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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: YAKIT, İsmail: “Türk Kavramının Tarih Boyunca Geçirdiği Çileli ve Hazin Serüven”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, Sayı: 219, Yıl: 37, Cilt: 111, Kasım-Aralık 2015, s. 9-26.

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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TERÖR VE ŞİDDET KARŞISINDA GÜNEYDOĞU
İÇİN ÖNERİLER

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN*

Öz

Günümüz Türk toplumunun Güneydoğu yöresi, şu anda “Kurtarılmış Böl-
geler Teorisi” adı altında, Marksist kökenli, Partiya Karkarkeren Kürdistane 
veya Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) çatışma alanı içindedir. PKK, aynı za-
manda Güneydoğu coğrafyamızın on üç ilinin ötesinde, Irak’ın kuzeyi, Suriye 
topraklarının kuzeydoğusu ve İran ülkesinin de kuzeybatısını içeren Büyük 
Kürdistan Devleti kurmanın kök paradigmasını sürdürmektedir.

Bilindiği üzere, Büyük Ortadoğu Projesi’nin alt yapısı, holistik bir diyag-
ramı ortaya koyar. Judeo-Hıristiyan sarmalı bu diyagramın odak noktasını 
oluşturur. Arz-ı Mevud teorisi, artık kutsallığın eşiğindedir.

Anahtar kelimeler: Türkiye, Terör, Şiddet, PKK.

Suggestions For Terror And Violence Against Southeast
Abstract

Today the southeast of Turkey is a conflict area of Marxist originated Par-
tiya Karkarkeren Kürdistane (PKK), which means Kurdistan Labor Party, as a 
“The Theory Of Rebel Zone.” PKK also maintain the root paradigm of establis-
hing the Great Kurdistan State, including north of Iraq, northeast of Syria and 
northwest of Iran, beyond the 13 cities southeast of Turkey.

As known, the substructure of Great Middleeast Project reveals a holistic 
diagram. The focus point of the diagram is judeo-christianism. The theory of 
“Arz-ı Mevud” (petrol oriented) is knocking the heavens door.

Keywords: Turkey, Terror, Violence, PKK.

1. Giriş

Güneydoğu yöremizin, geri kalmışlık açısından olduğu kadar, sosyo - eko-
nomik yapısı bakımından da önemli bir özelliği vardır. Yöre, Ortadoğu ve Kaf-

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 220                Şubat 2016

* Emekli Öğretim Üyesi.



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

kaslara açık olması bakımından stratejik bir konumdadır. Bu nedenle, Doğu 
Anadolu, Kafkas halkları kültürü ile İran uygarlığının oluşturduğu bir sa-
hanın etkisi altında bulunmaktadır. Tarihi tespitlere göre, 8. - 9. yüzyıllarda 
Asya’dan kaynaklanan göçler, daha ziyade Kafkasya ve İran (Horasan) üze-
rinden akıp gitmiştir. Güneydoğu ise, Arap, Hıristiyan ve Yahudi kültür odak 
noktalarının oluşturduğu bir yapıyı ortaya koyar. Ancak, giriş bölümünde de 
açıklandığı üzere, yörenin M.Ö. 4. - 3. bin yıllarda Volga-Ural’dan gelen Pro-
to-Türk akımlarına sahne olduğu bilinmektedir.

Bu nedenle yöre göçler haritasında Anadolu’ya giriş yapılan bölgedir. Hem 
Doğu Anadolu’da, hem de Güneydoğu’da bu kimliği gözlememiz mümkündür. 
Belki de yerleşik (sedentary) bir kimliğe yörenin ulaşamamasında bu akış çiz-
gisinin tesiri düşünülebilir. Ülkemizin, Güney (Levant) ve Ege bölgeleri, hatta 
kuzey sahaları bu göçleri dindirip sükûnete erdirdiği halde, Doğu ve Güney-
doğu’nun bir türlü sükûnete erememesinde stratejik özelliği kadar, akış ala-
nında bulunmasının da rolü unutulmamalıdır.

Osmanlı döneminde, üç kıt’a üzerindeki hakimiyete rağmen, Aşiret Mek-
tepleri’nin açılması, Hamidiye Alayları’nın teşkili, hatta aşiret nezaretinin 
mevcudiyeti bir anlamda yörenin dinamik kimliğinden kaynaklanmaktadır. 
Yakın tarihimizde Bedirhan isyanı, Koçgiri, Şeyh Sait ve Dersim ayaklanma-
ları gibi önemli bir dizi başkaldırılar da bölgenin sosyal açıdan tektonik du-
yarlılığını gösterir.

Cumhuriyet döneminde de, bölgeler arası kalkınma stratejisinde bugün 
üzerinde durduğumuz yöre, gereken alâkayı görmüş sayılamaz. Nitekim 
DPT’nin kuruluşu müteakip, Frederick W. Frey’in hazırlamış olduğu bir ra-
porda, kalkınmanın tüm seviyesi üç boyutta gösterilmiştir: En üst seviyede, 
Ege ve Marmara; orta boyutta Karadeniz, Akdeniz, Kuzey Karadeniz; en alt 
düzeyde de Doğu ve Güneydoğu bulunmaktadır. Frey, 1962 yılında 458 köy-
de yaşayan 600’den fazla ve yaşları 14’ün üzerinde olan köylüleri geniş çapta 
bir taramaya (survey) tabi tutmuştur. Kanaatimce bu tarama, bugüne kadar 
ülkemizde yapılmış olan araştırmaların en ciddisi ve en yaygın olanıdır.1

Bölgesel benzerlikler açısından Frey’in raporu incelendiğinde Ege ve Mar-
mara birbirlerine daha fazla benzeyen iki bölgedirler. Doğu ve Güneydoğu ise 
Türkiye’nin en az gelişmiş bir bölgesi olup, daha çok birbirine benzeyen yö-
releridir. 1941 yılında, Birinci Türk Coğrafya Kongresi’nde, tarımcıların daha 
önceleri kabul ettikleri Türkiye’yi 9 bölgeye görüşü reddedilmiş, yerine 7 böl-
geli bir sınıflama kabul edilmiştir. Bu sınıflamalarda ağırlık daha ziyade arazi 
yüzey şekilleri, iklim, doğal bitki örtüsü, nüfus yoğunluğu, insanların yaşayış 
ve geçimleri bakımından çeşitlilik gösteren unsurlara kaydırılmıştır. Ancak, 
beşeri coğrafyanın ağırlıklı olduğu bu sınıflamada, topluma yönelik konular 
büyük ölçüde dışlanmıştır. 1958’de yayınlanan Barbara and George Helling’in 
Köy Türkiyesi (Rural Turkey), bu alışılagelen sınıflamanın ötesinde, sosyolojik 
muhtevalı yaklaşımlara yer veriyordu. Helling’ler, coğrafyacıların bu bölgesel 

1 W. Frey Frederick, Regional Variations in Rural Turkey, Report No: 4, Cambridge Massachussets, 
1966.
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ayrımlarını “yararlı bir zihin aleti” biçiminde belirtiyorlardı.2 Onlar, Türkiye 
hakkındaki bölge ayrımını kültürel temellere dayandırıyorlardı. Helling’lere 
göre, Türkiye:

1- Marmara ve Ege ile Antalya ve Akdeniz’i içine alan Levant bölge,
2- Orta Anadolu,
3- Güneydoğu olmak üzere üçlü bir tasnifi getiriyorlar. Sınıflamada gö-

rüldüğü üzere, ağırlık Güneydoğu’ya kaydırılmakta, Doğu da aynı bölgenin 
kapsamı içinde eritilmektedir.

Bu bölgeler ayrımında dil, etnik grup ve kentleşme derecesiyle yerleşme 
biçimleri esas alınmaktadır. Böylece Güneydoğu’nun etniklik kimliği ilk kez 
bir bölge sınıflamasında dikkatlerimizi çekmiş bulunmaktadır.

Yöre hakkındaki önerilerimizi sıralarken, ilkin sosyal içerikli yönelimlere 
ağırlık vermek suretiyle görüşlerimizi açıklamayı yararlı bulmaktayız. Sade-
ce yön gösteren, dağ ve nehirleri işaretleyen bir coğrafi ağırlıklı sınıflamanın 
stratejik hiçbir anlamı olmasa gerek.

I. 1960’lar sonrası, bölge sosyolojisinin ülkemizde ağırlık kazandığı bir dö-
nemi teşkil eder. Planlı döneme girildiği bu safhada, bilindiği üzere iki böl-
ge çalışması ele alınmıştır. Bunlardan biri Antalya, öteki de Çukurova bölge 
planlamasıdır. Ayrıca, İmar İskân Bakanlığı Bölge Planlama Dairesi de Trakya 
Bölge Planlaması’nı yürütmüştür. DPT’nin ilk beş yıllık çalışmasında (1967) 
yedi bölge sıralaması yapılmış ve bu sıralamada: Güneydoğu Anadolu Bölge 
Planlama Projesi, Orta Doğu ve Kuzeydoğu -ki tümü bugünkü anlamda Doğu 
ve Güneydoğu kapsamı içine giriyordu- ön sırayı alıyordu.

Yedi bölgeli bu DPT sınıflamasında, planın stratejisi a) gelir grupları arası 
denge ve b) bölgeler arası denge olmak üzere iki noktada toplanıyordu. Ancak, 
bu sınıflamada bile sosyal içerikli hususlar yer almamış, bölgenin gizli kalmış 
meseleleri (latent) ile açık görülebilen (manifest) hususları birbirleriyle bağ-
lantılı bir biçimde işlenmemiştir.

II. Beş Yıllık Plan döneminde bölgeler arası kalkınma fikri giderek artan 
bir önem kazanmaktadır. Nitekim bu dönemde de iki önemli hususa yer ve-
rilmiştir:

1- Kalkınma planında “bölge gelişme merkezleri” tespit edilecek, ekonomik 
ve sosyal gelişmeyi bölgelerine yayacak noktalar olarak desteklenmesine baş-
lanacak; kamu yatırımları bu merkezlerde yoğunlaştırılacaktır.

2- Özel sektörün sanayi yatırımlarını az gelişmiş bölgelere çekmek için 
vergi indirimi ve kredi sağlayacaktır.

3- Organize sanayi bölgeleri kurulacaktır.
Görülüyor ki, bölgelerarası dengeli kalkınmada II. Beş Yıllık Planda Sos-

yal Planlamaların “latent” görevini daha belirgin bir biçimde gözlemekteyiz. 
Bununla beraber, hem I. hem de II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Doğu 
bölgesinden bahsedilmemiştir.

1967’de Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir-
liği’nin Erzurum’da düzenlediği Doğu Anadolu’yu Kalkındırma Semineri’nde, 

2 Barbara and George Helling, Rural Turkey, İstanbul Üniversitesi İktisat Fak. Yayını, 1958.
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yörenin bir envanteri çıkarılmış ve 7 önemli birim üzerinde durulmuştur. 
Bunlar sırasıyla:

1- Hayvancılık,
2- Toprak ürünleri,
3- Madencilik,
4- Sanayi,
5- Nüfus ve istihdam,
6- Afet hizmetleri,
7- Sağlık işleri.3

Daha sonraları yöre Kalkınmada Öncelikli Bölgeler kategorisine ithal edil-
miş ve 1984 gerilla eylemlerinin başlamasıyla da olağanüstü bölge konumuna 
getirilmiştir.

1941’lerden başlayarak yapılmış olan bu sınıflandırmalardan gözlediğimiz 
gerçek odur ki, inceleme konumuz olan Güneydoğu giderek yarım yüzyıl için-
de ağırlık kazanmaya başlamaktadır. Daha ziyade, sosyo-antropolojik nitelik-
li bölge sınıflandırması yanında, bölge içi toplumsal sorunlar da giderek ön 
plana çıkarılmıştır. Öyle ki, bu sıralamada temel ön kuşaklar birbirinin hem 
tamamlayıcısı, hem de birbirini izler konumdadır.

2000’li yıllardan itibaren siyasal Kürtçülük akımının -deyim yerinde ise- 
parlamento-iletişim organları akademik ve sivil toplum kuruluşları yanında 
okulları istilası da terör ve şiddetin rafinesi sürecini de kök paradigma olarak 
gündeme taşımış bulunmaktadır. Bu nedenle, rahatlıkla diyebiliriz ki, Güney-
doğu yöremizin sekizinci envanteri de “Terör ve Şiddet” olgusudur.

2. Bölgesel Yeni Alt Kuşaklar

Biz bu incelememizde, bölge sınıflandırmasına yeni bir yaklaşım getiriyo-
ruz. Bunun için de, Doğu ve Güneydoğu yöresini, kendi içinde bölge-altı di-
yebileceğimiz birtakım hayati nitelikte gördüğümüz “kuşak”lara veya bloklara 
ayıracağız. Böylece, yörenin sosyolojik, antropolojik, lengüistik açıdan ben-
zerlik arz eden ve özellikle birinci derecede aciliyet gösteren kültür sahalarını 
tespit etmek suretiyle, kalkınma sürecine ağırlık vermek istiyoruz.

Bu bölge-altı kuşakları şöyle sıralayabiliriz:
1- Aşiret-kabile kuşağı,
2- Etniklik kuşağı,
3- Okuyup-yazma kuşağı,
4- Harran kuşağı,
5- Yeraltı zenginlikleri kuşağı,
6- Sağlık-hastalık kuşağı,
7- Hayvancılık kuşağı,
8- Terör ve şiddet kuşağı.
Gözleneceği üzere bölge-altı kuşaklarımız, kalkınma projeleri göz önüne 

alınarak sınıflandırılmalı ve planlanmalıdır. Kalkınma stratejileri tespit edi-
lirken, önemli husus, büyük çoğunlukla dinde birlik içinde bulunduğumuz 

3 Doğu Anadolu’yu Kalkındırma Semineri, TTO-SO-TBB, Ankara, 1967.
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yöre insanlarımızın Standart Kültüre katılabilecek tarzda hareket edilmesi 
gerekir. Hedef millet oluşturma veya millet inşası sürecinin gerçekleşmesidir. 
Bu bir anlamda, tasada ve kıvançta ayni topraklarda yaşadığımız toplulukları 
ortak bir duyguda birleştirmektir. O halde, bölge-altı kuşakların kapsamına 
giren tüm kuşakların gerçek misyonu, organik mahiyetteki bu bütünleşmeyi 
sağlamaktır. Hiçbir kuşak, bu temel düşünceden soyutlanamaz. Kuşaklara-
rası ilişkiler yörenin büyük toplumla bütünleşmesini hızlandıracaktır. Aksi 
takdirde, stratejisiz, idealsiz ve manevi içerikten yoksun bir kalkınma projesi 
Güneydoğu’da olduğu kadar, öteki bölgelerimiz için de bir şey sağlayamaz.

Şimdi sırasıyla bölge-altı kuşakları ele alabiliriz:

2.1. Aşiret-Kabile Kuşağı

Doğu ve Güneydoğu bölgemiz, yaklaşık bin yıllık cemaat tipini devam et-
tirmektedir. Çoğu kez, Batılı araştırmaların klan kavramıyla karşılaştıkları bu 
sosyal yapı, evrimin son derece gerisinde kalmış, Doğu toplum karakterinin 
kalıntılarını taşımaktadır. Bazı Orta Doğu ülkeleriyle, Afganistan, İran, Habe-
şistan ve Afrika halklarının yaşantılarıyla benzerlik arz etmektedir. Osmanlı 
arşivleri 4.000’in üzerinde aşiret kuruluşlarından söz açmaktadır.

Yörede, gerçek anlamda aşiret-kabile tespiti de yapılmış değildir. Bu ne-
denle, aşiret-kabile sayılan hakkında bir fikrimiz de mevcut değildir. Ancak, 
yöre nüfusunun yaklaşık dörtte birinin aşiret kimliği etrafında toplandığı söy-
lenebilir. Araştırmamızda Van, Muş ve Malatya illeri aşiret yapıları hakkın-
daki gözlemlerimizi belirtmiştik. Muş’ta sadece 60 kadar aşiret ismi tespit 
edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle bazı illerimizde aşiretleşme oranı yüzde 
elliyi bulabilmektedir.

Aşiret yapısı kendi içinde kabilelere ayrılmaktadır. Bazen bir aşiret, on 
veya daha fazla kabileye ayrılmaktadır. Her aşiret, bir reis veya ağa yoluyla 
temsil edilmektedir. Yöneticiler, babadan oğula bu görevi devraldıklarından, 
kapalı bir yapıyı temsil ederler. Her aşiret lideri, aynı zamanda bu kimliklerini 
Padişahlar tarafından verilen silsile-name veya şecerelere bağlamaktadırlar. 
Şecereler de dikkatle incelendiğinde, Osmanlıca veya Arapça kaleme alınmış 
olup, aşiretin Bağdat veya Habeşistan taraflarından geldiğini zikretmektedir. 
Bu, çoğu kez aşiretlerin kökenlerini kutsal yörelere bağlamak suretiyle ken-
dilerine saygınlık kazandıran bir geleneğin sonucudur. Alevi ocakları da aynı 
çizgiyi izler. Seyitlik denilen statü bu tarzda kazanılıyordu.

Bölgesel kentleşme ve kısmen sanayileşme sürecinin başlamasıyla aşiret 
yapılarında önemli dönüşümler olmaktadır. Özellikle, okullaşma ile siyasal-
laşma bu toplumsal hareketliliği başlatmıştır.

Ancak, aşiret-kabile olgusu dediğimiz, ferdin kendini bir cemaatten his-
setmesi şuuru, yani kimlikleşme silinemiyor. Yöreye mensup bir kimse, An-
kara, İstanbul ve İzmir gibi önemli kentlerde görev sahibi de olsa, halkıyla 
kaynaştığında “ben şu veya bu aşirettenim” diyebilmektedir. Bu aşiret olgusu, 
sadece ferdin aşireti ile mensubiyetini ortaya koymuyor, aynı zamanda bir 
aşiret şuuru ferde kazandırmak suretiyle “aşiretlik” diyebileceğimiz bir olgu-
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nun gerçekleşmesine de katkıda bulunuyor. Kanımca, milletleşme sürecini 
büyük ölçüde olumsuz yönde etkileyebilecek husus da işte bu gelenekselliğin 
kurumlaşmasıdır.

Güneydoğu yöremizdeki bu sosyal durum, etkin okuma yazma veya eğitim 
süreciyle ancak Standart Kültür’le bütünleşebilecektir. Aksi takdirde, günü-
müz milli eğitim politikalarıyla bu meseleleri temelden çözümlemek mümkün 
değildir. Aşiret köylerinde, ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenlere “temsil 
ettiğiniz köy hangi aşirete mensuptur?” sorusunu yönelttiğimizde, çoğu bu hu-
susta hiçbir bilgileri olmadığını bize nakletmişlerdir. O halde, öğretmen okul-
larında aşiret sosyolojisi, aşiret antropolojisi okutulması zarureti vardır. Bölge 
üniversiteleri de aynı doğrultuda eğitilmek zorundadır. Bu üniversitelerde, 
sosyoloji ve antropoloji, etnoloji bölümleri derhal açılmalı ve anabilim dalları 
uzmanlar yoluyla takviye edilmelidir. 1994 sonunda, Van 100. Yıl Üniversite-
si’ni ziyaret ettiğimizde, bu aşiretler kentinde adı geçen bölümlerin kurulma-
dığına üzüntü ile tanık olduk. Aynı şey, 40 yıla yaklaşan bir mazisi ile Atatürk 
Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi için de söz konusudur.

Kısacası, aşiretten millete (ulusa) geçiş olgusu, bölgenin en hayati sorunu-
dur. Aşiret duygusu, millet-olma veya ulus-devlet inşasını engelleyen önemli 
bir unsurdur. Aşiretle aynileşen (özdeşleşen) her insan veya cemaat, kan bağı 
ve güçlü dayanışma duygusuyla kenetleşirler. Önemle hatırlatmak gerekir ki 
yöresel terör örgütü PKK’nın doğuşu ve gelişiminde bu aşiret yapısının tesiri 
ve rolü unutulmamalıdır. Mao’nun “balık denizde yaşar, gerilla da ortamında 
varlığını sürdürür” sözü burada önemle hatırlanabilir.

