olarak Türkçe öğre-
nen öğrencilere uygun hâle getirmek için teknik altyapı oluşturmalı, bunu 
yaparken de yabancı öğrencilerin en çok tercih ettikleri program türlerini 
dikkate almalıdır.

TRT başta olmak üzere ulusal kanallarımız televizyon programlarına 
alt yazı eklemeli ve sadece televizyon yayıncılığı ile ilgili kurum ve kuru-
luşlarda değil, diğer eğitim öğretim kuruluşlarında da bu tür çalışmalar 
yapılmalı ve çalışmalara başlanmadan önce öğrencilerin ilgi ve istekleri 
tespit edilmelidir.
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KİTAP TANITMA

BİLİNMEYEN BİR TÜRK ULUSU: KAYÂNÎLER

Hacı Mehmet BOYRAZ*

Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar, Bilinmeyen Bir Türk Ulusu: Kayânîler, 
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları / Tarih Dizisi, 16 x 24 cm, Kartan kapak, 
2. Hamur, Ciltsiz, 173 sayfa, ISBN: 9-789751-624628, Ankara, 2011-2012.

Ülkemizde Türk tarihi üzerine yapılan çalışmaların genellikle İslam 
sonrası dönem üzerine yoğunlaşmasından ötürü İslam öncesi Türk tarihi 
üzerine çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Tarihçi Mehmet Bayraktar 
tarafından hazırlanan “Bilinmeyen Bir Türk Ulusu: Kayânîler” başlıklı ki-
tap bu alandaki boşluğun giderilmesi adına önemli bir çalışmadır. Ya-
zar bu kitapta İslam öncesi dönemde yaşamış ve hüküm sürmüş olan 
Kayânîler ulusunu eldeki mevcut bilgiler ışığında her yönüyle incelemeye 
çalışmıştır.

Kitabın giriş kısmında, yazar Kayânîler hakkındaki tarihi kaynakların 
literatür taramasını aktarmıştır. Yazarın Kayânîler ile ilgili tespit edebil-
diği kaynaklar arasında Behistün (Darius) Yazıtı, Avesta, Ctesias’ın yaz-
dığı Persica, Berosus’un yazdığı Chaldeica, Isidore Charecenus’un yazdı-
ğı Mansiones Parthicae, Firdevsi’nin yazdığı Şahname ile Asur ve Babil 
Yıllıkları bulunmaktadır. Giriş kısmında yazar, Kayânîlerin tarihini yaz-
manın üç önemli zorluğundan bahsetmiştir. Bunlardan birincisi, Kayânî 
krallarından bahseden Gathalar ve Yaşt’lar gibi Avesta metinlerini yazım 
tarihlerinin tam olarak bilinmemesidir. İkincisi, Zerdüşt’ün kişiliğini ve 
yaşadığı tarihi dönemin kesin olarak belirlenmemesidir. Bu husus önem-
lidir; çünkü Avesta metinlerine göre en azından bazı Kayânî krallarının 
Zerdüşt ile doğrudan ilişkisi vardır. Üçüncüsü, İranlıların yazmış oldukla-
rı destan ve yorum türü eserlerde Kayânîler ile ilgili olarak verilen bilgiler 
çoğu zaman birbirlerinden farklıdır.

Kitabın “Kayânîlerin Kökeniyle İlgili Kuramlar” başlıklı ilk kısmında, 
yazar önce Kayânî sözcüğünün açıklamasını yapmıştır. Yazara göre, Kay 
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kelimesinden çoğul yapılarak türetilen Kayân ve Kayânî şeklindeki toplu-
luk isimleri, muhtemelen M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren Sasani kaynakların-
da İran bölgesinde hüküm sürmüş Türk soylu Med krallarını ifade etmek 
için ortaya çıkmıştır.