2.2. Etniklik Kuşağı

Türkiye’nin belki de en heterojen yöresi Doğu ve Güneydoğu’dur. Burada 
dil, din, soy ve kültür etnikliklerine rastlamaktayız. Dil etnikliği, bir kültür 
sahası olarak, Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Süryanice vb. grupları içine 
alır. Din ise, İslâmiyet, Hıristiyanlık, Yezidilik, Nasranilik tarzında belirmekte-
dir. Soy ve kültür etkinliğine gelince, burada Türk, Kürt, Zaza, Arap, Süryani, 
Yezidi (Asuri) kimliklerle karşılaşabiliriz.

Soy ve kültür etkinliği açısından, yörede yanlış propaganda edilmiş gö-
rüşler yaygın bir durum arz etmektedir. Hatta milli devlet politikası dışında 
şekillenmiş bir yöre insanıyla karşı karşıya bulunduğumuzu iddia edebiliriz.

Abdullah Öcalan’ın Kürt Dosyası’nda Rafet Ballı’ya verdiği röportajında: “Bir-
çok Türkmen aşiretlerinin Kürtleştiğini” açıkça görmekteyiz. Aralarında bulun-
duğumuz bir kısım aşiret ve kabileler, asıllarının Orta Asya’ya bağlı bulunduğu 
kesin bir dille bize açıklamışlardır. Aynı şekilde Lozan Antlaşmaları dolayısıyla 
Rıza Nur’un (Sağlık Bakanı olarak) Ziya Gökalp’tan yörenin etnik yapısı hakkın-
da sosyolojik ve etnografik bilgiler istemesi karşısında, Ziya Gökalp’in yapmış 
olduğu 80 sayfalık inceleme bugün elimizdedir. Ziya Gökalp, bu eserinde önem-
li Kürt aşiretlerinin 24 Oğuz boyundan olduğunu çok açık delillerle belirtmiştir.

Bugün, yörenin etnik yapısı hakkında yapılmış hiçbir ciddi incelemenin 
bulunmaması üzücüdür. Konu, daha çok yabancı araştırmacılar tarafından 
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ele alınmış ve yönlendirilmiştir. Bir Martin Van Bruinessen veya Hütteroth 
gibi sahaya çıkan ve yıllarca aşiretler arasında kalarak incelemeler yapan bi-
lim adamına Türkiye hasrettir. M. Van Bruinessen, “Ağa, Şeyh ve Devlet” adlı 
eserinde:

“Eskiden Ermeni olup, sonradan bu etnik farklılıkları aşan Ermeni toplu-
luklarıyla karşılaştım. Bunlar daha ziyade Siirt ve Şırnak arasında yaşı-
yorlardı. Ancak, Ermeni kökenli olduklarını söylemekten çekinecek kadar 
Kürtleşmişlerdir. Genellikle ilk beş dakika içinde bunu ifade ederlerdi. 
Daha da önemlisi, son zamanlara kadar, Hıristiyanlardan oluşan gerçek 
aşiretler vardı.”4

tarzında görüş beyan ediyordu.
Hatta Varto’da Frödin aşiretinin de Bruinessen Ermeni olduğunu ileri 

sürmektedir. Hütteroth, 1950’lerin sonlarında bu aşiretin Teyyan’larla göçüp 
konakladıklarını ve giderek Kürtleştiklerini söylemektedir.5 Keza, Hütteroth, 
1959 yılında Varto Ermenileri’nin Türkçe konuştuklarını, çoğunun dinleri ile 
ilgili çok şeyleri unutmuş olduklarını ifade etmektedir.

Yakın zamanlara kadar Hakkâri’de Hıristiyan (Nesturiler) da yaşıyordu. 
Onlar da Kürt aşiretleriyle eşit durumdaydılar ve onlar gibi aşiretli olmayan 
köylülere hükmederlerdi. Bu köylüler Kürt ve Nesturi idiler. Bruinessen’e 
göre, Hakkari’deki aşiretsel yapı hem Kürtlerden hem de Nesturilerden oluş-
maktaydı. Kürt ve Nesturi aşiretlerinin ikisi de Kürtlerle olduğu kadar Nesturi 
köylülere de hâkimdiler.

Keza Bruinessen’e göre, “yöredeki bütün aşiretler, mutlaka aynı kökene sa-
hip olmak durumunda değillerdi. Çevrede bazı Kürt aşiretleri Türkleşmişken, 
bazıları da Kürtleşmişlerdir.”6

Araştırmacı, incelemelerini sürdürürken “yörede Ermeniler ve Ermenice ko-
nuşan Hıristiyanlar da yaşamışlardır ve hâlâ yaşamaktalar.” diyordu. Bu tah-
liller, gözlemci tarafından uzun uzun açıklanmakta ve örnekler verilmektedir. 
İngiliz ve Amerikalı misyonerlerin bölgeye yönelik faaliyetleri ise en az yüz elli 
yıl önce başlamış bulunmaktadır. Eserde bunlara da yer veriliyor.

Bugün PKK örgütü içinde Ermenilerle yabancı gruplara rastlamamız bir 
tesadüf eseri olmasa gerek. Ermeni asıllı, Nesturi kimlikli aşiretlerin PKK’yı 
besleyeceğinden asla şüphe etmememiz gerekmektedir.

Ayrıca, bölgede Yezidiler de mevcut. Bu cemaatler üzerinde de bölgesel cid-
di çalışmalar yapılmış değildir. Siyasi Kürtçüler Yezidileri, Kürtçe konuşma-
larından ötürü kökenlerine bağlamaktadırlar. Yezidilerin kökenleri hakkında 
yeni yeni yayınlara da rastlıyoruz. Kendilerinin Asuri soyundan geldiklerini 
ileri süren bu dini grubun da belirli bir nüfus ve kültür alanına sahip bu-
lundukları bilinmektedir. Yezidi Dini Merkezi Başkanı Prens Anvar Muaviye 

4 Martin Van Bruinessen, Ağa, Şeyh ve Devlet, Özge Yayınları, Ankara, s. 148-149.
5 W.D. Hütteroth, Beobachtungen zur Sotzialsturuktur Kurdischer Stamme im östlichen Taurus, 
1961; Zik. Bruinessen, a.g.e., s. 149.
6 Bruinessen, a.g.e., s. 148.



8 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

İsmail’in 1992’de kaleme aldığı bildirgesinde, “Yezidi dininin birçok milletlerde 
yaygın olduğunu, izlerine (Asuri, Arabik, Ommini ve Pers) yörelerinde rastlandı-
ğını, kendilerini büyük Asur Muaviye İmparatorluğu’nun torunları olarak kabul 
ettiklerini ileri sürmektedir.”7

Yezidiler üzerinde Mehlika Kaşgarlı’nın da bir araştırması mevcut. Kaş-
garlı, Güneydoğu’nun daha dördüncü yüzyıldan itibaren Asyatik Türk toplu-
luklarının göç alanı olduğunu belirtmekte, Hazar Türkleri’nin kalıntıları olan 
Karaimler ve sonuçta Yezidi camiasından söz açmaktadır.

Zazalar da, bugün iki gruba ayrılmış durumdalar. Bir kesimi Türk bo-
yundan olduklarını, bir kesimi de Gutilere kendilerini bağlamaktadır. Her iki 
halde de bu grubun kökenlerinin Asyatik olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Gu-
tilerin de Türklüğü bilim dünyasında söz konusudur. Kaşgarlı da: “Yezidiler 
gibi Zaza ve Kurmanço bozuk Türk lehçelerini konuşan birçok Türkmen aşiret-
lerinden”8 bahsetmektedir.

Yöre, etniklik açısından iyi yetişmiş metodik araştırma yeteneğine sahip 
sosyal bilimcilerin araştırmasına muhtaçtır. Dış ve iç kaynaklı propagandist-
lere karşı bilimin gerçekliğine dayalı bir araştırma kampanyasının başlatıl-
masına ihtiyaç vardır. Özellikle, bölge üniversitelerinin ortaklaşa yapacakları 
bu araştırmalar, daha ziyade lengüistik, etnolojik ve antropolojik alanlarda 
yoğunlaşmalıdır. En büyük Yezidi cemaatinin Türkiye’de bulunduğunu, bu-
nun da miktarının 1.5 milyon kadar olduğunu Yezidiler iddia etmektedir. Za-
zalar da aynı şekilde nüfuslarının 2.5 milyon olduğu kanısındadırlar. Kürtçe 
konuşanlara gelince, bunların miktarını Bruinessen 1970 sayımına göre 5.7 
milyon, 1975’te ise 7.5 milyon tahmin etmektedir.

Böylece, ülkemiz temsil edildiği bu yörede etnik teze göre 11-12 milyon bir 
etniklik kültür alanı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Kürtlerin kökeni hak-
kında da siyasi Kürtçüler hemen hemen hiçbir kaynak gösterememektedirler. 
Minorsky, Kürtlerin kökenini Metlere bağlarken, 1969 yılındaki yayını ile Mc 
Kenzie, Minorsky’nin bu tezini reddediyordu. Bruinessen de “Kürtlerin birbi-
rinden farklı kökenleri olsa gerek.”9 diyordu. Kürt teorisyenler arasındaki bu 
tutarsızlık ilim dünyasının perişanlığını gösterir. İsmail Beşikçi de Kürtlerin 
menşeini Guti ve Metlere bağlıyordu. Bu da son derece saçma bir iddia. Çün-
kü Metler, Hindu-Avrupai bir kavim olduğu halde, Gutiler Asyatik bir halktır. 
Bir toplumun hem Asyatik, hem de Hindu-Avrupai bir soya bağlı olması ger-
çekten kabul edilir değildir.

O halde, her türlü propagandadan yöreyi arındırmak için kendi araştırma-
cılarımızın seferber kılınması zarureti vardır. Etnik grupların maddi ve ma-
nevi kültür sistemleri, dil yapıları, tarihi gelişim çizgileri en ince ayrıntılarıyla 
ele alınmalıdır. Aksi takdirde, yöre halkını bilgilendirmeme, aydınlatmama, iç 
ve dış propagandalara yönelik odak noktalarının faaliyetlerinin meşruluğunu 

7 Erol Sever, Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni, 2. Baskı, Berfin Yayınları, İstanbul, 1993, s. 128.
8 Mehlika Aktok Kaşgarlı, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Tarihi İnanç Yapısı”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 40, Şubat 1986, s. 39-75.
9 Bruenessen, a.g.e., s. 153-160.
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ortaya koyabilir. Etniklik, bir bölge-altı kültür biçimidir. Yan grupların, çoğu 
kez toplumun Standart Kültürü’nden sapmaları anlamını da taşıyabilir.

Ayrıca, etniklik kuşağının önemli bir kesimi İslâmi bir nitelik taşımakta-
dır. İslâm, yöre insanını birlikte ve bütünlükte birleştiren bir dini sistemdir. 
Aşiret-kabile kuşağı gibi etniklik kuşağı da birbirleriyle bağlantılıdır. Birlikte 
çözümlenmesi gereken özellikleri taşımaktadırlar. Bölgenin gelişiminde ve hu-
zura kavuşturulmasında her iki hususa hayati önem verilmesi gerekir.

2.3. Okuma-Yazma Kuşağı

Bu yaklaşım, aynı zamanda bu bir eğitim yönelimini de taşır. Kürtçe, Arap-
ça, Zazaca, Yezidice, Süryanice gibi yerel dil ve lehçeler, Standart Kültürü 
yansıtan Türkçe konuşulabilecek bir seviyeye getirilmelidir. Yörede, nüfusun 
önemli bir kesimi, bilhassa kadınlar standart topluma ortak olmada büyük 
güçlükler çekmektedirler. Okullaşma, bölge okullarının açılması suretiyle eği-
tim sürecinin tabana yayılması milletleşme olgusunu güçlendirecektir. İkili 
hayat yaşayan aşiretlerin temsil edildikleri Zoma, Mezra, Çadır vb. köy-altı 
kuruluşlar da etkin eğitim sürecinin başlatılması hususunda merkezi köy ya-
tılı okullarının önemi büyük olsa gerek.

2.4. Harran Kuşağı

Güneydoğu projesinin belki can damarı Harran kuşağıdır. Tarım ve sana-
yinin el ele vereceği bu modelde, Zirai-Sınai (Agrindus) diye ifade edilen bir 
yaklaşım tarzı gündeme gelmelidir. Tarım ağırlıklı bir sektörün, aynı zamanda 
küçük ve orta boy sınaileşme hareketine de hammadde teşkil etmelidir. Har-
ran Üniversitesi’nin bu alandaki rolü önemli olacaktır. Vaktiyle Birleşik Dev-
letler tarafından yürütülen Tennessee Vally of Authory (T.V.A.) diye bilinen 
Tennessee Üniversitesi’nin patronajı altında 7 devletin kalkınmasına öncülük 
eden projeye benzer bir planlamanın da Harran Üniversitesi tarafından orga-
nize edilmesi gerekir. Fırat’la Dicle’nin birleştiği geniş alanların sulanması, 
elektrifikasyonu, yeni tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, yoksullukla mücade-
le, eğitim-öğretim sürecinin hızlandırılması, Harran Üniversitesi’nin misyonu 
olmalıdır. Ayrıca, üniversite, bölgeye yayılabilecek yeni araştırma enstitüleri 
yoluyla da etniklik, aşiret-kabile sorunlarını köklü bir biçimde ele almayı baş-
lıca uğraşı alanı olarak kabul etmelidir.

2.5. Yeraltı-Yerüstü Zenginlikleri Kuşağı

Yöre, her iki alanda da zengin doğal kaynaklara sahiptir. Özellikle Orta 
Doğu’nun zengin petrol damarlarının yayılma alanı içindedir. Batman, Gar-
zan ve Diyarbakır yöresi, yarının Teksas’ı olabilecek potansiyele sahiptir. Bu-
nun gibi Elazığ, Murgul gibi önemli yeraltı servetlerinin işletme alanları da 
yine bu yöremizdedir. Keza Divriği’ye kadar uzanan Ergani demir ve bakır sa-
haları, Guleman linyit merkezleri, Şırnak kömür sahaları bunlardan ilk akla 
gelenlerdir. Madencilik ve petrol ürünleri, aynı zamanda birer mono-kültür 
unsurları olarak, bölgenin sanayileşme odak noktasını da oluşturabilir. Bu 
nedenle, her kente bir üniversite açma yerine, bu tür mono-kültür faaliyetle-
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rinin merkezileştiği, yoğunlaştığı alanlara üniversitelerin kurulmasında yarar 
vardır. Garzan, Batman ve Diyarbakır havzası, petrol ve petrol yan ürünleri-
nin işletilmesi ve organizasyonunda öncülük yapabilecek akademik birimlerin 
alanı olmalıdır. Aynı şekilde, bakır, demir, linyit, kömür (Şırnak’ta olduğu 
gibi) madencilik merkezleri de yine akademik kuruluşların denetiminde yürü-
tülmelidir. Yörenin sanayileşmesi, her şeyden önce bu tür yeraltı ve yerüstü 
(Harran gibi) servetlerin odak noktalarında merkezileşmesi gerekir. Üniversi-
teler ve akademik kuruluşlar da etkinliklerini daha ziyade bu kuşaklar üze-
rinde yoğunlaştırmalı, yeni projeler üretmeli ve sanayi altyapısını oluşturmak 
suretiyle kalkınmada öncülük yapmalıdırlar. Vaktiyle, Sovyetlerin Sibirya gibi 
çok geniş alanların kalkınması için öngördükleri Novosbrisk tipi üniversite ve 
araştırma enstitülerini burada hatırlatmak isteriz.

2.6. Hayvancılık Kuşağı

Kars, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Erzurum vb. yöreler Türkiye’nin en başarılı 
hayvancılık sahasını teşkil ederler. Başlıca gelir hayvanlarının yetiştirilme-
sinde bu kuşak, modern teknik ve bakımla adı geçen illerin kalkınmasında 
önemli rol oynayabilir. ABD Nebraska eyaleti, sığır kuşağını oluşturmak sure-
tiyle ülkesinin önemli ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Nebraska Üniversitesi de 
hayvancılık alanında yoğunlaşmak suretiyle bölgenin insan gücünü eğitmek-
tedir. Çiftçilerin yaz kurslarına tabi tutulmaları; yeni tarım ürünlerinin TV, 
radyo, bültenler, demonstrasyon ve eğitim süreci ile desteklenmesi tamamıyla 
Nebraska Üniversitesi tarafından yönlendirilmektedir. Aynı türde çalışmala-
rın hayvancılık kuşağında da gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2.7. Sağlık-Hastalık Kuşağı

Doğu ve Güneydoğu’nun sağlık yönünden kalkınması gerçekten insan 
kaynaklarının rasyonel bir şekilde planlanmasıyla mümkündür. Beslenme 
şartları kadar, yüksek doğurganlık oranıyla da yöre, Türkiye genelinde ilk on 
sırayı işgal etmektedir. Çocuğun ekonomik bir değer olarak görülmesi, bilhas-
sa halkın sağlık ve hastalıklara karşı geniş çapta geleneksel tıbbın etki alanın-
da bulunması ortalama yaş oranının büyük çapta etkilemektedir.

1964-65 yılları arasında, Erzurum yöresinde 38 köy üzerinde gerçekleş-
tirdiğimiz bir araştırmada, sağlık-hastalık meselelerinde halkın tutumunun 
tamamıyla gelenekli tıbbın etkisi altında bulunduğunu gözlemiştik. Erzurum 
bölgesinde: “Zengin her şeye, yoksul ise çocuğa sahiptir.” sözü yaygın bir du-
rum arz ediyordu. O dönemde, halkın %97’si halk tababetine dayalı bir tedavi 
yöntemini tercih ediyordu.10 Yörede, tek taraflı beslenme, gelişme bozukluk-
ları, anemi, avitaminos vb. rahatsızlıklar da yaygındı. Bunun gibi sanitasyon, 
hijyen şartları da iç açıcı değildi.

Yörede sağlık-hastalık sistemiyle kültür yapısı arasında sıkı bir ilişki mev-
cuttur. Bu bakımdan, bir toplumun kültür yapısı, inanç ve değerler sistemi 
iyice bilinmeden girişilecek her çeşit sağlık yöntemlerinin istenilen verimi sağ-

10 Orhan Türkdoğan, Erzurum’un Ilıca Bölgesinde Sağlık-Hastalık Probleminin Sosyolojik Araştır-
ması, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1972.
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layabileceği şüphelidir. Bir kere, yöre halkının önemli bir kısmı (germ) teoriye 
yani mikroba inanmıyor. “Akarsuyun pislik tutacağı” kanaatinde değildir.

O halde, sağlık kuşağı, üniversite sağlık personeli arası güçlü ilişkiler sis-
temine dayanmalıdır. Özellikle, tıp fakülteleri, sağlık meslek okulları, kültür 
antropolojisi alanında iyi yetişmek durumundadır. Yöre açısından, sağlık ku-
rumlarının özel tarzda yetiştirilmesi hususu da ele alınabilir. Bu tür araştırma 
istasyonları, bünyelerinde bulundurdukları uzmanlarla, medyayı da kullana-
rak, halk kitlesini eğitmek durumundadırlar. Aksi taktirde, sağlık-hastalığa 
ait gelenekli kültür kalıpları yıkılmadıkça, olumlu sonuçların alınabilmesi son 
derece güçtür.

2.8. Terör ve Şiddet Kuşağı

2.8.1. Merkez Köyler Modeli

Bölge-altı kuşaklar bölümünden sonra, yörenin kalkınmasında atılacak 
ikinci adım, merkez köyler hususudur. Türkiye topraklarında 45 bin muhtar-
lığa bağlı köy ve 27-28 bin civarında da herhangi bir muhtarlığa bağlı bulun-
mayan köy-altı kuruluşlar (köycükler) vardır. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu 
bölgemiz gezer-göçer ve aşiret-kabile kimliği ile bu köy-altı kuruluşların en 
yoğun bulunduğu bölgeyi teşkil eder. Bu köy-altı kuruluşların en yoğun bu-
lunduğu bölgeyi teşkil eder. Bu köy-altı kuruluşlar, çoğu kez ya daimi yer-
leşme birimi yahut da yazlan tercih edilen iğreti niteliktedir. Her iki halde de 
insanımızın barınma ve yaşama yerleridir.

Köylerimize gelince, çoğu arazi biçimine göre ya toplu köy yahut dağ köyü, 
orman köyü, yol köyü veya dağınık tipte köylerdir. Özellikle de terörün hâkim 
bulunduğu yörelerde acil önlemlerin alınması gerekmektedir. Her köye okul, 
sağlık ocağı, alışveriş merkezleri vb. sosyal ve ekonomik tesislerin götürül-
mesi mümkün değildir. Hindistan 1960’lardan itibaren 400 bini aşan köyle-
rinin, (80-90) köyü bir merkezde birleştirmek (konsolidasyona gitmek) sureti 
ile kırsal alan projesini gündeme getirmiştir. Ülkemizde de, köylerin konso-
lidasyonu 1970’ler öncesi yoğun bir tarzda gündeme gelmişse de, üzerinde 
durulmamış, gereken titizlik gösterilmemiştir. Ancak, günümüzde bölgede 
cereyan eden gerilla olayları, etnik yapı farklılıkları yanında milletleşme diye 
belirlediğimiz ortak duygular etrafında kümeleşmenin gerçekleşemediği aşiret 
yapısı konuya yeniden eğilmemizi gerektirmektedir.

Merkez köyler, felsefe olarak etnikliğin belirginleştiği yörelerden başlatıl-
mak suretiyle uygulanmaya konulmalıdır. Merkez köyler, hem milletleşme 
olgusunun hızlanmasına, hem de sosyal imkanların bölgeye aktarılması ya-
nında kültürleşme sürecinin etkin bir biçimde uygulanmasına da katkıda bu-
lunacaktır.

2.8.2. Yeni Tarımsal Kalkınma Modeli

Yörede salt toprak reformu, birtakım yan kuruluş ve girişimlerde destek-
lenmediği sürece hiçbir olumlu sonuç yaratamaz. Oysa tarımsal sektörün 
içinde sanayileşme atılımlarıyla reform hareketleri yönlendirildiği takdirde ve-
rimlilik güç kazanacaktır:
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a- Ziraat-sınai model, ağır sanayi kapsamayacak,
b- Sadece, tarımsal ürünleri bizzat köylünün teşkil edeceği kooperatifler 

yoluyla pazarlama imkanlarını sağlayacak,
c- Bu da köylüde toplumsal verimlilik gücünü artıracak,
d- Nihayet otarşi bir ekonomiden ticari bir kimliğe yönelecektir.
O halde, kalkınma modeli önceliği sanayiye mi, yoksa tarıma mı verelim 

türünden bir tartışmaya girmeden, her ikisini de bütünleştiren Agri-Business 
tipi bir işletmeciliğe yönelmelidir. Yöre için, kalkınma projesinde ağır sanayi 
dışında, çiftlik ürünlerinin değerlendirilmesi, imalat maddesi haline getirilme-
si, pazar kaynaklarının bulunması gerekir. Bu da ancak, yukarda belirtildiği 
gibi, tarım kaynaklarıyla endüstrinin birbirine yaklaşması ile mümkündür. 
Örnek olarak, süt üretimini ele alalım. Hayvancılıkta geçinen yöre illerinin 
hemen hiçbirinde süt pazarlanmaz. Umumiyetle ya yağ, peynir ve yoğurt imal 
etmek suretiyle pazarlanır veya evde ihtiyacı için kullanılır. Yerli peynir çoğu 
kez Edirne peyniri ile rekabet yapamaz. Toptancılar, çok ucuz fiyatla daha 
mevsiminden önce kapatılırlar. Bazı yerlerde de mandıraya çok ucuz fiyat-
la satılır. Böylece, çiftçi malını gerçek fiyatının çok altında madrabazlara ve 
aracılara kaptırmış olur. Bunları önlemek için çiftçilerin kooperatifleşmeleri 
zarureti doğmaktadır. Bu kooperatifler, sütleri satın almak, soğuk hava de-
polarında muhafaza etmek, gerektiğinde pastörize işlemlerine tabi tutmak ve 
satışa arz etmek gibi çok yönlü işlemleri yüklenir. Böylece, tarımsal üretim 
sınai bir kimlik kazanmak suretiyle kırsal alanda ticari hayatın canlanmasına 
katkı da bulunmuş olur.

Kooperatifçiliğin yörede bir an önce başlatılmasında bir diğer hayati neden 
de arazinin son derece küçük parçalara ayrılmış olmasıdır. Bu husus, iktisadi 
gelişmeyi de engellemektedir. Çünkü arazinin büyük işletmeler halinde olma-
ması, çalışan nüfusun bir kısmının doymasına bir kısmının da aç kalmasına 
sebep olmaktadır. Ayrıca, bu durum zirai makineleşmeyi de engellemektedir. 
Örnek olarak Erzurum’u ele alalım. Erzurum nüfusunun %69’u 0-50 dönümlük 
aile işletmelerine sahiptir. Bu rakam, Türkiye ortalamasından yüksektir (%68).

Yörede, hızlı nüfus artışı iç göçleri başlatmış, toprak-insan ilişkisi yeni bir 
safhaya dönüşmüştür. Büyük kentler kırsal alanlardan göç eden insan seliyle 
dolmuş, halk kültürünün özünü oluşturan köylülük şuuru erozyona uğra-
mıştır. Köylüyü, köyde tutmak için de yeni iş sahalarının (küçük ve orta boy 
sınai işletmeleri gibi) açılmalarına ihtiyaç vardır. Bu alanda girişilecek reform 
hareketlerinden önce, yörenin kültür yapısı, değerler sistemi ile arazi tasarruf 
şekilleri arasındaki ilişkiler gerçekçi bir araştırmaya tabi tutulmadan toprak 
reformuna gidilmesinin de bir anlamı yoktur. Gelişigüzel toprak dağıtımı, ger-
çek anlamda reform felsefesine ters düşebilir. Yurdumuzda, gerçek anlamda 
toprak reformunu gerektiren bir potansiyel mevcut mu? Yoksa reform, yu-
karda belirtildiği üzere sınai-tarım bütünleşmesine mi yönelmelidir? Bütün 
bunlar, yörenin sosyal yapısı ve insan ilişkileri bütüncül bir biçimde (holistik) 
ele alınmadan gerçekleştirilmesi verimliliği etkiler. Harran Ovası, en azından 
bu tür bir reform için örnek olması gereken bir yöreyi teşkil eder.
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2.8.3. Bölge Üniversiteleri ve Toplumsal Görevleri

Üniversite-halk bütünleşmesi: Dünyanın her yerinde üniversiteler temsil 
ettikleri yörenin meseleleriyle bütünleşme süreci içindedirler. Bunun en güzel 
örneği ABD’de kurulan Land Grant tipi üniversitelerdir. Bunlar, halkın devle-
te bağışları sonucu meydana getirilmiş tesislerdir.

Ülkemizin ilk bir bölge üniversitesi olan Atatürk Üniversitesi de bir Land 
Grant tipi kuruluştur. AİD tarafından insan gücü desteklenmiş ve özellikle zi-
rai alanda bölge kalkınmasına katkı da bulunulmuştur. Daha sonra kurulan 
üniversitelere Atatürk Üniversitesi model görevini üstlenmiştir.

Üniversiteye bağlı, Erzurum halkının bağış suretiyle tahsis ettiği kırk bin 
dönümlük arazide, bir de Ziraat Fakültesi’nin patronajı altında çiftlik yer al-
maktadır. Burada, bölgenin karakterine uygun yeni tohum ve bitki türleri 
yanında hayvan ırklarının denemeleri için önemli girişimlerde bulunmuştur. 
Ayrıca, yörenin sosyal meseleleri, arkeolojik ve etnografik maddi kültür un-
surları, tarihi gelişim çizgisi, sağlık-hastalık meseleleri, coğrafi yapısı ayrın-
tılı bir biçimde ele alınmıştır. Daha sonra üniversite, Kars, Ağrı ve Erzincan 
illerinde bölgenin özelliklerine göre fakülte ve yüksekokullar açmak suretiyle 
yayılma imkanı da bulmuştur.

Aynı şekilde, Sovyet Rusya’nın Sibirya’nın kalkınması hususunda geliş-
tirdiği Novosibrisk Üniversitesi de böyle bir misyonu taşır. Bu üniversite, 
kendisine bağlı araştırma istasyonlarıyla, fiziki uzaklıkları da çözümleyerek, 
kalkınma projelerini ülkenin her yönüne yaymaya çalışmıştır. Keza, 1964-
65 yılları arasında Hindistan Hükümeti’nin hazırlamış olduğu Üniversite Re-
form Raporu da aynı felsefeye saygılı olmuştur. Nitekim reform raporunda 
şu ifadeler yer almaktadır: “Hindistan’da üniversitenin esas amacı, bir Hin-
duizm şuuru altında halkı toplamaktır. Bu husus hiçbir vakit ilmi bir şovenizm 
sayılamaz. Çünkü Hint halkının kalkınması için kendine güven duygusunun 
eğitimle yaratılması gerekir. Ancak, bu da üniversitenin kutsal görevlerinden 
biridir.” Aynı şekilde, Birleşik Devletlerde Güney yöresi yedi eyaletinin kal-
kınmasını gerçekleştirmekle yükümlü bulunan Tennessee Üniversitesi’ne 
bağlı TVA (Tennessee Valley of Authority) projesi, aslında Land Grant tipi 
denilen bölgesel kalkınma planına dayalı bir zihniyetin ürünüdür. TVA, Bir-
leşik Devletlerde bölgesel kalkınma projesinin en tipik örneğini teşkil eder. 
Bölge planlamalarının çoğu, özellikle sosyal güvenlik programı geliştirilmesi 
gibi radikal kalkınma tasarıları, Ekonomik Güvenlik Komisyonu ile TVA’nın 
ortaklaşa çalışmaları sonucu gerçekleştirilebilmiştir. Tennessee Irmağı’ndan 
halka sağlanan hidro-elektrik enerjisi, çiftçilerin eğitimi, yeni pratiklerin be-
nimsenmesi, çeşitli yayın hizmetleriyle yoğun ilişkiler, bu kuruluşlar tarafın-
dan sağlanmıştır.

Doğu ve Güneydoğu yörelerinde kurulmuş veya kurulacak üniversiteler, 
halk-üniversite ilişkilerini sıcak tutacak bir ortamı meydana getirmek gibi bir 
misyonu taşımalıdır. Özellikle, ağırlık insan bilimleri alanına kaydırılmalıdır. 
Yörenin, daha önce bahsettiğimiz üzere, aşiret-kabile oluşumları, etniklik ya-
pısı, okullaşma sürecinin desteklenmesi, milletleşme -tasada ve kıvançta or-
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tak duygularda birleşme diyebileceğimiz- oluşumunun gerçekleştirilmesi son 
derece uzmanlaşmış ve deneyimli araştırmacı kadrolarıyla mümkündür.

Üniversite, temel felsefe olarak halkın sorunlarına eğilmekle yükümlü ol-
malı, halk-üniversite diyalogu sağlanmalı, bunun için de değişme uzmanları 
diyebileceğimiz, bölge şartlarını iyi bilen elemanların yetiştirilmesine çalışıl-
malıdır.

Erzurum’da 27 yıl hizmet gördüğüm Atatürk Üniversitesi, halk-üniversite 
ilişkileri bakımından örnek bir müessesedir. Bu üniversitede yetişen gençler 
bugün Van, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Harran Üniversiteleri’nde önemli 
görevler yüklenmişlerdir. Ancak, bu yeterli değildir. Ziyaret ettiğim bu üni-
versitelerin bir kısmında, köylüler, “üniversitelerin dertlerine çare olmadıkla-
rından, yol ve yöntem göstermediklerinden” acı acı şikayette bulunmuşlardır. 
Bu durum, zamanla üniversitelerin “kabuğuna çekilme” ve bir “fildişi kule” 
içine kapanma diyebileceğimiz bir halet-i ruhiyeye yönelmelerine yol açabilir. 
YÖK ve resmi kuruluşlar bu açıdan denetleyici ve uyarıcı bir rol oynamakla 
yükümlüdürler.

Doğu ve Güneydoğu’nun acil sorunları ancak üniversitelerin öncülüğünde 
gerçekleştirilebilecek hassas bir noktadır. Bu nedenle, yöre üniversitelerine 
imkan sağlanması gerekir. Halka açılan ve halkın sorunlarına eğilen üniver-
siteler Türkiye genelinde ödüllendirilmeli ve medya yoluyla kamuoyuna du-
yurulmalıdır. Hatta bununla da yetinilmeyerek, üniversiteler arası bilimsel 
diyalog başlatılmalı, milli ve milletlerarası toplantılar yörede gerçekleştirilme-
lidir. Gelişmiş üniversitelerden bölge üniversitelerine ders, konferans vermek, 
seminerlere katılmak, bölge araştırmalarını yürütmek amacıyla girişimlerde 
bulunmak ve bunların devletçe kanalize edilmesine ağırlık vermek gibi bir seri 
girişimler planlanmalıdır. Özellikle, akademik kimliğin millileşmesi ve Güney-
doğu atıf alanı ile bütünleşmesi hususunda önemli oryantasyonlar gündeme  
gelmelidir. Öyle ki, yakın günlerde 1128 akademisyenin Güneydoğu olayları-
na ve PKK’ya sahabetleri, kurtarılmış bölge teorisine karşıt yükselen savunma 
direncini eleştirmeleri düşündürücü olsa gerek.

3. Bölgesel Şiddet ve Terörün Antagonizmi

Sosyal Şiddet: Yörede, ön hazırlığı 1980’ler öncesine dayalı bir gerilla sa-
vaşı ve bu savaşın bir davası, bir hedefi vardır. Bu da, Kürt Halkı’nın yaşadığı 
topraklarda bir millet olarak bağımsızlıklarını gerçekleştirmektir. Bu nedenle, 
Kürdistan İşçi Partisi (PKK) bayrağı, marşı, toprağı, halkı ve nihayet Belçi-
ka’da kurulduğu ileri sürülen sembolik devleti ile bu misyonun temsilciliğini 
yapmaktadır.

PKK’nın görüşleri ve hedefleri kadar, örgütleşmesi, lider kadrosu hususun-
da örneklerine Batı’da rastladığımız türden araştırmalar da yapılmış değildir. 
Hatta üniversitelerimizin birçok fakültelerinde okutulan siyaset sosyolojisi, 
devrim tarihleri, sosyal hareketler ve düşünce tarihleri derslerinde PKK’nın 
teorik-pratik yapısına yer verilmemiş, gençler aydınlatılmamıştır. Ancak, ül-
kede 12 yıldan beri devam eden örtülü bir savaş yaşanmaktadır. Devletin 
maddi ve manevi gücü yörede seferber kılınmış, altı binin üzerinde insan kay-
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bı olmuştur. Gerilla, dış ülkelerde barınmakta, destek görmekte, hatta özel 
kamplarda yetiştirilmektedir.

Ancak akademik kuruluşlar, devlet teşekkülleri, hem kır gerillası yapan 
hem de kent terörizmini yönlendiren bu örgüt ve yan kuruluşları hakkında en 
ufak bir araştırmayı gündeme getirmemiş, kamuoyunu bilgilendirmemiştir. 
PKK sempatizanı partiler kurulmuş, parlamentoya girmiş, bakanlıkları yönet-
miş, zaman zaman yurt dışına çıkmış, PKK mitinglerine katılmış ve devleti-
mizi yabancı güçlere şikayet etmişlerdir. Bunların da görüşleri ve düşünceleri 
-konuşma ve beyanatları ele alınarak- içerikli tahlili (content analysis) diyebi-
leceğimiz bir yöntemle incelenmemiş, kamuoyuna açıklanmamıştır.

Kısacası, siyasal Kürtçülük hareketleri halka “öcü” tarzında gösterilmiş, 
örtülü hareket edilmiş, sorunlar bilimsel tartışma yerine medya fırtınasına 
terk edilerek adeta Türk halkı nazarında “Kürtçülük” eylemlerine “haklılık” 
kazandırılmıştır.

Rafet Ballı’nın 1991 Temmuz’unda yayınlanan Kürt Dosyası’nda, Kürtçü 
fraksiyonların görüşleri, yetkili makamlar tarafından ilmi açıdan değerlendi-
rilmemiş, her şey oluruna bırakılmıştır. Bunun gibi, Metin Sever’in yine Cem 
Yayınları arasında yayınlanan Kürt Sorunu (1992) adlı eseri ve bu kitapta yer 
alan “aydınların” görüş ve düşünceleri de kamuoyunda tartışılmamıştır.

Buna karşılık, Ziya Gökalp’in “Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikle-
ri”; M. Şerif Fırat’ın “Doğu İlleri ve Varto Tarihi”; Dr. M. Şükrü Sekban’ın “Kürt 
Meselesi”; S. Ahmet Arvasi’nin “Doğu Anadolu Gerçeği”; Yaşar Kalafat’ın “Şark 
Meselesi Işığında Şeyh Sait Olayları, Karakteri, Dönemindeki İç ve Dış Olay-
lar’ı”; Ahmet Burhan’ın eserleri ve bilimsel araştırmalarını burada zikretmek 
istiyoruz. Her iki grupta ileri sürülen görüşler, kanaatimce derinleştirilmeli ve 
tartışmaya açılmalıdır. Yanlışlıklar varsa açıklanmalıdır.

Sosyal şiddet, özellikle terörist eylem biçimlerinde sosyal yapının esas et-
ken olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. J.F. Kennedy, 1963 yılında bir 
suikasta maruz kaldığında, yapılan araştırmalar sonucu ciltler dolusu ra-
porda, cinayetten “Amerikan toplum yapısı” sorumlu tutulmuştu. Bir ülkede, 
gerilla savaşı veriliyorsa, terörizm büyük kentleri tehdit ediyor, hatta bütün 
bölgelere yayılıyorsa, bunun temellerinin soruşturulmasının gündeme gelmiş 
olması gerekirdi.

Güneydoğu topografyasında kümelenen, Rızgari (Kürdistan Kurtuluş Par-
tisi), Kuk (Kürdistan Ulusal Kurtuluşu), Kawa (Kürdistan Proleterya Birliği), 
Ala Rızgari, Partiya Karkeren Kürdistan (PKK), TKSP (Türkiye Kürdistan Sos-
yalist Partisi), DYP, IŞİD vb. örgütleşmeler ve yeraltı faaliyetleri ne istiyor? 
Neyi hedefliyor? Metotları ve çözüm yolları nelerdir? Kanımca bütün bunlar 
akademik seviyede tartışılmalı, çözüm yolları aranmalı ve halk bilgilendirilme-
lidir. Buna, Kürt halkı kadar Türk halkı da ihtiyaç duymaktadır. Gerçeklerin 
ortaya konulması, eleştiri süzgecinden geçirilmesi ve halkın aydınlatılması 
terörün sona erdirilmesinin tek çaresidir. Çünkü ülkemizde ortaya çıkan sos-
yal şiddet, Batı türü bir terörizm değildir. Yani Erich Fromm’un Hürriyet’ten 
Kaçış adlı eserinde çizdiği: “Özgürlüğü artan kişinin yalnızlığa itilmesi, bazı 
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totaliter ideolojilere yamanmak suretiyle dayanışma araması” türünden kapi-
talist değerlere bir başkaldırı değildir. Aynı şekilde Doyal ve Pennell’in sosyal 
şiddet (kumar, intihar, fahişelik, cinayet, ilaç alışkanlığı gibi) kapitalist norm 
ve değerlerin çürümesinden kaynaklandığı tarzında da düşünülemez.