Kitabın “Kayânîlerin Türklüğü” başlıklı ikinci kısmında, kullandığı kay-
nakları ve kendi araştırmalarını baz alarak Kayânîlerin Türklüğü hakkın-
da tarihsel, dilbilimsel, toponomik ve etnografik bir dizi içten ve dıştan 
kanıtlar ortaya koymuştur. Yazara göre Kayânîlerin Türklüğünü ispatla-
yan beş içten kanıt; Kayânî Krallığı Pişdad Krallığından ayrıdır; Firdev-
si Kayânî krallarını Turani olarak kabul etmiştir; eski ve çağdaş dini ve 
tarihi metinlerde Kayânî krallarına Türk veya Turani denmiştir; Medler 
Türk’tür ve son olarak bazı toponomik kanıtlar (bazı coğrafi isimler ile 
bazı yerleşim yeri isimleri) mevcuttur. Kayânîlerin Türklüğünü ispatlayan 
dıştan kanıtlar ise, Kayânî kralları Kay (Key) unvanı taşımışlardır; Kay 
(Key) unvanı Türkçedir; Kayılar, Kayânîler ve Kaylar aynı halktır; Kayânî 
krallarının isimleri Türkçedir ve son olarak Kay ve Kayânî isimleri daha 
sonraki dönemlerde de Türkler arasında kullanılmıştır.

Kitabın “Kayânîlerin Tarihi ve Coğrafyası” başlıklı üçüncü kısımda ya-
zar Kayânîlerin tarihini, ikiye safhaya ayırmıştır: (1) Zerdüşt Çağı veya 
İmparatorluk Öncesi Beylik Dönem (M.Ö. 2500-1800) ve (2) İmparator-
luk Dönemi (M.Ö. 1800-550). Yazar İmparatorluk dönemini de kendi 
içerisinde Kuruluş Dönemi (M.Ö. 1800-1500), Yükselme Dönemi (M.Ö. 
1500-900), Duraklama Dönemi (M.Ö. 900-700) ve Yıkılış Dönemi (M.Ö. 
625-550) olmak üzere dörde ayırmıştır. Bu iki başlık ve bu iki başlığın 
altındaki alt başlıklarda yazar, ilgili dönemlerdeki önemli olayları okuyu-
cuya aktarmış ve edinebildiği bilgiler dâhilinde bazı çıkarımlar yapmıştır. 
Yazar bu bölümde ayrıca, Kayânîlerin yaşamış olduğu ve hüküm sürdüğü 
coğrafyadan da bahsetmiştir. Yazara göre, Kayânîler bugünkü Azerbay-
can, Borneo Adası, Hindistan, Irak, İran, Tibet ve Türkiye’nin olduğu böl-
gede yaşamış ve hüküm sürmüş olup, oldukça geniş bir alana yayıldıkları 
ortaya çıkmaktadır.

Kitabın “Kayânî Kültürü” başlıklı son kısmında, Kayânîlerin kültürü-
nü oluşturan alt unsurları yüzeysel olarak okuyucuya aktarılmıştır. Ya-
zar Kayânîlerin devlet, sivil idare ve ordu yapısına; hayvancılık, ziraat ve 
ekonomi alanındaki faaliyetlerine; oyun ve eğlence anlayışına; din ve dini 
hayatına; dil yapısına; mimari ve şehircilikteki faaliyetlerine ve son olarak 
bilim, teknik ve sanat alanındaki faaliyetlerine değinmiştir. Yazarın ulaş-
tığı bilgiler dâhilinde bugünkü Afganistan, Azerbaycan, Doğu Anadolu, 
İran, Kafkaslar ve Özbekistan’da imparatorluk olarak yaklaşık 1000 yıl 
hüküm süren Kayânîlerin kültürü, genel olarak Oğuz ve özel olarak Med 
ve Saka kültürüdür. Yazarın ispatlamaya çalıştığı husus Kayânî kültürü-
nün klasik Türk kültürü ile birçok noktada benzerlik taşıdığıdır.

Kayânîlerin tarihi, coğrafyası ve kültürleri hakkında önemli bilgilerin 
verildiği bu kitap, iki önemli sonuca ulaşmıştır. Buna göre, Kayânîler kö-
ken itibariyle Turani veya Türk soylu bir kavimdir. İkincisi de, Zerdüşt’ün, 
bilindiğinin aksine, İranlı bir peygamber değil; Medli Turani bir peygam-
ber olduğu ve dolayısıyla daha sonraları kendi adıyla anılmış olan Zer-
düştlüğün bir Türk dini olduğudur. Konusu itibariyle alanında ilk olan 
bu eser, İslam öncesi Türk tarihi araştırmalarındaki önemli bir eksikliği 
gidermiştir.
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