Siyasi Kürtçüler, bu savaşı bir çeşit “Kurtuluş Savaşı” olarak gündeme 
getiriyorlar. Onlara göre, “tarihi bir Kürdistan modeli vardır. Bu da en az ta-
rih kadar eskidir; kuzey bölümü Kafkaslar yöresinde, orta bölümü Türkiye ve 
İran’da; güneyi ise Irak ve Suriye topraklarındadır.”

Bu bir tezdir. Siyasi Kürtçüler, dil, toprak, kültür ve tarih açısından bir 
halk olduklarını, ülkelerinde yabancıların yaşadıklarını, dillerine, kültürleri-
ne ve ülkelerine sahip olmak istediklerini, bunun için de istilâcı güçlerle savaş 
halinde bulunduklarını iç ve dışta ilan etmektedirler. Aydınların önemli bir 
kesimi -Marksistler de dâhil- bu kanaattedirler.

Devlet yöneticileri ve siyasi liderler de görüşlerinde netlik ve açıklık ortaya 
koymuş değillerdir. Çoğu: “Bin yıldan beri bu topraklarda birlikte yaşamış, kız 
alıp vermiş, birlikte savaşmış, tasada ve kıvançta aynı duyguları paylaşmışız.” 
demek suretiyle, meselenin üzerine yürümektedirler. Van, Elazığ, Erzurum, 
Malatya ve Kars yöresinde yapmış olduğumuz saha araştırmalarında, özellikle 
gençler, bu görüşlere karşı çıkıyorlar: “Siz, bin yıldan beri birlikteyiz diyorsu-
nuz, ama biz bu topraklarda bin birinci yıl da vardık.” diyorlar.

İşte önemli nokta, bu soruların cevaplandırılması ve gerçeklerin ortaya 
konulmasıdır. Doğu ve Güneydoğu’nun tarihi gelişimi, bu topraklar üzerin-
de tarih-öncesi ve sonrası yaşayan halkların mahiyeti, kültür ve uygarlıkları 
belgeleriyle açıklanmalıdır. Kürt gerçeği nedir? Dilleri var mıdır? Tarihsel ge-
lişimleri nasıl başlamıştır? Bunlar, bütün çıplaklığı ile ortaya konulmalıdır.

Siyasi Kürtçüler, yayınlarıyla sürekli Med, Guti, Asur, Kardu veya Ermeni 
kökenli oldukları tezini ileri sürmektedirler. Bir kısım aydınlar ise, bu gö-
rüşe katılmakta ve destek vermektedirler. Bir diğer grup aydınlar da, Kürt-
lerin Türklüğü tezinden hareket etmektedirler. Siyasi Kürtçüler ve bunları 
destekleyenler, karşıt tezleri şovenizm veya ırkçılık biçiminde eleştirmekte, 
fakat kendi görüş ve düşünceleri için “sessiz” kalmayı tercih etmektedirler. 
İşte “tarihi yanılgı” buradadır. Oysa “kendileri konuşan, başkalarına hak ta-
nımayan her düşünce” saygınlığını yitirmiş sayılır. Bu nedenle, konu akade-
mik çerçevede konuşulmalı ve tartışılmalıdır. Devlet yöneticileri, bürokrat-
lar, Türkiye’deki aydın despotizminden korkmalıdır. Onların 70 yıldan beri 
savundukları “bilimsel sosyalizm”leri bile “tarihin çöplüğüne” atılmıştır. Bu 
tezleri de, aynı akıbete uğramaya mahkûmdur. Bu nedenle, vakit geçirilme-
den devlet yöneticileri ve bürokratlar bu hususta aydınlatılmalı, gerçeklerden 
haberdar kılınmalı ve “Anayasa Vatandaşlığı”, “Türkiye Vatandaşlığı”, “Türki-
ye Halkları” gibi terörizme, bölücülüğe, etnikliğe, ayrımcılığa prim verebilecek 
konuşmalardan kaçınmaları hususunda bilinçlendirilmelidirler.

Anayasa vatandaşlığı, Türkiye vatandaşlığı ve Türkiye halkları gibi deyim-
ler, birlik yerine terörizme yasallık kazandıran fırsatçı yaklaşımlardır. Bu ne-
denle, devlet, bu hassas dengede iki tercihten birini yapmak durumundadır. 
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Ya Fransa gibi Korsika olayları karşısında anayasalarına parlamento kararıy-
la karar alıp, “Türkiye’de yaşayan halk Türk Milleti’dir.” der ve bu kavramda 
tüm toplum birleşir veya etnik yapı kültür tarihi süzgecinden geçirilir, tartı-
şılmaya açılır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Dil Atlası, Dr. Ahmet Buran tarafından 
başarılı bir şekilde yapılmıştır. Böylece dilbiliminin bir kolu olan “Dil Coğ-
rafyası (Georaphie Lingustique)” gerçekleştirilmiş oluyor. Bugüne kadar ih-
mal edilen bu konu artık aydınlatılmıştır. Bölgede konuşulan Kürtçe, Zazaca, 
Türkçe, Arapça, Süryanice, Ermenice, Keldanice ve Yezidice gibi diller kültür 
sahalarıyla birlikte bu atlasta çok canlı bir şekilde yer almışlardır.

Bu dil atlasında, hareket noktası olarak, Türkiye köy adları, yöre ili ağızla-
rı, tarih, kültür ve etnoloji verileri göz önüne alınmıştır. Böylece, yazara göre: 

“Bugün Urfa yöresinde yaşayan Badıllı (Beğdili), Birecik’teki Barakların; 
Diyarbakır’ın Karacadağ yöresinde yaşayan Terkân (Türkân) ve diğer 
yörelerdeki Badıllıların; Mardin yöresinde Dahilcan ve Suruç yöresinde-
ki Banazan aşiretinin arasındaki Beğdili oymaklarının Viranşehir ve yö-
resindeki Karakeçili aşiretlerinin Batı ve Orta Anadolu’daki kolları gibi 
başlangıçta Türkçe konuştuklarını da 1922 yılında Ziya Gökalp’in tespit-
lerinden beri bilinmektedir. Ortada bir kimlik arama şuuru mevcutsa, bu 
dil atlası ve Gökalp, Fırat ve Sekban’ın verileriyle de gözler önüne seril-
melidir. Dil atlasına göre, bölgede tek bir dilin hâkimiyeti mevcut değildir. 
Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Süryanice, Keldanice, Ermenice, Yezidice 
ve benzeri muhtelif dillere rastlamaktayız. Ancak, bölge nüfusunun %85-
90’ı Türkçe’yi anlamakta ve konuşmaktadır. Türkçe, şehir ve ilçe mer-
kezlerinde daha yoğun olmak üzere, bölgede en büyük ortak anlaşma 
vasıtasıdır.”11

Ahmet Buran’ın Elazığ Üniversitesi’ne mensup bir Zaza asıllı dilbilimci ola-
rak gerçekleştirdiği bu dil atlası yanında, yine aynı bilim adamının “Doğu ve 
Güneydoğu Üzerine Araştırmalar” (I-II) da burada zikre değer. Keza, Hacettepe 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Toros ve arkadaşlarının “Türkiye’nin Etnik 
Yapısının Anadil Sorunlarına Göre Analizi” adlı incelemeleri de kayda değer.12 
Yazar 1935, 1965 ve 1992 verilerine dayanarak Kürtçe’nin, Türkçe’den sonra 
konuşulan ikinci dil olduğunu ve bu dili konuşanların da miktarını 7.224.402 
olarak göstermektedir. 1935 yılında bu oran 1.480.251; 1965’te 2.370.125 
ve 1992 yılı projeksiyonunda 3.620.458’dir. Ancak, anadili Kürtçe olmayan, 
fakat ikinci dili Kürtçe olan nüfus ise 1992’de 2.611.776 kişidir. Bu grubun 
içinde Zazaca en yaygını olsa gerek.

Her milletin tarihi varlığına sahip çıkması, kimliğini araması ve bunu de-
mokratik rejim içinde savunması onun tabii hakkıdır. Bu nedenle, üzerinde 

11 Ahmet Buran, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun “Dil Atlası” Yapıldı”, Parlamenter, 15 Eylül 
1993.
12 Aykut Toros-Ali Erkan-İsmet Koç, “Türkiye’nin Etnik Yapısının Anadil Sorunlarına Göre Anali-
zi”, H.Ü. Nüfusbilimi Dergisi, Cilt: 14, 1992, s. 101-114.
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yaşadığımız bu toprakların gerçek sahibinin kimler olduğunu bilmemiz, tanı-
mamız bizlerin de hakkıdır. Akademik kuruluşların, devlet geleneğini irdele-
melerine ihtiyacımız var. Genç kitlelerin bunu bilmeleri gerekir. Bir Muhtar 
Kutlu’nun Savak Aşireti, bir İsmail Beşikçi’nin Alikan Aşireti (1969) birçok 
gerçekleri ortaya koymaktadır. Her iki araştırma da, aşiretlerin Kürtçe ve Za-
zaca konuşmalarına rağmen, kültür değerleri, inanç ve töreleriyle Türk kültü-
rünün bir yansıması olduğunu tüm verileriyle ortaya koymuş bulunmaktadır.
Ancak, Alikan Aşireti Zaza kökenli olmasına rağmen, Beşikçi’nin bu aşireti 
hâlâ Kürt soylu algılaması da, PKK örgütüne olan atıf sisteminden kaynaklan-
maktadır. Aynı çizgide Uğurol Barlas’ın “Hakkâri İli Evlenme Töre ve Törenleri” 
adlı eseriyle, Ertuşi aşiretinin Asyatik kökenlerini ortaya koymaktadır. Bunun 
gibi, bizim 1993 ve 1994 yıllarında Malatya, Elazığ ve Van aşiretleri üzerinde 
yapmış olduğumuz araştırmalar, keza öğrenci araştırmacımız Murat Yılmaz’ın 
“Muş İli Celali Aşiretleri” tetkiki göstermiştir ki, töre ve gelenekleriyle şaman 
inanç sistemlerini yaşatmaktadırlar. Bazil Nikitin’in “Kürtler” adlı eserinde ile-
ri sürdüğü Kürtlere ait gelenek, töre ve inanç sistemlerinin hemen tümünün 
Türk töre ve geleneklerinin aynı olduğunu göstermektedir. Bunu da ilk bö-
lümde açıklamış bulunmaktayız.

Siyasi Kürtçüler, yaşadıkları yörede bir kürt köyünü veya topluluğunu 
alıp da, sosyo-antropolojik tahlile tâbi tutmak suretiyle, bir kürt kültürü ve 
inanç sistemi bulunduğunu bugüne kadar bize açıklayamamışlardır. Sürekli 
Türkiye’yi bölmeye çalışan dış düşmanların, misyonerlerin, oryantalistlerin 
hayali fikirlerine kapılmışlardır. Bir Minorsky, bir Nikit’in, bir Mc Kenzie, gü-
nümüzde aşılmıştır. Bunlar, sürekli birbirini tekzip etmiş, hayali teoriler ileri 
sürmüşlerdir.

Kısacası, siyasi kürtçülerin bir Kürt Diasporası’na karşı gerçekleri ortaya 
koymanın ve bunları tartışmanın, gözlemekten ziyade yarar getireceği inan-
cındayız.

Gözleneceği üzere, Siyasi Kürtçüler, püriten Kürt insanı değildirler. Arka-
larında, dış ve iç güçlerin desteklediği Ermeni, Rum, Fransız, Alman, İngiliz, 
Hollanda vb. ülkelerin lobileri vardır. PKK da bu kompozisyonu temsil et-
mektedir. Özellikle içte ve dışta Ermeni lobisi önemli rol oynamaktadır. Bu-
gün, PKK kürt milliyetçiliği kimliğini büyük ölçüde kaybetmiş, enternasyonal 
gücün dümen suyunda kan döken bir örgüte dönüşmüştür. Nitekim Kürt 
Dosyası’nda Rafet Ballı’nın: “Tarihi olarak Ermeni talepleriyle sizin talep ettiği-
niz bölgeler öpüşüyor. Ermenilerin yayınladığı haritaları ve sizlerin yayınladığı 
haritaları üst üste koyup bakıyorum. Büyük bir kısmı aynıdır. Başardığınızı 
varsayalım, nasıl anlaşacaksınız?” tarzındaki sorusuna Öcalan şöyle diyordu: 
“Eğer Ermeniler boşalttıkları köylere gelmek isterlerse, onlara iyi bir misafirper-
verlik göstermemiz gerektiğine inanıyorum. (...) Ermeni halkını severiz. Ermeni 
halkı gelirse, ziyaret ederlerse, hatta kalmak isterlerse, onlara elimizden gelen 
misafirperverliği de sonuna kadar gösteririz. Bu soruya şimdilik böyle cevap 
vermeyi uygun görüyorum.”13

13 Rafet Ballı, Kürt Dosyası, Cem Yayınları, İstanbul, 1992, s. 305.
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Terörizmin, gerilla savaşlarının kimlikleri deşifre edilmeden önce, strateji-
leri, felsefe ve yöntemleri önemle tahlil edilmelidir. Yapısal sorunlar ortaya ko-
nulmalı, kamuoyu açısından aydınlatıcı, çözümleyici ipuçları açıklanmalıdır. 
Bütün bu altyapı çalışmaları tamamlanırken, örgütün kimlikleri de deşifre 
edilmelidir. Bu hususta, milletlerarası komünist ayaklanmalar ve gerilla tak-
tikleri üzerinde uzmanlaşan R. Thomson’dan bazı önerileri buraya aktarmak 
istiyorum. R. Thomson, Malaya ve Vietnam komünist ayaklanmaları netice-
sine dayanarak yayınladığı bir araştırmasına şöyle başlıyordu: “Kabul etmek 
gerekir ki, engel olmak tedaviden daha iyidir.”14 Yazar, bu kanaate, 1948’den 
1961 yılına kadar Malaya ve 1961’den 1965’e kadar da Güney Vietnam’da 
olmak üzere 15 yılı aşan uzun deneyimi sonucu varıyordu. Thomson, tec-
rübelerine dayanarak “bir ülkede ayaklanmaların tedavisinden ziyade bunla-
rın engellenmesini” önermekte idi. Bunun için de “Hükümetin yaklaşımında 
birtakım olumlu davranışların benimsemesinin şart olduğunu ileri sürüyordu.” 
Thomson’a göre, herhangi bir hükümet böyle bir konuda başarı sağlamak 
istiyorsa şu ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır:

Birinci ilke, hükümetlerin uygar ve ekonomik açıdan istikrarlı, birlik için-
de olan bağımsız ve özgür bir ülkeyi tesis ve muhafaza için açık ve kesin siyasi 
bir amaca muhakkak sahip olmaları gerekir. Çünkü bir ayaklanma hareketi 
umumiyetle bir halk savaşıdır. Bunun için, hükümet birimlerinin; hükümet 
otoritesini, yasayı ve ülkeyi baştan sona düzenlemek için, yeniden girişimde 
bulunmaları gerekir. Ancak, bu suretle kitleler üzerinde destek ve denetim 
sağlanmış olunur. Öncelikle, hükümetin yönetim yapısına, müesseselerine 
olduğu kadar personeline de eğitim vermediği sürece beklenilen sonuç gerçek-
leşemez. Gerçekte, hükümet yapısındaki çatlaklar onarılmadıkça, girişilecek 
herhangi bir askerî operasyon ve olağanüstü önlemler açık çatlakları genişle-
tir ve düşmanın üstünlük sağlamasına sebep olabilir.

İkinci ilke, yasalara uygun bir görev anlayışına sahip olunmalıdır. Kanun 
dışı hareketleri tartışmak, hükümet güçlerini hem terörizmle hem de gerilla 
eylemleriyle uğraşırken, güçsüz düşürebilir. Oysa yasalara uygun hareket et-
mek demek çok küçük bir fiyat ödemek demektir. Eğer hükümet yasaya bağlı 
değilse, saygınlığını yitirir.

Üçüncü ilke, hükümetler, hepsinin üstünde bir plana sahip olmalıdırlar. 
Bu plan, sadece güvenlik güçleri ve askerî operasyonları kapsamakla kalma-
malı, aynı zamanda ayaklanmayı meydana getiren bu tür siyasal, toplumsal, 
ekonomik, idari ve polisiye önlemleri de kapsamalıdır. Hepsinin üstünde hü-
kümetlerin, icra eylemlerini sürdürürken hiçbir istikrarsızlığın bulunmadığı, 
rollerini iyi bildikleri imajına sahip olmaları gerekir. Bunu da çevreye yansıt-
maları zarureti vardır. Böylece, asker-sivil sektörler arası uyul ve koordinas-
yonun sağlanması operasyonların başarısı için şarttır.

Dördüncü ilke, hükümetler önceliği gerillaya değil, siyasi ırkçılığı önleme-
ye vermelidirler. Bu husus, ayaklanma başlamadan önce, açıkça gerçekleşti-

14 Robert Thomson, Defeating Communist Isnurgency: Experiences From Malaya and Vietnam, 
1966.
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rilmesi gereken bir durumdur. Kasaba ve köylerde komünist eğilimli yıkıcı bir 
siyasi örgütlenme kırılmadıkça ve bunlar tasfiye edilmedikçe, gerilla birimle-
rinin ayaklanması bertaraf edilemez. Eğer, gerilla halktan tecrit edilebilirse, 
yani küçük balıklar sudan çıkarılırsa, o zaman nihai temizleme kendiliğin-
den gerçekleşmiş olur. (Thomson burada dikkatimizi gerilladan önce gerillaya 
ortamı hazırlayan komünist eğilimlerin, ideolojilerin karşılanması gerektiğini 
hatırlatmaktadır.)

Beşinci ilke, isyanın gerilla safhasında bir hükümet ilkin temel meselele-
rini tespit etmelidir. Bu açık isyan başlamadan önce, uzak köy sahalarında 
güvenliğe ve iktisadi birimlere önem verilmelidir. Eğer, böyle koruyucu bir ey-
lem başarı sağlayamazsa o vakit güvenlik ölçüsü hususunda öncelik, ülkenin 
daha fazla gelişmiş sahalarına kaydırılmalıdır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kalkınma projeleri dâhilinde ileri sü-
rebileceğimiz görüş ve önerilerin ana esasları bunlardan ibarettir. Bölge kal-
kınmasında önemli husus, karşılaşacağımız problemlerin çözümlenmesi ve 
ıslahıdır. İyileştirme (ameloriation), çare bulma ve çözümler meydana getirme 
ancak, yüksek düzeyde akademik kuruluşların işbirliği yolu ile gerçekleşebi-
lir.

4. Güneydoğu ve İslamî Bütünleşme

Cemaat Duygusu ve İslâm: Doğu ve Güneydoğu, temelde halk kültürü-
nün odak noktasını oluşturur. Ziya Gökalp’ten beri bilinen halk (avam) ve 
aydın (havas) kültürü farklılaşması, yörede daha ziyade standart yapı olarak 
halk kültürü şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Aydını da, büyük çapta değer-
lerine ve inanç sistemlerine uyum sağlayacak bir kimliktedir. Çünkü batılı-
laşma ve modernleşme dalgaları yöreyi ülkenin batısı gibi etkilememiştir. Bu 
nedenle, aydınla halk diyalogu vardır, ilişkiler sistemi kopuk değildir.

Yöre nüfusunun büyük çoğunluğu, İslâmî inanç sistemlerini en güçlü 
şekilde yaşar. Türkiye’de modernleşme ve gelenekleşme derecesini bölgelere 
göre tespit etmek mümkün olsaydı, diyebiliriz ki Güneydoğu ve Doğu bölgesi 
“geleneksellik” muhafazakârlık derecesi, öteki kültür sahalarına göre daha 
yüksek orandadır.

1923’ten beri okullaşma sürecinin etkin durumda olmaması, kent değer-
lerinden uzak kalınması, toplumsal hareketliliğin ancak 1960’lardan sonra 
başlamış bulunması ve modernleşme hızının zayıf kalması, yörede mahallilik 
veya lokallik derecesinin Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında önemli bir sap-
mayı ortaya çıkardığı gözenebilir.

Gelenekli aşiret-kabile kuruluşlarının kan bağına dayalı hakimiyeti de 
bu oluşumda büyük nispette müessir olmuştur. Göçer-gezerler, Güney Ana-
dolu ve Levant bölgelerinde kentleşme sürecinin sonucu yerleşik bir hayata 
geçmişlerdir. Ancak yöremiz için aynı şeylerin geçerli olmayacağı açıktır. Bu 
nedenle, bölgede gelenekler, dini inançlar, törelere bağlılık bir hayat tarzıdır. 
F. Tönnies’in Cemaat ve Cemiyet olarak yapmış olduğu ikili tasnifteki cema-
at yapısının tipik modeli yöremizdir. Doğu’dan Batı’ya gidildikçe, cemaatten 
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cemiyete geçilmiş olunur. Dindarlaşma sürecinin yaygınlık kazandığı alan 
da yine Doğu ve Güneydoğu bölgemizdir. Bu oluşumda, din önemli pekişti-
rici bir unsurdur. Süryani, Yezidi, Nesturi vb. küçük gruplar istisna edilirse, 
yöre bütünüyle Müslüman’dır. İslâmiyet en canlı biçimde burada yaşamak-
tadır.

Bu çevre içinde, ümmet-millet zıtlaşmasını gündeme getirmek büyük ha-
tadır. İslâm, ümmet-millet dengesine, bütünleşmesine dayalı sistematik bir 
dindir. Aynı zamanda, kavimler İslâm havuzu içinde de bin beş yüz yıldan 
beri canlılıklarını korumaktadırlar. Türk Milleti de benliğine, gerçek kimliği-
ne ancak İslâm’la bütünleştikten sonra kavuşabilmiştir. İslâm’la tanışmayan 
bütün Türk kavimleri ya Hıristiyanlaşmış ya da Musevileşmişlerdir. Osmanlı 
İmparatorluğu, İslâm ülkeleri içinde ümmet çatısı altında yaşamış en uzun 
ömürlü olanıdır.

Ümmetleşmeden milletleşmeye -Ulus-Devlet- konumuna geçmek biçimin-
de bir görüş, toplum dinamiğimiz açısından gerçekçi değildir. Ümmet-millet 
bir uyum içerisinde yaşayabilen değerler sistemidir. Bosna-Hersek bizim üm-
met kardeşimizdir. Azerbaycan, soydaş ve dindaşımızdır. Gagavuz, Çuvaş gibi 
İslâmi olmayan ülkeler ise, millet ve soy kardeşimizdir. Bu iki ülke, öteki İs-
lâm ülkeleri için hiçbir şey ifade edemez. Bu nedenle, İslâm-millet bütünleş-
mesi gerçekçidir. Yörede bu iki değer birbiri ile bütünleşirler.

Gagavuz, Çuvaş, Yakut vb. hıristiyanlaştırılmış Türkler, günümüzde ko-
münizmin de yıkılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’yle kucaklaşmışlardır. Bun-
ların hıristiyan olmaları Türklüklerini hiçbir zaman geri plana itmiş değildir. 
Bu ülkelerden öğrenciler gelmekte, Türkiye’de eğitimlerini sürdürmektedirler. 
Soy ve kültürel bağlılık, bizleri birbirimize bağlamakta ve bütünleştirmek-
tedir. Bunları, Müslüman olmadıkları için dışlamamız gerçekçi olamaz. İşte 
milli bütünleşme bu noktada önem kazanmaktadır. Hem Türk hem de Müs-
lüman olmamız nedeniyle, bu kardeşlerimizle birlikteliğimiz vardır.

Eğer, milletleşme veya milli bağ reddedilir, sadece ümmetleşme gerçek ça-
tıyı oluşturursa, o vakit, bu soy ve kültür kardeşlerimizi dışlamamız gerekir 
ki, bu da gerçekçi bir tutum olamaz. Onları kazanmak, oryantalizmin tarihi 
komplo teorilerinden kurtarmak ve yeniden birlikteliğimizi sağlamak akılcı ve 
insaniyetçi yoldur.

Doğu ve Güneydoğu yöremizde “ümmetleşme” birliğimizin çimentosunu 
oluşturan en önemli toplumsal dinamiği teşkil eder. Bu yüzden ümmetleş-
me bir hayat tarzı, bir dünya görüşüdür. Onu dışlamak, yerine laik kodlar 
koymak, toplum gerçeğini görmemek demektir. Yöneticiler, siyasiler, aydınlar 
yörede yaşayan insanların -hangi parti ve mezhepten olursa olsun- günde beş 
vakit Allah’ın evinde bir araya geldiklerini görmeleri ve bundan bir anlam çı-
karmaları gerekir. Allah’ın evi (camii) ülkemizin her yerinde olduğu gibi, Doğu 
ve Güneydoğu’da da insanlarımızı renk, cinsiyet, dil ve kültür farkı gözet-
meden bir araya toplayan, bütünleştiren biricik semboldür. Onu milletimizin 
hafızasından silmek, dışlamak, yerine laik kodlar ikame etmek suretiyle yeni 
hedefler oluşturmak tarihin akış seyrine zıt düşer.
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Bizleri, bu birliğimizden koparmak isteyen dış güçlere karşıt etnik kim-
lik oluşturma yollarını açmamız gerekir. Aksi takdirde, söz konusu güçler, 
“insaniyet yaftası” altında bizleri birbirimize düşürmek için bütün güçlerini 
seferber kılmaktan asla çekinmezler. Buna bir örnek olarak, Fransız Cumhur-
başkanı’nın eşi -ki aslında bir devlet zihniyeti demektir- Daniella Mitterand 
ile Paris Kürt Enstitüsü tarafından 14-15 Ekim 1989 tarihleri arasında dü-
zenlenen “Kürtler: İnsan Hakları ve Kültürel Kimlikleri” adlı konferansı zikre-
debiliriz.

1960 Kurucu Meclis Zabıtları15’na geçmiş bulunan bir ikinci örnek de 
burada önemle hatırlatılmalıdır. Nobel’e sürekli aday gösterilen “dünyaca 
meşhur (!) bir romancımız” bir eserinde Atatürk’ün en yakın arkadaşı Salih 
Omurtak’ı hedef göstererek, Doğu bölgesinde Kürtleri ve Ermenileri kesip doğ-
radıklarını iddia etmek suretiyle yaylım ateşine tutmakta, Milli Mücadele’yi 
zaafa uğratmaktadır. Atatürkçü geçinen aydınların bu gerçeği görmelerini ve 
“dünyaca meşhur romancımızın (!)” kimliğini yakından tanımalarını öneririm. 
Bu meşhur romancımız (!) geçenlerde Der Spiegel’e bölücü nitelikte beyanat 
vermesi karşısında bu defa da sıra Fransız Cumhurbaşkanı Mitterand’a gel-
miş, o da eşleri gibi komplo teorisini gereği biçimde yerine getirmiş ve “meşhur 
romancımızı” Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etmiştir.

Güneydoğu bölgemizi, bu iç ve dış güçlerin bölmelerine, parçalamalarına 
karşı devlet adamlarımız, bürokratlarımız ve milli aydınlarımız sahip çıkarak, 
yeni idrak alanları ve bakış açıları kazanmaları, bunun için de bölgeyi, aşi-
ret-kabile yapısını, kültür ve değerler sistemini yakından tanımaları gerekir. 
Doğu ve Güneydoğu’yu sadece “oy potansiyeli” penceresinden algılama tar-
zındaki “sorumsuz ve ciddiyetsiz” davranış kalıplarını bir an önce terk ederek, 
bölgesel sorunlara eğilmeleri zarureti vardır.

Gözleneceği üzere, bu kutsal ve tarihsel topraklar üzerinde İslâm misyo-
nunun bayraktarlığını da yapan bin yıllık kader çizgimizi dışlamadan, ger-
çekçi atılımlara ön ayak olmuş olan hedefleri izlememiz gerekir. İşte ümmet 
birliği bu oluşumun adıdır. İster Kürt, ister Zaza, ister Çerkeş, ister Gürcü, 
ne olursa olsun, hepsi Allah’ın evinde -aynı çatı altında- birleşiyorsa, bizi bir 
araya getiren bu sihirli güce karşı çıkmamızın bir anlamı olabilir mi? Bu ne-
denle “ümmet” bir toplumsal gerçektir, onu kültürel yaşantımızdan, tarihsel 
yapımızdan silip atamayız. Toplum yapımızda ne yazık ki bu tip benzeri hata-
lar işlenmiştir. Nitekim Osmanlı döneminde II. Abdülhamit tarafından kuru-
lan Hamidiye Alayları tamamıyla Sünni aşiretlerden seçilmiş, Alevi aşiretler 
dışlanmıştır. Bu nedenle, bir Zaza kökenli Sünni Şeyh Sait İsyanı (1925), bir 
Zaza Alevi Koçgiri (1920) ve Dersim Ayaklanmaları (1937) bu çizgide incelen-
melidir. Cibran Sünnileri’yle düşmanlık halinde yaşayan küçük Alevi toplu-
luğu Hormekler, bu isyandan uzak durmuş iken, Dersim siyasal eylemlerini 
bizzat yönlendirmişlerdir. Bu nedenle, “ümmet” esprisi üzerindeki bu hassas 
dokuyu, tarihsel dengeyi bozmamak gerekir. Cumhuriyetçiler, Milliyetçiler, 

15 Erzincan Kurucu Meclis Üyesi Sayın Em. Kur. Alb. Baki Cebeci’nin 1961 yılında zabıtlara geçen 
bu gerçeği görmeleri her Türk insanının milli görevidir.
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Novum Osmanistler Doğu ve Güneydoğu yapısı içinde Batılı norm ve değerlere 
dayalı görüşleri doludizgin yaymak suretiyle anatomik dokuyu bozulmaktan 
kurtarmalıdırlar. Yakın tarihimizde ortaya çıkan kanlı kardeş kavgalarında, 
Alevi-Sünni çatışmalarında bu tarihi yanılgıların izlerini görmek mümkün-
dür.

Doğu ve Güneydoğu’da Alevilik bir kültürel çimentodur. Tarihi Alevi-Sünni 
farklılaşması dini farklılaşmadan değil, sadece ve sadece Selçuklu ve Osmanlı 
toplum yapısından kaynaklanmaktadır. Asya’dan İran’a ve Anadolu’ya göç, 
“Oğuz-Türkmen” ikiliği diyebileceğimiz bir yerleşim biçiminden kaynaklan-
maktadır. Bilindiği üzere, İran, Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1038-1184), 
Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1307) temelde Oğuz-Türkmen ikililiği üzerine 
dayanır. Bu bir anlamda Edward Shils’in merkez-çevre diyagramını bize ha-
tırlatmaktadır. Orta Asya’dan kaynaklanan ilk göçler İran kültür sahasında 
Oğuzların hakimiyeti altında nüvelenmiş, daha sonra katılanlar ise çevreye 
itilmişlerdir. Türkmenler, böylece yönetime ortak olamamış, dışlanmışlardır. 
Büyük Selçuklu Devleti’nde yönetim İranlılara teslim edilmiş, dil de Farsça 
olarak kabul edilmiştir. Oğuz boylarının bu oluşumdaki payı büyüktür. Son-
radan gelen Türkmenler, bu yapısal özelliklerden ötürü merkezi bir rol alama-
mış, kenara itilmişlerdir.

Aynı yapısal oluşum Anadolu Selçukluları’nda da gözlenmiştir. Bu durum, 
çevrenin dış güçler tarafından uyarılmasına, etkilenmesine ve merkeze karşı 
ayaklanmalarına neden olmuştur. Merkez, Sünni kimliği yansıtırken, çevre 
Heterodoks inanç sistemlerinin etkisi altında kalmıştır. Burada önemli ge-
lişme, soy ve kültür birliğinin dışlanmış olması, yabancı unsurlara yatkınlık 
duyulması tarzında özetleyebileceğimiz bir yolun izlenmiş olmasıdır. Çevrenin 
(Türkmenlerin) horlanılması yabancı unsurların merkeze taşınması, iki Türk 
boyunun birbirlerine karşı kutuplaşmasına neden olmuştur. Sünni Alevi tar-
zındaki inanç sisteminde beliren farklılaşmalar ise sadece ve sadece bu ayrı-
lıkların şemsiyesini teşkil etmiştir. Zamanla bu şemsiye yani harici semboller 
yer değiştirmiş, soy ve kültürel sistemleri dışlayarak merkezi bir tutum ka-
zanmıştır.

Osmanlı toplum yapısı içinde resmi ideoloji sünni kimliğe ağırlık vermiş, 
Türkmen heterodoksinler dışlanmıştır. Böyle bir toplum siyaseti dış güçle-
rin telkin ve propagandalarına etkinlik kazandırmıştır. Tarihimizde birçok 
iç ayaklanmalarda bu farklılaşmaların derin izlerini gözlemek mümkündür. 
Nitekim yukarıda belirttiğimiz gibi, 1890’larda örgütlenen Hamidiye Alayla-
rı sünni kültür koduna göre düzenlenmiştir. Yine Türkmenler dışlanmış, bu 
durum gerek 1925, gerekse 1937 ayaklanmalarında rol oynamıştır. Hamidiye 
Alayları ve ona dayalı olarak kurulan Aşiret Mektepleri, Alevi olmayan  Kur-
mançi konuşan aşiretlere büyük imkânlar sağlamış, Alevi aşiretleri ise mer-
kezi otoriteye karşı küskün bırakmıştır. Bu husustaki acı yakınmaları Alevi 
Zaza olan M. Şerif Fırat’ın “Doğu İlleri ve Varto Tarihi” adlı eserinde gözleyebi-
liriz. Böyle bir yaklaşım tarzı, Alevi-Kurmançi ve Zazaca konuşan aşiretlerde, 
Sünni ve Şia inanç sistemini temsil eden Kurmanç ve Zaza aşiretlerin güç-
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lendiği izlenimini yaratmış, bu da derin ayrılıkların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur.

Abdülhamit politikasına karşı olan İttihat ve Terakki döneminde, Jön 
Türklerin, Anadolu Aleviliği’ne yönelmelerinde bu tür kutuplaşmaların sona 
erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin gerçekleştirilmesi felsefesi etkin rol 
oynamış olabilir. Baha Sait’in 1910 yılından itibaren İttihat ve Terakki teşkila-
tının bir mensubu olarak, Anadolu’da Alevi toplulukları arasında incelemeler 
yapmış olması, bunların bir kısmını Türk Ocağı’nda konferans olarak vermiş 
bulunması, yüzyıla yaklaşan bir sessizlikten sonra yeniden ele alınması se-
bepsiz olmasa gerek. Keza, Baha Sait’in 1914-15 yılları arasında İran’a seya-
hati, dönerken Anadolu Alevileri üzerinde incelemeler yapması hem milletleş-
me hem de bütünleşme misyonunun bir parçası olsa gerek. Fuat Köprülü’nün 
bu dönemde yayınlanmış bulunan Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar adlı 
önemli incelemesi de aynı düşünce sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır.

Cumhuriyet döneminde hem Sünni, hem de Alevi teori ve pratiklerinin 
gündem dışı bırakılması, en az yarım yüzyıl konunun üstü örtülü kalması, 
bu tarihi kanayan yarayı iyileştirememiştir. Çok partili siyasal hayata geçişle 
başlayan demokratikleşme süreci sonucu -laikliğin dışlanarak, bir çeşit la-
ikçilik (sekülarizm) anlayışına dönüşmesiyle- tabandaki çatlamalar yeniden 
ortaya çıkmıştır. Özellikle, 1968’ler sonrası Türk toplumunda beliren ideolojik 
kutuplaşmalar bazı Alevi gençlerini sol tayfın içine itmiş, bu da ülkede yeni-
den bir kardeş kavgasının alevlenmesine neden olmuştur.

Türkiye genelinde olduğu kadar, Güneydoğu ve Doğu bölgelerimizde de 
bu konu; bazı siyasal parti ve örgütlerinin ideolojik şemsiyesi altında bes-
lenmiş, toplumsal iyileştirme yerine muhtemel amaçları için lojistik destek 
olarak kullanılmıştır. Alevi Kimliği adlı eserimizde, Türkiye genelinde 17 il ve 
45 ocak üzerinde yapmış olduğumuz saha araştırması (Field Work) sonuçla-
rı bize Alevi-Sünni bütünleşmesi için önemli ipuçlarını vermektedir. Gerek, 
Sünni, gerekse Alevi teolojisini temsil eden lider kişiler, büyük çoğunluğu ile 
bu farklılaşmanın bütünleşmeye dönüşmesinde iyi niyet beyanında bulun-
muşlardır. Ayrıca Van, Ege, İstanbul ve Bolu Sosyal Bilimler Fakülteleri’ne 
mensup 347 öğrenci üzerinde yürüttüğümüz yüz yüze görüşmeler de bu ayrı-
lıkların varlığından endişe duyduklarını açıklamıştır.

5. Değerlendirme ve Sonuç
Gözleneceği üzere yeni bir kuşak, dini yaşantıdaki bölünmelere karşı di-

renç göstermektedirler. Aynı şekilde, hükümet, devlet reisi, siyasi partiler, 
akademik kuruluşlar ve medya bu tarihi ayrılıkların çözümlenmesinde sefer-
ber kılınmalı, yeni çözüm yolları aranmalıdır. Özellikle, ulusal kalkınmamızın 
kök paradigması sürecinde püritan bir rol oynaması gereken akademik kuru-
luşlarımızın, Güneydoğu yöresi terör ve şiddet metabolizmasını savunan im-
zalar toplayarak Koruyucu Kültüre karşı çıkmaları tarzındaki gaflet ve dalalet 
sapkınlıkları lanetlenmeye mahkûm edilmelidir. Aksi takdirde, bu tarihsel ya-
nılmalar örtülü kimlikleriyle çıkar çevrelerinin sömürülerine terk edildiğinde, 
yarın PKK’dan daha tehlikeli felaketler ülkemiz ufuklarını karanlıklara sürük-
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leyebilir. Bir PKK, bir DHKP-C ve benzeri alt yapı terör örgütlerine karşı, Milli 
Kurtuluş Savaşı sahabeti yüksek olan Türkiye Cumhuriyeti, tarihsel kimli-
ğimizi yaşatan yerleşik kırsal alan insanlarımızla bilinçli düzeyde birliktelik 
sağlamak suretiyle, tekno yapıya dayalı bir milli kalkınma projesine erken 
adımlarını atmalıdır.

Kısaca diyebiliriz ki, artık olayların birbirileriyle bağlantılı tarihselci bir 
yöntemle yorumlanması zorunludur. Günümüzde, Güneydoğu sorunlarının 
alt yapısı, bir dönemin toplumsal şiddet olaylarının bir yansıması, bir ürünü 
olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında, etnik bölünmelerin eşiğin-
de çırpınan bir toplum yapısının, böylesine bir optimum noktaya nasıl gelin-
diğinin bilinmesi de bizler için tarihsel bir zorunluluktur.

Toplumsal yapımızda, bir kök-paradigma olarak başlayan öğrenci olayları 
sokak eylemleri, sonraları metamorfizme uğrayarak, İç Proletarya ve Dış Pro-
letarya’nın da oyun kuralları sonucu, Güneydoğu yöremizde, bir Kürdistan 
ütopyasının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Şu anda bu coğrafyamızda okul-
ların, kutsal mabetlerin, resmi ve özel kuruluşların insafsızca bombalanması, 
yerel insanlarımızın iç ve dış göçlere zorlanmış olması, Türk toplumunun tra-
jik yapısını oluşturmaktadır.

Türk aydınlarının, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve Cumhuriyet 
döneminde modernleşme olgusunu, modernus anlamında çağın gerçekleri-
ne uyum sağlaması, ilerleme ve bilimsel gelişmelerine atıfta bulunması ge-
rekirken, aksine kendi asli değerlerini terk ederek, Batı uygarlığının norm 
ve değerlerini aynen kopya etmesi, asli yapısını dışlaması, bilimsel anlamda 
“uygarlıkların kesişmesi” sürecini yaratmıştır. Türk toplumu bugün de bu 
sünecin içindedir. Şu anda, akademik kadroların sağ-sol kutuplaşmaları da 
bu oluşumun bir kanıtıdır. Türk toplumunun 1128 “Milli Akademisyen ve 
Araştırmacıları”, Güneydoğu yöresi terör ve şiddet olaylarına karşı sahabet 
kültürüne atıfta bulunurken, aksine 1128 “Akademisyen ve Araştırmacıları 
da”, kamuoyuna duyurularında, siyasal terör ve şiddetin ülkenin Kürdistan 
ütopyasına dönüşmesini sahipsiz bırakmamışlardır.

Günümüz toplum yapısı, terör ve şiddet olaylarını gelip-geçici bir süreç 
olarak gündeme taşıyamaz. Terör ve şiddet Türk toplumunun alt yapısında 
oluşan ve kalkerleşen bir tabakalaşmadır. Bu nedenle, koruyucu tarihsel 
kimliğine yönelik akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, iletişim organları 
ve medyanın Türk toplumunun bütünlüğüne ve sahabet kültürüne sahip çık-
maları beklentidedir.
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Öz

Bir zamanlar Türk tarihinde etkin rol oynayan Basmıl kabilesinin duru-
muna baktığımızda Hun, Kök Türk ve Uygurlar çağında çok güçlü bir yapıya 
sahip bulundukları ortadadır. Onların yaşadıkları coğrafyada karşımıza çıkan 
ve Çin yıllıklarında Bo-malar diye bilinen Alayuntlular ile de akrabalıkları söz 
konusu olabilir. 10-11. asırdan sonra tamamen dağılmaya başlayan Basmıl 
birliğine dahil aşiretlerin bazılarının yeni siyasi teşekküllere katılmaları ka-
çınılmaz olmuştur. Belki de Alayuntlular da bu süreçte Oguz federasyonuna 
girdiler.
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Importance of Basmil’s In Turkish History
Abstract

When we look at the structure of the Basmıl tribe, which played an active 
role in the history of Turks, it is obvious that they had very strong structure 
in the ages of Hun, Kok Turk and Uyghurs. They can be related to Alayuntlus 
known as Bo-mas in annuals of China and encountered in geography in which 
Basmıl lived. Joining the new political formations of the some of the tribes 
included unity of Basmıl, which began completely falling down after 10-11th 
century was imminent. Probably, Alayuntlus joined the federation of Oguz in 
this process.

Keywords: Basmıl Name, Turkish History, Kok Turk History, Uyghur History.

Türk tarihinin seyrinde bir zamanlar oldukça mühim bir yere sahip Bas-
mıllar, artık adlarına rastlamadığımız Türk boylarından birisidir. İşte Türk 
tarihindeki önemine binaen üzerinde incelemede bulunduğumuz Basmıl kabi-
lesi, Kök Türkçe belgelere baktığımızda; Altay Dağlarının (Altun Yış) güney-ba-
tılarında, Urungu Nehri ile Beş Balık civarlarında ikamet etmektedirler.
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** Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
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Kaşgarlı Mahmud’un Divan’ın da Basmıl yurdu Başkurtlardan sonra gel-
mektedir.1 Ayrıca çok iyi Türkçe konuştukları ve Çümüllerle de (Kümül) kom-
şu oldukları anlaşılmaktadır.2 Kümüller ise, Çin kaynaklarında Sha-to diye 
anılan Türk kabilesinin esasını meydana getirirler3 ki onlar Altayların güneyi 
ile Tanrı Dağlarının doğusunda yaşıyorlardı.

Yine Çin tarihlerine göz gezdirdiğimizde Basmıl adı, “Pa-si-mi” şeklinde ya-
zılmaktadır4 ve bunun karışık manasına geldiğini söyleyenler vardır.5 Fakat 
biz kelimenin anlamının bu olmadığını, onların bir boyu veya komşusu “Bo-
ma” kabilesi ya da Alayuntluların ismine izafeten böyle bir sonuca gidildiğini 
düşünmekteyiz ki Alayuntluların Türgişler ile de irtibatına dikkat çekilir. Bu-
nunla beraber biz, Basmıl adının manasını herhalde Basmak fiiliyle alâkalı 
görüyoruz.

Ayrıca Alayuntlu veya Alaca-atlılar meselesini biraz açacak olursak; daha 
sonraları 24 Oguz kabilesinin içinde rastladığımız Alayuntlu (Alaca-atlı) aşire-
tinin, Tibetçe ve Çince metinlere baktığımızda, Basmıllarla yakın bir ilgisinin 
bulunduğu anlaşılıyor. Muhtemelen onlar, Basmıl boy yapısı dağılıp, Asya’da 
eski önemleri kalmayınca Oguz kabilesiyle kader birliğine gittiler.6

Yukarıdaki bu izahat bir yana hem Basmıllar, hem de Alayuntlular esasın-
da Tölöslere mensupturlar ve kaynaklarda geçen diğer bir adıyla Alaca-atlılar 
ile alâkalı olarak, halâ bugün Hakas Türkleri arasında bazı efsanelerin de 
anlatıldığını biliyoruz.7 Çince belgelerde usta atıcı ve nişancı oldukları söyle-
nen Basmıl ve Bo-malar öyle anlaşılıyor ki Altay, Beş Balık ve Tanrı Dağları 
mıntıkasını kendilerine yurt tutmuşlardır. Girişte de belirtildiği üzere eli-
mizde bulunan Kök Türkçe kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Altun 
Yış’ın güney-batısında, Urungu ile Beş Balık arasında yaşayan Basmıllar ile 
Bo-malar arasında bir yakınlık olduğu sanılıyor ve Çin kaynakları Bo-maları 
anlatırken; renkli atları olup, tarlalarını onlarla sürdüklerini ve savaşı sev-
diklerini söylüyor. Ayrıca onların yaşadıkları yerlerde yeşil ve beyaz renkli 

1 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, Cilt: I, Çev. B. Atalay, 2. Baskı, Ankara, 1988, 
s. 28.
2 Mahmud, a.g.e., s. 30, 459; Saadettin Gömeç, Kök Türk Tarihi, 4. Baskı, Ankara, 2011, s. 139-
140.
3 Gömeç, “Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Kümüllerin Kimliği Üzerine”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Sayı: 79, İstanbul, 1993, s. 50-52; Gömeç, “Divanü Lûgat-it-Türk’de Geçen Yer Adları”, 
DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, 28/46, Ankara, 2009, s. 8; Gömeç, Türk Tarihinden İzler, Cilt: II, 
Ankara, 2014, s. 224.
4 M.T. Liu, Die Chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T’u-küe), I. Buch, Wiesba-
den, 1958, s. 173; T. Chang, T’ang Devrindeki Doğu Göktürkleri Hakkında Yeni Belgeler, Doktora 
Tezi, Taipei, 1968, s. 133.
5 Lev Nikolayeviç Gumilev, Drevniye Tyurki, Moskva, 1967, s. 213.
6 Wolfram Eberhard, Çin’in Şimal Komşuları, Çev. Nimet Uluğtuğ, Ankara, 1942, s. 65-66; Bacot 
Jacques, “Reconnaisance en Haute Asie Septentrionale par Cinq Envoyes Ouigours au VIII e Siec-
le”, Journal Asiatique, Tom. CCXLIV, Paris, 1956, s. 143-147; Emel Esin, İslamiyetten Önceki Türk 
Kültür Tarihi ve İslama Giriş, İstanbul, 1978, s. 34; Esin, “Ala (Türklerde Alaca At: İkonografik ve 
Semantik Bakımından Deneme)”, 10. Türk Tarih Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara, 1986, s. 62-64; 
Gömeç, “Alayuntlu Türkmenleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 57, İstanbul, 1988, s. 
97-104.
7 V. Yakovleviç Butanayev - I.I. Butanayeva, Hakaskiy Istoriçeskiy Folklor, Abakan, 2001, s. 25-26.
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otların bulunduğu, uzaktan bakıldığında, lekeli atlara benzediği de8 aktarıl-
maktadır.

Çin yıllıklarında zaman zaman Basmıl ve Bo-malar için aynı şeyler anlatı-
lırken; Bo-malar ile birleştirilen Alayuntluların da, Çin sınırındaki Ala Tag’da 
yaşadıkları, isimlerinin de yine bununla ilişkilendirildiğine9 rastlamaktayız.

Tarihi süreç içerisinde Kök Türk Kaganlığını meydana getiren kabilelerden 
olan Basmılların bir bölümü, devletin zayıflaması üzerine Çin imparatorluğu 
ile işbirliğine girmiş idi. Buna bağlı olarak, daha 630’larda Türkistan-Tanrı 
Dağları civarlarındaki On Ok boyları arasında da bir bölünmenin yaşandığını 
ve Basmıl birliğinin Yükünç (Yü-ku) ya da Tuglu (Tu-lu/Törü) Şad’ın idaresin-
de olduğunu görüyoruz. Bu sırada onlar İli Nehri’nin batısındaki Bo-ma, Kie-
ku, Ch’u-mu-kun gibi halklarla birlikte anılmaktadır.10 Tabiî ki yukarıda de-
ğindiğimiz üzere 649’larda gerçekleşen Çin-Basmıl ittifakını doğrudan ihanet 
olarak yorumlayamayız. Devlet otoritesi ortadan kalkınca iktisadi çıkarları 
gereğince bodunların kendi başlarına hareketleri her vakit görülen bir şeydir.

Bununla birlikte 650 yılında Ch’i-pi (K’i-pi/belki Kıpçak ya da Çepni Beg) 
Kagan’ın bir oğlunun Basmılları idare ettiğini de biliyoruz. Ancak daha sonra 
Küçük Kıpçak Kagan (İ-chu Ch’i-pi) atanan bu Börülü tigini, Çin ordularına 
yenilince, Basmıllar biraz daha rahat hareket imkânını yakaladılarsa da, Boy-
la Şad unvanını taşıyan bir tudun bu esnada Çin imparatoruna bağlılığını 
bildirmeye gelmişti.11

Fakat birtakım acı-tatlı tarihi hadiselerin yaşanmasının ardından İl-teriş 
Kagan’ın ülkede düzeni yeniden tesis etmesine rağmen Basmıllar bağımsızlık 
düşüncesinin peşinde koşunca, 703 senesinde onların üzerine bir sefer ya-
pılarak, ders verilmiştir. Bu kavga Kök Türk Kitabeleri’nde şöyle anlatılıyor: 
“Yirmi yaşıma Basmıl ıduk-kut oguşım bodun erti. Arkış ıdmaz tiyin süledim...
içgertim.”12 Esasında savaşın sebebi yukarıdaki cümleden de anlaşıldığı gibi, 
Türk Bodun’un bir üyesi olan Basmılların devletin merkeziyle ticaret ilişkile-
rine son vermesi yüzündendir. Yine işin ilginç yanı, Basmıllara karşı açıktan 
bir düşmanlık söz konusu değildir. Bilge Kagan bizzat onlar için “kendi kutlu 
ailesi olduğunu” belirtmektedir.

Bu kavganın ardından uzun süre Basmıllar sessiz kalır. Fakat tarihten bil-
diğimiz kadarıyla, Kapgan Kagan’ın son zamanlarıyla, Bilge’nin ilk devirlerinde 
Türk ülkesi birtakım sıkıntılara sahne olmuştur. Bu esnada Bilge Kagan’ın 
hışmından korkan Kapgan’ın kızlarıyla, bazı oğullarının Çin’e sığındığını gör-
mekteyiz. Muhtemelen onlardan birisi olan Börü (Mo) Tigin, Çin hükümetini 
yanına çekip, Bilge ve Köl Tigin’in idaresindeki kaganlığı kendi eline geçirmeyi 
düşünmekteydi. Buna bağlı olarak 719 senesinde Wang Chün unvanlı bir Çin-

8 Edward Chavannes, Documents sur les Tou-Kiue [Turcs] Occidentaux, Petersburg, 1903, s. 49, 76, 
329; Chang, a.g.t., s. 133; Gömeç, Kök Türk Tarihi, s. 139-140.
9 Eberhard, a.g.e., s. 65; Esin, a.g.e., s. 34.
10 Chavannes, a.g.e., s. 48.
11 Chavannes, a.g.e., s. 32, 48; Liu, a.g.e., s. 156; Gömeç, a.g.e., s. 109-110.
12 Bakınız: Bilge Kagan Yazıtı, Doğu tarafı, 25. satır.
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li generalin başkanlığında, aralarında Uygur, Bayırku, Kırgız ve Basmıl benzeri 
Türk kabileleriyle, Kıtan gibi yabancı halkların da olduğu kalabalık bir kuvvet 
anlaşarak, 720 sonbaharında Ordu Balık’a gelerek Bilge Kagan’ın otağına sal-
dırmaları çok güç görünse de, onu esir etmeyi planlamışlardı.

Kök Türklerin Bilge hakanının iktidar yıllarının başında ortaya çıkan bu 
zor durumdan onu akıllı danışman Tunyukuk kurtarmış idi. Bu vaziyet üze-
rine devlet meclisi toplandı ve nasıl davranacaklarını konuştular. Tunyukuk 
Basmıllar, Çinliler ve Kıtanların aynı anda harekete geçemeyecek kadar bir-
birlerinden uzak olmalarını dikkate alarak, Bilge Kagan’ı rahatlattı. Ayrıca 
Basmılların açgözlülüğünü ileri sürerek, hepsinden önce yola çıkacaklarını, 
bunun da kendilerine yarayacağını söyledi. Çinliler, Türk ordugâhına yaklaş-
tıkları sırada, o halkı geri çekecek ve Çin ordusunun yiyeceğinin bitmesini 
bekleyecekti. Bu arada Çinli komutanların aralarında bir anlaşmazlığın doğ-
duğu da biliniyordu. Sonradan Basmıllar Bilge Kagan’ın otağını saldırmak 
üzere asker gönderdiler. Fakat diğer müttefiklerin gelmemeleri yüzünden 
onlar geri dönmeğe mecbur oldular.13 Vaziyet tıpkı Tunyukuk’un düşündü-
ğü gibi gerçekleşti. Buna karşılık Kök Türk orduları, kendilerine karşı cephe 
oluşturan bu düşmanlarını cezalandırmak için Beş Balık üzerine bir sefere 
çıktı.14 Ordunun derhal harekete geçmesinin sebebi ise, Basmılların dinlen-
melerine ve toparlanmalarına fırsat vermemek içindi. Zaten öyle de oldu, Bas-
mıllar epey insan kaybettiler15 ve peşinden Türkler Çin’e yöneldiler.

Bu arada dönemin siyasi olaylarının vurgulandığını sandığımız Hoytu-Ta-
mır II Yazıtı16 bize göre, 720 yılında Beş Balık üzerine yapılan akınları anlat-
maktadır. Bu belgeden “Maymun yılının (720) dokuzuncu ayında Beş Balık’a 
ulaşıldığı”17 ortaya çıkıyor. Beş Balık seferinin sonunda pek çok Çin şehri yağ-
malanmış18 ve “on yedi bin Çin atlısı savaşın ilk günü öldürülmüş, yayalar ise 
ikinci gün yok edilmiştir.”19 Yazıtta da vurgulandığı üzere öldürülen süvarilerin 

13 Joseph De Guignes, Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarih-î Umumisi, Cilt: 
II, İstanbul, 1924, s. 404-405; Liu, a.g.e., s. 173-174, 222-226; Rene Grousset, Bozkır İmparator-
luğu, Çev. M. Reşat Uzmen, İstanbul, 1980, s. 120; Gumilev, a.g.e., s. 320; Chang, a.g.t., s. 178-
179; Chi Huei Huang, T’ang Devrinde Tibetlilerin Çinliler ve Orta Asya Kavimleriyle Münasebetleri, 
Doktora Tezi, İstanbul, 1971, s. 78.
14 Bu yıllarda kaganlığın Batı taraflarında birtakım sıkıntıların yaşandığını Çin kaynaklarından 
öğrenmekteyiz. Çünkü Börülü tiginleri Arapların baskıları yüzünden Çin imparatorluğundan yar-
dımlar istiyorlardı. Bakınız: Chavannes, a.g.e., s. 202-205.
15 Çince belgelere baktığımızda, Beş Balık’a az bir zaman kala Kök Türk ordusu ikiye ayrıldı. 
Bir kısmı Beş Balık üzerine yollandı ve herhalde askerlerin bir bölümü de geri dönen Basmıllara 
saldırdı. Zapt olunan Beş Balık’tan pek çok esir alındı. Bakınız: İsenbike Togan - Gülnar Kara - 
Cahide Baysal, Eski T’ang Tarihi, Ankara, 2006, s. 55.
16 Hoytu-Tamır Yazıtları, 1893’te D.A. Klementz tarafından bulunmuştur. Bu yazıtlar için bakınız:  
Wilhelm Radloff, Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei, Dritte Lieferung, St. Petersburg, 1895, 
s. 261-262; Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Cilt: II, İstanbul, 1938, s. 109; D. Dimitriy 
Vasilyev, “Grafiçeskiye Osebennosti Pamyatnikov Hoyto-Tamira”, Vopros Vostoçnogo Litraturovede-
niya i Tekstogi, Moskova, 1975, s. 100-109.
17 Bakınız: Hoytu-Tamır II Yazıtı, 1-3. satır: “Biçin yılka tokuzınç ay...bardımız...Beş Balıkka.”
18 Guignes, a.g.e., s. 405; Grousset, a.g.e., s. 120; Liu, a.g.e., s. 174, 259; J. Russel Hamilton, “Le nom 
de lieu K.ç.n. dans les Inscriptions Turques Runiformes”, T’oung Pao, Vol. LX, Leiden 1974, s. 298. 
19 Bakınız: Bilge Kagan Yazıtı, Güney tarafı, 1. satır: “Tabgaç atlıg süsi bir tümen artukı yiti bing 
süg ilki kün ölürtim. Yadag süsin ikinti kün kop ölürtim.”
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sayısı belli olmakla beraber, yayalardan ne kadarının ortadan kaldırıldığı da 
meçhuldür. Çinliler büyük bir yenilgiye uğradı, komutanları ancak kaçarak 
canını kurtarabildi. Bu zafer bütün Orta Asya’ya yayıldı, baş kaldıran boylar 
Kök Türk kaganının ve kurt başlı sancağın önünde bir kez daha hürmetlerini 
gösterdiler.

Basmıllar Türk tarihindeki en önemli rollerini Kök Türk hükümdar ailesi 
Börülerin yıkılışı esnasında oynadılar. Bilindiği üzere Bilge Kagan’ın bir suikast 
sonucu ölümünden sonra tahta çıkan İçen ve Tengri Kagan gibi oğulları ile 
onların arkasından gelenlerin beceriksizliği yüzünden ülke birliği dağılmıştı.20 
Ortada artık ne Köl Tigin gibi yiğit, ne de Tunyukuk benzeri akıllı kişiler yok idi.

Dolayısıyla, Ötüken’in genelindeki bu karışıklıkları fırsat bilen Çin impara-
toru 741’de Uygur, Karluk ve Basmılları Çin’e itaat etmeye çağırmıştı. Bundan 
sonraki hadiseler Çin yıllıklarında zikrediliyorsa da, ama biz daha çok Uygur 
dönemi yazıtlarına başvurduk. Sonunda türlü hilelerle Börülülere karşı kan-
dırıldılar. Söz konusu oluşuma dair bilgilere Tibet metinlerinde de rastlan-
maktadır. Bu tarihten itibaren Börü Kun (Mo-yun Çor), babası Köl Boyla’ya 
bağlı olarak Kök Türk ülkesinde faaliyetlere girişti. Önce orduya binbaşı ata-
nan Börü Kun’un (Mo-yun Çor) idaresindeki asker harekete geçti. Birçok Türk 
boyu itaat altına sokuldu. Neticede 741 yılında, Türk yurdunda büyük bir 
kargaşa doğdu.21 Türkler birbirlerini kırdılar. Bu sırada kaganlığa sahip çık-
maları gereken On Oklar da birbirleriyle uğraşıyorlardı. Aslında onlar doğuda 
ne olup-bittiğini de pek umursamıyorlardı. Çünkü Arap tehlikesi On Okları 
oldukça meşgul ediyordu.

Kök Türkçe kitabelerde, bu hadiselerde Uygurlarla beraber olan Basmılla-
rın rolü söylenmiyorsa da, Çin kaynaklarından Basmıl, Uygur ve Karlukların 
ortaklaşa hareket ettiklerini ve insiyatifin diğer Tokuz Oguz kabileleri üzerin-
de de tesirleri bulunan Basmılların elinde olduğunu biliyoruz. Bu üçlü ittifak 
742’de, bir ihtimal Bilge Kagan’ın çocuklarından veya yeğenlerinden biri olan 
Kök Türk beyi Kutlug Yabgu’yu da yenmişlerdi. Uygur Yazıtlarında: “Kutlug 
Yabgu’nun emrinde Karakum’u aşan Üç Tuglıg Türk Bodunun Kögür’de, Kömür 
Tag’da, Yar Ögüz’de22 yedinci ayın on dördünde mağlup edilip, esir alındığı”23 
kayıtlıdır.

20 Gömeç, Kök Türk Tarihi, s. 187-189.
21 Bakınız: Şine Usu Yazıtı, Kuzey tarafı, 6-10. satır: “sü yorıdı özümin öngre bınga başı ıtdı Keyrede 
öngdin yantaç... içgerip yana yorıdım Keyre Başında Üç-bürküde (üç-bir-eki) kan süsi birle katıltım 
anta... irtim Karakum aşmış Kögürde Kömür Tagda Yar Ögüzde Üç Tuglıg Türük bodun... Ozmış Tigin 
kan bolmış koyn yılka yorıdım ekinti süngüş engilki ay altı yangıka tokıdım... tutdım katunın anta 
altım Türük bodun anta ıngaru yok boltı anta kisre takıgu yılka...”

Bakınız: Terhin Yazıtı, Doğu tarafı, 7-8. satır: “...kutlug yabgu kan bolmış tiyin işitip eriştim Ka-
rakum aşmış Kögürde Kömür Tagda Yar Ögüzde Üç Tuglıg Türük bodunka yetinç ay tört yigirmike...
anta tokıttırdım kanın altım anta yok boltı Türk bodunıg anta içgerttim anta yana...”
22 Metinde geçen yer adları için bakınız: Gömeç, “Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Yer Adları”, Türk 
Kültürü, 39/453, Ankara, 2001, s. 25-36.
23 Bakınız: Terhin Yazıtı, Doğu tarafı, 6-8. satır: “...atlıgın yamaşdı bınga yorıtdı Ozmış Tigin 
Odurganta yorıyur tidi anı algıl tidi... Kutlug Yabgu kan bolmış tiyin işitip eriştim Karakum aş-
mış Kögürde Kömür Tagda Yar Ögüzde Üç Tuglıg Türük bodunka yetinç ay tört yigirmike... anta 
tokıttırdım kanın altım anta yok boltı Türk bodunıg anta içgerttim anta yana...”
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Belki bu vesile ile burada Tölöslerin üç boyundan meydana gelen vefakâr 
Üç Tuglıg Türk Bodun’ana da bir parantez açmakta fayda var. Çünkü onlar 
içlerinde bulundukları zor şarta rağmen asla ihaneti düşünmediler. Yani Bö-
rülü hanedanına bir darbe de onlar vurmadı.24

Bunun arkasından müttefikler, Basmılların lideri Börü’yü kagan seçip, 
aralarında bir idarî taksimata gittiler. Uygurların önderi doğu bölgesini, Kar-
luk il-teberi de On Ok yurdunu yönetmeye başladı. Ama burada tam bir oto-
rite sağlandığı söylenemez. Her bey ve kabile adeta başına buyruk bir hareket 
içindeydi ve birbirlerine de hiç güvenmiyorlardı. Bu sırada:

“Kök Türk Kaganlığında Bilge’nin yeğenlerinden Ozmış Tigin, han olmuş-
tu. Mo-yun Çor (Börü Kun), koyun yılında (743) onun da üzerine yürüdü.
Aslında müttefiklerin Ozmış’a saldırmasında yine Çin’in parmağı vardı.
Kök Türklere karşı onları hep Çin imparatorluğu kışkırtıyordu. Talihsiz Oz-
mış Kagan ele geçirildi, Kök Türk birliğini meydana getiren halka büyük 
bir darbe indirildi. Arkasından 743’te Kök Türk kaganı Ozmış öldürüldü25 
ve kellesi Çin başkentine gönderildi.26 Ondan sonra tavuk yılında (745) 
Türk Milleti’nin üzerine Ozmış’ın kardeşi Peymey (Begmen) Tigin’in han ol-
duğu duyulmuş ve buna karşı da müttefiklerin askerleri hareket etmişti.”27

Kahramanların işi ölmek ve öldürmektir. Onlar öldürür, millet şan ve şeref 
kazanır; onlar ölür millet yaşar. İşte Türk Milleti’nin binlerce yıldır varlığını 
sürdürebilmesi de, içinden çıkan kahramanların devlet ve millet uğruna göz 
kırpmadan ölüme atılmaları sayesindedir. Netice olarak Çin’in de yardımıyla 
Peymey (Begmen) Tigin yenildi ve ne acıdır ki o da öldürüldü ve sonradan 
kafası kesilerek Çin’e yollandı.28 Kök Türkçe yazılı belgelerde tespit edilen bu 
hadiseler elbette Çince belgelerde de anılmaktadır.

Bununla birlikte Kök Türk üstünlüğüne son verildikten itibaren kagan-
lık mücadelesinde Basmıl, Uygur ve Karluklar arasında kavgalar başladı; ilk 
önce Karluklarla anlaşan Uygurlar, Basmıl kaganını öldürdüler, sonra da 
Karlukların ortaklığına nihayet verdiler. Bu suretle önce kendilerine Tokuz 
Oguzları katıp “On Uygur” olduklarını söyleyen Yaglakar hanedanı artık onbir 

24 Üç Tuglıg Türk Bodun için bakınız: Gömeç, “Tarihte ve Günümüzde Tuva Türkleri”, Avrasya 
Etüdleri, Sayı: 21, Ankara, 2002, s. 137-162.
25 Bakınız: Şine Usu Yazıtı, Kuzey tarafı, 9-10. satır: “...Ozmış Tigin kan bolmış koyn yılka yorıdım 
ekinti süngüş engilki ay altı yangıka tokıdım... tutdım katunın anta altım Türük bodun anta ıngaru 
yok boltı anta kisre takıgu yılka...”

Terhin Yazıtı, Doğu tarafı, 9. satır; Güney tarafı, 1. satır: “...takı Ozmış Tigin kan boltı koyn yılka 
yorıdım... ekinti süngüş engilki ay altı yangıka tokıdım... biçin yılka yorıdım anta süngüşdim anta 
sançdım kanın anta...”
26 Gömeç, “Türk Tarihinin Kahramanları: 22-Ozmış Tigin”, Orkun, Sayı: 76, İstanbul, 2004, s. 36-
37; Gömeç, Kök Türk Tarihi, s. 189.
27 Bakınız: Şine Usu Yazıtı, Kuzey tarafı, 10. satır: “...anta kisre takıgu yılka Türk bodun üze Beg-
men (Peymey) Tigin kan bolmış tuyup yorıdım...”

Terhin Yazıtı, Güney tarafı, 2-3. satır: “tutdım katunın anta altım Türük bodun anta ıngaru yok 
boltı anta kisre başı kelti Begmen (Peymey) Tigin kan bolmış tiyin tuyup takıgu yılka yorıdım yılladım 
beşinç ay üç yigirmike kalışdı süngüşdim anta sançdım...”
28 Begmen (Peymen) Kagan’ın ortadan kaldırılmasında Kutlug Bilge ile kardeşi Arslan İrkin’in 
(A-si-lan Hsien-chin) rolü vardır. Bakınız: Guignes, a.g.e., Cilt: III, s. 23; Chang, a.g.t., s. 205.
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kabilenin başı haline gelmişti.29 Bu mağlubiyet üzerine beş kabileden müte-
şekkil oldukları söylenen Basmıllarla birlikte hareket eden diğer boylar da 
dağıldılar.30 Aslında bu karışık durum Börülüler (A-shih-na/Aşina) sülalesi-
nin lehine idi, ancak ortada ne Kapgan, ne de Köl Tigin gibi kudretli bir kişi 
olmadığından fırsat değerlendirilemedi.

Milletin de katıldığı Atalar Mezarlığı’ndaki kurultaydan sonra Türk Devle-
ti’nin başına 748 yılında, Uygur Yaglakar hanedanı geçirildi. Bu hadise Terhin 
ve Şine Usu yazıtlarında şöyle anlatılmaktadır:

“İt yılında (746) Üç Karluklar kötü düşünüp kaçtılar. Batıya On Oklara 
sığındılar, orada onlara tabi oldular... Üç Karluklar, domuz yılında (747), 
Tokuz Tatarlar, Tokuz Buyruk, bin komutan ve halk ayağa kalkarak, ba-
bam kagana marûzatta bulundular: “Atalarımızın adı var, Ötüken ülkesi 
sizde, yönetin” dediler. Tay Bilge Tutuk orada yabgu atandı. Ondan son-
ra sıçan yılında (748), Atalar Mezarlığı’nda, “güç halktır, Atalar mezarı 
sizde ve gücün kaynağı sudur” dendi. Halk ayağa kalkarak onu kagan 
yaptılar.”31

Uygurların ilk hakanı Kutlug Bilge Köl Kagan, Hu-su (Közö) adında bir 
il-teberin oğlu olup, Çin kaynaklarında adı “Ye-hu Chieh-li Tu-fa” ve “Ku-li 
p’ei-lo” şeklinde geçmektedir32 ve kaganlık unvanı “Ku-tu-lu P’i-chia Ch’üeh” 
biçiminde yazılmıştır.33 Unvanlarının Çince transkripsiyonlarından “yabgu” 
sanını taşıdığı, bunu da Basmılların iktidarı sırasında kullandığı anlaşılıyor. 
Karabalgasun Yazıtı’nda:

“Kutlug Bilge’nin babasının merkezinin Orkun Ovası’nda bulunduğu, ye-
rine geçen oğlunun doğuştan atılgan ve başarılı olduğu, oymakların ona 
kendiliklerinden bağlandığı, tebasını koruyup, gözettiği, Basmıl Kaganı 
Börü’nün (A-shih-na/Aşina) isyanından sonra Uygurların Basmıl adını 
aldığı, daha sonra Üç Karluk ve diğer boyların onu kagan ilan ettikleri”34

bildiriliyor.

29 Chavannes, a.g.e., s. 94, 106-115, 350; Hamilton, a.g.e., s. 2; Bacot, “a.g.m.”, s. 54; Chang, a.g.t., 
s. 201-204; Cevdet Gökalp, Orta Asya’nın Önemli Ticari ve Askeri Yolları, Ankara, 1973, s. 152-154.
30 Bacot, “a.g.m.”, s. 146-147.
31 Bakınız: Terhin Yazıtı, Güney tarafı, 3-6. satır: “süngüşdim anta sançdım... beg birle Basmıl 
bodunıg içgerip… (igdir?) bölük yana kelti ben anta kisre ıt yılka Üç Karluk yablak sakınıp teze bardı 
kurıya On Okka kirti anta içikti Üç Karluk i-lteber ölti anta kisre Üç Karluk lagzın yılka Tokuz Tatar 
birle ögleşip tokuz buyruk bing sengüt kara bodun turıyın kangın kanka ötüntü eçü apa atı bar tidi 
tegres eli sizde ebir tidi tay bilge tutukıg anta yabgu atadı anta kisre küskü yılka sinlegde küç kara 
bodun timiş sin sizde küç kara sub ermiş kara bodun turıyın kagan atadı tengride bolmış il etmiş 
bilge kagan atadı il bilge katun atadı.”

Şine Usu Yazıtı, Kuzey tarafı, 11-12. satır: “Üç Karluk yablak sakınıp teze bardı kurıya On Okka 
kirti lagzın yılka tokıdım... Tay Bilge Tutukıg yabgu atadı.”
32 Schlegel, Karabalgasun Yazıtı’nın ikinci satırında, Kutlug Bilge’nin adını Kutlug Boyla diye ta-
mamlamıştır (bakınız: Gustaaf Schlegel, “Die Chinesische Inschrift auf dem Uigurischen Denkmal 
in Kara Balgassun”, Memories de la Societe Finno-Ougrienne, IX, Helsingfors, 1896, s. 3). Ancak bu 
ismin Çincesinin Külüg ve Köl Boyla diye okunması daha müsaittir.
33 Guignes, a.g.e., Cilt: III, s. 22; Grousset, a.g.e., s. 121; Hamilton, Les Ouighours, A L’epoque 
des Cinq Dynasties, Paris, 1955, s. 139; Colin Mackerras, The Uighur Empire, Canberra, 1972, s. 
55; Bahaeddin Ögel, “Şine Usu Yazıtının Tarihi Önemi”, Belleten, Cilt: 15, Ankara, 1951, s. 363.
34 Bakınız: Karabalgasun Yazıtı, 4-5. satır.
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Devletin kurulup, Kutlug Bilge Köl Kagan’ın oğulları Tay Bilge Tutuk ile 
kardeşi Mo-yun Çor (Börü Kun) arasındaki savaş da sona erip, bundan Mo-
yun Çor (Börü Kun) galip çıkınca, 752 tarihinde bu kez Tokuz Oguz, Kırgız, 
Karluk, Çik ve Basmıl gibi Türk kabilelerinin Uygur hâkimiyetine bir başkal-
dırıları söz konusudur. Şine Usu Kitabesi’nde bu hadise teferruatlı bir bi-
çimde anlatılıyor ise de, biz sadece Basmıllarla olan kavgayı buraya taşımayı 
tercih ettik. Metinde bu mücadele şöyle geçiyor: “Basmıl yagıdıp ebimrü bardı 
anı içgermedim… Türgiş Karlukıg tabarın alıp ebin yulıp barmış ebime tüşmiş... 
bişinç ay altı otuzka süngüşdim anta sançdım...”35

Bu harplerin ilginç bir tarafı Çin’deki Türklerin de Uygurlara karşı bu es-
nada savaşmış olmalarıdır. Börü Kun’un (Mo-yun Çor) bu başarıları Uygur 
kaganlığının istikrara kavuşması süresinde kesin bir rol oynadı. Bunlardan 
başka, herhalde İslam kaynaklarının da işaret ettiği üzere Oguzların batıya 
doğru esas göçleri de bundan sonra vukua geldi.36

Netice itibarıyla Karlukların sağ kalanları 754 senesinde Türgişlerin ya-
nına gittiler ve “754 yılının onuncu ayında Börü Kun (Mo-yun Çor), Basmıl ve 
Karlukları tamamen zararsız hale getirdi.”37 Böylece 753-754 yıllarında hem 
Karluk, hem Basmıl, hem de Türgişler, Uygurların üstünlüğünü kabûl etti-
ler.38 Bu bozgundan sonra Basmılları tarih sahnesinde artık o kadar belirle-
yici olarak görmüyoruz. Muhtemelen dağılma sürecine girdiler ve onların bir 
kısmı Oguz federasyonuna dahil oldular. Basmılların bir bölümü ise, bilhassa 
11. asra ait bize pek çok bilgiyi aktaran Kaşgarlı Mahmud’un eserinde; Kara 
Hanlılar ile mücadeleleri esnasında çıkıyor.39 Bunlardan birisinde, Kara Hanlı 
beylerinden Arslan Tigin’in 40.000 kişilik bir ordu ile İmil Irmağı’nı geçerek, 
Yabaku ve Basmıllara karşı zafer kazanması sebebiyle anılmaktadır.40

Sonuç olarak; bir zamanlar Türk tarihinde etkin rol oynayan Basmıl ka-
bilesinin durumuna baktığımızda Hun, Kök Türk ve Uygurlar çağında çok 
güçlü bir yapıya sahip bulundukları ortadadır. Onların yaşadıkları coğrafyada 
karşımıza çıkan ve Çin yıllıklarında Bo-malar diye bilinen Alayuntlular ile de 
akrabalıkları söz konusu olabilir. 10-11. asırdan sonra tamamen dağılmaya 
başlayan Basmıl birliğine dahil aşiretlerin bazılarının yeni siyasi teşekküllere 

35 Şine Usu Yazıtı, Güney tarafı, 4-6. satır: “Basmıllar düşman olup, evime saldırdılar. Onları içeri 
sokmadım… Türgişler, Karlukların mallarını-mülklerini yağmalayıp, evime gitmişler… Beşinci ayın 
yirmialtısında savaşarak, onları mızrakladı…”
36 Gömeç, Uygur Türkleri Tarihi, 4. Baskı, Ankara, 2011, s. 65-68.
37 Bakınız: Şine Usu Yazıtı, Batı tarafı, 1-2. satır: “sekizinç ay üç yangıka yorıdım... Karluk tirigi barı 
Türgişke kelti yana tüşip onunç ay eki yangıka... Basmıl Karlukıg yok boltı...”
38 Öyle sanıyoruz ki bu olaylar Arap kaynaklarına da yansımıştır. Çünkü Mervezi, Karlukların 
Uygurlardan kurtulmak amacıyla Türgiş ülkesine gidip, oraları ele geçirdiğinden söz eder. Bunun 
yanı sıra 756-758’lerden itibaren Karluklar artık Uygurlardan tamamen ayrılmışlar, Türkistan’ın 
Batı taraflarına Tokmak (Suyab) ve Talas havaline hâkim olmuşlar idi. Bakınız: İbn Fadlan, İbn 
Fadlan Seyahatnamesi Tercümesi, Çev. R. Şeşen, İstanbul, 1975, s. 100; Ildiko Ecsedy, “A Contri-
bution to the History of Karluks in the Tang Period”, Acta Orientalia, 34/1-3, Budapest, 1980, s. 29.
39 Kaşgarlı Mahmud, a.g.e., Cilt: III, s. 355-356.
40 Kaşgarlı Mahmud, a.g.e., Cilt: I, s. 459; V. Vladimiroviç Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında 
Dersler, Haz. İsmail Aka - Kâzım Yaşar Kopraman, Ankara, 1975, s. 49; İbrahim Kafesoğlu, Türk 
Milli Kültürü, 2. Baskı, İstanbul, 1983, s. 361.
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katılmaları kaçınılmaz olmuştur. Belki de Alayuntlular da bu süreçte Oguz 
Federasyonu’na girdiler.
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Öz

Bu makalede XV. yüzyıllara ait olan eserlerde korunan kaynaklardaki en 
eski Kırgız isimleri hakkında bilgiler verilecektir. Bu makalede Yenisey Kırgız-
larına ait isimlere de yer verilmiştir.

Yenisey Kırgızları’nın şimdiki Kırgızların, Altayların, Hakasların, Şorların, 
Tuvaların ataları olduğu birçok bilim adamınca kabul edilen bir gerçektir.

Yenisey Kırgızları’ndaki adlar ile beraber o dönemdeki Yenisey Kırgızlar’ı 
ile ilgili diğer Türk boylarındaki adlara da bakılarak o adlardaki benzerlikler 
belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Antroponim, Yenisey Kırgızları, Tarihi Türk Boyları, 
Tarihi Eserler, Adlar.

Ancient Kyrgyz Names From Ancient Inscriptions
Abstract

In this article, considered information about the oldest names in the pro-
tected inscriptions from 15th century. In addition, the names Kyrgyz of Yenisei 
also analyzed.

It is fact that Kyrgyz of Yenisei are the core of Turkic tribes such modern 
Kyrgyz’s, Altai’s, Hakes’, Shores’ and Tuvin’s.

Common identity on personal names of that period and todays Kyrgyz of 
Yenisei and the other Turkic tribes are noted.

Keywords: Anthroponomy, Kyrgyz Of Yenisei, Ancient Turkic Tribes, His-
torical Artifacts, Names.

Tarihi bilgilere göre 632 yılında Çin İmparatorluğu Taytszun elçisi Van 
İ-Hundu Güney Sibirya’daki Kırgızlarla ilişkilerini düzenlemek için gön-
derir. 643 yılında Çinlerin Tan İmparatorluğu’nun başkentine de Yenisey 
Kırgızları’nın elçileri gider gelirler. 648 yılında Tan İmparatorluğu’nun baş-
kentine Kırgızların Elteberi Sibotsuy Açcan kendisi gelir. Çinliler ona general 
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(Paşa) unvanı vermişler ve Kırgız Başçısı Tzyangun General Vali demişler-
dir. Bu unvanlar Kırgızların Çin’e bağımlı olduğunu göstermemektedir. Ama 
gene de siyasi bir anlamı vardı.1 Bu bilgilere göre Kırgız Hanı’nın adı önce 
söylenir. Ama Çincede yazılan adları Kırgız Türkçesi’nde karşılamak müm-
kün değildi.

1889 yılında arkeoloji ve etnografya araştırıcısı N.M. Yadrinsev, Sibirya 
da Orhon Irmağı kıyısında Koşo-Saydam’da Kültegin Anıtı’nı bulmuştur. 
Bilim adamı  V.V. Radlov 1891 yılında ilk araştırmalarını yapmıştır. P.M. 
Melioranskiy tarihi filolojik araştırmaları yapmıştır. Anıtta Kırgız hanı Bars 
Bek hakkında şu bilgiler verilmiştir:

Metnin Transkripsionu

Bars Bek erti, kagan at bunta, biz birtimiz, siñlim kuncuyuk birtimiz; özi 
yañıltı, kaganı ölti, budunı kün kul boltı. Kögmen yir sub idisiz kalmazun: - 
tiyin, az kırkız budunı yarat(ıp) keltimiz süñüşdimiz ilin.2

Metnin Kırgızcası

Barsbek ele, kan atagın (kan degen naamdı) mında biz berdik, siñdimdi 
car kılıp berdim. Özü cañıldı kanı öldü, eli küñ kul boldu. “Kögmen cer-suusu 
eesiz kalbasın” - dep az Kırgız elin, curtun karap keldik, sünüştük (nayza 
sayıştı) eli menen.3

Tarihi bilgilere göre Kültegin II. Doğu Türk Hanlığı’nın ünlü komutanların-
dan olmuştur. Onun babası İlteriş Kagan (682-691) annesi İlbilge Katun idi. 
Kültegin ve onun erkek kardeşi, danışmanı (veziri) Tonyukuk On Ok Eli’ne 
(Turgeş Hanlığı’na) Çinlilere ve Kırgızlara savaş açmış.

Barsbek’in unvanı; Inançı Alp Bilge, VIII. yüzyılın başında Yenisey 
Kırgızları’na vali olmuştu. Anıtta anlatıldığına göre Kültegin 26 yaşında 
Kögmen Dağı’ndaki büyük ormanı geçip gece uykudaki Kırgızları ansızın bas-
tı. Kırgızlarla aralarında birçok kez savaş olmuştur. Anıtlardaki bu savaşların 
birinde Kırgız Hanı’nın şehit olduğu (öldürüldüğü) yazılmaktadır. Kültegin’in 
Koyun Yılı’nın 17. günü 47 yaşında (731 yılında) vefat ettiği bilgisi verilmekte-
dir. Kültegin’in ölümü üzerine yas tutmak için On Ok Eli’nden, Türgeşlerden 
ve Kırgız Hanlığı’ndan elçiler geldiği hakkında malumatlar vardır. Bundan 
sonra bu anıtta Kırgızların bir yöneticisi Tarduş (askeri bir ünvan) Inançu 
Çur hakkında bilgiler verilmektedir.

Metnin Transkripsiyonu

On ok oglım türgis kaganta makraç tamgaçı, oguz bilge tamgaçı kelti; kır-
gız kaganta tarduş ınançu çur kelti, bark itgüçi, bediz yaratıgma bitik taş 
itgüçi tabgaç kagan çıkanı çañ-señün kelti.4

1 История Хакасии с древнейших времен до, 1917 г. - М.: 1993, c. 48.
2 С. Сыдыков - К. Конкобаев, Байыркы тyрк жазуусу (VII-X кылымдар), - Б. КТМУ, 2001, c. 
58.
3 С. Сыдыков - К. Конкобаев, Байыркы тyрк жазуусу (VII-X кылымдар), - Б. КТМУ, 2001, c. 
68.
4 С. Сыдыков - К. Конкобаев, Байыркы тyрк жазуусу (VII-X кылымдар), - Б. КТМУ, 2001, c. 62.
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Metnin Kırgızcası

On ok elinnen menin uuluman türgüş (türgöş) kanınnan makraç tamgaçı, 
oguz bilge tamgaçı keldi. Kırgız kanınan tarduş ınançu çur keldi; imarat etüü-
çü (kuruuçu, turguzuuçu) bediz caratuuçu (oyu-çiyüü, tartuuçu) taşka cazuu 
etüüçü (çegüüçü) tabgaç kagandın ceeni çan senün keldi.5

Kül-Tegin’in 731 yılında vefat etmesi üzerine cenaze törenine Kırgız 
Hanlığı’ndan Tarduş Inançu-Çur geldi. Bu bilgilere göre biz Barsbek’in vefa-
tından 21 sene sonra Kırgızların kendi hanlıklarına sahip olduklarını anlıyo-
ruz.

O döneme ait olan eserlerde yukarıda bahsedilen Kırgız Hanlarının 
isimleri ile beraber Barsbek’in askeri birliklerini düzeltmek amacı ile Tan 
İmparatorluğuna, Türgeşlerin ülkesine Tibet’e gönderilen elçilerin başkanı 
Eren-Ulug hakında bilgiler verilmektedir.

IX. - X. yüzyıllardaki metinlerde Kırgızların hanı Aco hakkında bilgiler 
verilmektedir.6 Aco sözü kağan han demek olduğu gibi unvan ve rütbe adı 
da olabilir. Bugün bile Kırgızlarda “Ay degen aco cok, koy degen koco cok.”, 
(Buyruk verecek Aco yok, yapma diyecek koca yok.) deyimi söylenmektedir.

Kırgızların Acosu hakkında verilen bilgilerde emrindeki yardımcılarının 
üçünün adı verilmektedir, onlar: Hesi-Bey, Aytsyuyşebi-Bey, Ami-Bey’dir. 
Bundan önce bahsedilen Kırgızların elteberi Sibotsyoy Açjan gibi bunların da 
başka bir dilde kullanılan adlarını Türkçe’de ve Kırgızca’da karşılamak müm-
kün değildi.

Tarihi bilgilerde Kırgızların el başçısı ve elçisi Alp Sol hakkında da bilgi 
verilmektedir. Alp Sol 840 yılında Kırgız Kaganı’nın Uygur memleketinde yap-
tığı büyük hizmetlerinde onun sol kanadını yönetmiş ve Yenisey’deki Büyük 
Kırgız İmparatorluğu’nun kurulmasına büyük katkılar sağlamıştır. 843 yılının 
Mart ayında Çin’in Tañ Hanedanı’nın imparatoruna elçi olarak da gitmiştir.7

Moğolistan’ın Suca yerinde bulunan runik yazılı anıtlarda aşağıdaki bilgi-
ler verilmektedir. “Ben Uygur eline gelip yayla Yaglakar Hanı öldürdüm. Ben 
Kırgız’ın oğluyum. Ben Boyla Kutlug Yargan’ım. Ben komutan Kutlug Baga 
Tarkan’ın emirini yerine getirenim. Benim yaptıklarım doğudan batıya kadar 
(her yerde) duyuldu.”

Bu yazı ile Boyla Kutlug Yargan’ın Kırgız askerlerinin komutanı olarak 
memleketinin yönetimindeki hiyerarşide yerini aldığı anlaşılmaktadır.

Boyla, Kırgız ülkesinde üst mevkilerde yöneticilik yapmıştır.8

745-840 yıllarında hüküm süren Uygur Hanlığı ile Kırgızlar 20 yıl kadar 
savaşıp Orhon Irmağı boyunda bulunan Ordo-Balık’ta yapılan büyük savaşı 
kazanmıştır. 843 yılında Yenisey Kırgızları, Uygurları kovup Doğu Türkistan’a 

5 С. Сыдыков - К. Конкобаев, Байыркы тyрк жазуусу (VII-X кылымдар), - Б. КТМУ, 2001, c. 75.
6 История Хакасии с древнейших времен до, 1917 г. - М.: 1993, c. 67.
7 Кыргыз тарыхы: энциклопедия. - Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2003, 
c. 108-109.
8 Кыргыз тарыхы: энциклопедия. - Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2003, 
c. 148.
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kadar gelmişler ve Ansi ile Beş-Balık şehirlerini de ele geçirmişlerdir. Ondan 
sonra Teñir-Too ile Yedi-Su’ya kadar ulaşmışlardır. Kırgız ordusu Doğu 
Moğolistan, Çungarya ve Baykal’dan ötede de birçok savaşlar kazanmışlar-
dır. Kırgız ülkesinin sınırları doğuda Doğu Moğolistan’a, batıda Issık-Göl ve 
Yedi Su’ya, kuzeyde Sibirya’dan (Tomsk, Krasnoyarsk), güneyde Çin Seddi’ne 
kadar büyük bir alana ulaşmıştı. Doğu Sibirya, Moğolistan, Baykal Bölgesi, 
İrtiş Boyu, Doğu Kazakistan, Yedi-Su Bölgesi, Issık-Göl, Merkezi Tenir-Too ve 
Tarım Havzası Kırgızistan’a katılmıştı. Bu dönemi bilim adamı V.V. Bartold 
“Ulu Kırgız Devleti” diye isimlendirmiştir.

X. yüzyılın birinci çeyreğinde 80 yıl hüküm süren Ulu Kırgız Devleti so-
nunda dağılmıştır. Devletin dağılmasından sonra Kırgızların bir bölümü 
Yenisey’deki vatanlarına dönmüşler. Diğer bölümü Ala Too bölgesinde kala-
rak burada yaşayan yerli halklarla karışmışlardır.9

XIII. yüzyılda Yenisey Kırgızları’nın devleti de dağılmıştır. Onlar da Kara-
Kıtaylar ve Naymanlar ile yaptıkları savaşlar sonucunda dağılmışlardır. 1207 
yılında Cengiz Han’ın büyük oğlu Cuçi Güney Sibirya’daki askerleri ile beraber 
Kırgızları hakimiyeti altına almıştır. Tarihi kaynaklarda o zamanki Kırgızların 
Edı-İnal, Altıer, Olebek-Digin denen önderlerinin, Urut-Utucu, Elik-Timur, 
Atkirak denen elçilerinin isimleri verilmektedir.10

Cuçi’nin Güney Sibirya’ya yürüyüşünden 86 yıl sonra Moğol Hanları 
Kubilay ile Haydu’nun arasındaki savaşlar Kırgızlara çok zararlar vermiş, 
1293 yılı Kırgızların devletinin son yılı olmuştur.

Sonra Kırgızlarla savaş olmaması için Kubilay’ın buyruğu ile Kırgızlar her 
yana dağıtıldılar. Cengiz Han’ın soyundan Yuan Hanedanlığı’nda da Kırgızlar 
her yana dağıtılmaya devam etti. Savaştan uzak duran Kırgızları birbirleri 
ile savaştırmak için aralarına fitne sokmuşlardır. Mesela: Moğolistan’ın Kara 
Kurum’unda ve Orhon, Kerülen Irmaklarının boyunda yaşayan Kıpçak Hanı 
Yuanlı General Tutu Han’ın (Tutuk) hakimiyeti altındaki Sayan-Altay ülkele-
rindeki savaşı durdurmak için harekete geçti.11

Yenisey, Altay Kırgızları’nın isimleri son olarak XIV. yüzyıl sonu XV. yüzyıl 
başında bazı tarihi kaynaklarda geçmektedir. Mesela Oyrotlar ile beraber olan 
Kırgızların yöneticisi (hakimi) Ugeçi-Kaşka, Mogol askerlerinin tümen başçısı 
Ababartsi.12

Kağan Barsbek (unvanı Inançı Alp Bilge) Tarduş-Inançu-Çur, Elçi Eren-
Ulug, Komutan ve Elçi Alp-Sol, Komutan Boyla-Kutlug-Yargan, El Başçıları 
Edi-İnal, Altıer, Olebek-Digin, Elçiler Ulut-Utucu, Elik-Timur, Atkirak, Hâkim 
Ugeçi Kaşka denilen tarihi şahsiyetlerin isimleri, mevki isimleri, tarihi Kırgız 
antroponiminde tarihte kalan örnekler olup bizim için Kırgız isimleri dizisinin 

9 Кыргыз тарыхы: энциклопедия. - Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2003, 
c. 17-18.
10 История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. - М.: 1993, c. 120.
11 История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. - М.: 1993, c. 127-129.
12 Ө.Ж. Осмонов - А.А. Асанканов, Кыргызстан тарыхы (Эң байыркы доордон азыркы мезгилге 
чейин). - Б.: 2003, c. 118-119.
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en başında yer almaktadır. VII. - X. yüzyıla ait Kırgız adları, mevki-ünvan 
adları, o zamandaki diğer Türk adları ve mevki ve ünvan adları ile büyük ben-
zerlikler göstermekteydi.

Tarihi Türk ya da Orhon-Yenisey yazısı ile yazılmış yazıtlardaki isimlerden 
örnek verecek olursak: Aza-Tutuk, Ak-Baş-Atık, Ak-Baş-Tutuk, Alp-Yürök, 
Alp-Şalçı, Altun-Tamgan, Apa Tarkan, Bay-Apa, Bilge Kagan, Bilge Çıkşın, Bile 
Tugma, Bumın-Kagan, İnençü-Yaglakar, Yalsaka, Yaruk-Degın, Yaş-Ak-Baş, 
Yeğin-Sılık-Beg, Yigin-Alp-Turan, Yöl-Apa, Yölık-Tegin, Yükin-Tirig, Kapagan, 
Bayna, Kara-Bars, Kara-Kan, Kara-Çur, Kok-Amaş-Tutuk, Kül-Bilge-Kagan, 
Kül-Tegin, Külüg-Yige, Külü-Çur, Kümül-Öge, Küni-Tirig, Küç-Bars, Küç-Kül, 
Küç-Kıyagan-İçreki, Küç-Öge, Moyun-Çur, Ogul-Bars, Ogurmış, Ögdöm-Inal-
Alp, Özbilge, Sabık-Basar, Tay-Bilge-Tutuk, Tutuk-Baş, Tülberi, Tonukuk, 
Tölöş-Bilge, Umaç, Urı-Bek, Ürün-Bek, Üçin-Külüg-Tirig, Çoçı-Börü, Ezgene, 
Elbilge, Elteber, El-Tugan-Tutuk, Elteris Kağan.

Söylenen Türk adlarının dizisi o zamanlar tanınmış insanların adları ve 
unvanlarıdır. O zamanlar diller birbirinden çok farklı değildi. Türk boyları 
bir yerden bir yere göç ederken, birbirleri ile karışıp, kaynaşıp, tekrar ka-
vuşarak akrabalıklarını güçlendirmişlerdir. Onun için o zamandaki isimler 
birbirleri ile benzer olmuşlardır. Tarihi Türk runik ya da Orhon Yenisey yazısı 
ile yazılan yazıtlar, Doğu ve Batı Türkleri, Türgeşler, Yenisey Kırgızları, Eski 
Uygurlar, Karluklar ve diğer Türk boylarına aittirler. O zaman birleşen edebi 
dil (ağızların üzerindeki tek dil, yazı dili, edebi dil) ile yazılmıştır.

Bu yazıtlar Sibirya’da, Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Doğu Türkistan’da 
bulunmaktadır. Buna göre bu yazıtlar Orhon, Doğu Türk, Yenisey, Talas, 
Altay diye bölümlere ayrılarak bazı diyalekt farkları meydana gelmiştir.

Yenisey Kırgızları, şimdiki Kırgızların, Altayların, Tuvaların, Hakasların ve  
Şorların kökenini oluşturmuşlardır. Yukarıda bahsedilen yazıtlardaki adların 
benzerliği o zamanki Türk boylarının birbirleri ile olan yakınlıklarını, dilini, 
medeniyetini ve tarihini göstermektedir. Bu benzerlik ve yakınlıklar bugüne 
kadar korunup bugün de devam ettirilmektedir. Şimdi ise Türklerin antro-
ponimi daha genel isimlere ve birbirleri arasında motif benzerliklere sahiptir.
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HUN TARİHİ KAYNAĞI OLARAK YAN TİE LUN

Yrd. Doç. Dr. Dinçer KOÇ* - Yrd. Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM**

Öz

M.Ö. 81 yılında yazılan Yan Tie Lun bir siyaset kitabıdır. Bu kitap Çin’in 
genişleme döneminde karşılaştığı meseleler, yeni aldığı topraklar ve yabancı 
halklara karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili çok kıymetli vesikalar ihtiva 
etmektedir. Bilhassa Hunlar hakkında tutulan kayıtlar çok orijinaldir. Hunla-
rın hayat tarzları, şahsiyetleri, tarihî seyirleri, yayılmaları, iktisadî zenginlik-
leri ve Çinlilerle münâsebetleri üzerine verilen bilgiler çok mühimdir. Eser bir 
siyaset kitabı olsa da Hun tarihinin kaynaklarından biridir.

Anahtar kelimeler: Çinliler, Hunlar, Yan Tie Lun, Tarih Kaynağı, Siyaset 
Kitabı.

Yan Tie Lun As A Source Of History Of Huns
Abstract

Yan Tie Lun is a politics book written in 81 BC. This book contains many 
valuable records about confronting problems and new gaining territories of 
China and the measures to be taken against foreign people in the period of 
Chinese expansion. Especially records regarding Huns are very original. It has 
very important information concerning lifestyles, personalities, historical trend, 
expansion and economic wealth of Huns and their relations with China. Alt-
hough the work is a politics book, it is one of the sources of history of Huns.

Keywords: Chinaman, Huns, Yan Tie Lun, History Source, Politics Book.

Milâttan önceki yüzyıllarda çok dar ve sınırlı bir sahada kalan Çin adı 
verilen memleket ancak milâda takaddüm eden yıllarda güneye, batıya ve ku-
zeye doğru genişlemeye başlamıştır. Bu devirdeki Çin kaynakları güneydeki 
kavimleri Yue, batıdaki kavimleri Hu ve kuzeydeki kavimleri Ti olarak umûmî 
tasnife tâbi tutmuştur. Çinliler bu ad altındaki kavimlere saldırarak toprakla-
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rını büyütmeye başlamışlardır. Mezkûr kavimlerin yayıldıkları sahalarda as-
kerî koloniler-karakollar kurmalarının yanı sıra iskân ve tımar faaliyetlerine 
de girişmişlerdir. M.Ö. II. yüzyılın ikinci yarısında hızlanan bu faaliyetler ne-
ticesinde Çin oldukça genişlemiş ve zenginleşmiştir. Binaenaleyh bu faaliyet-
ler belli bir seviyeden sonra Çin’i askerî bakımdan zora sokmuş ve iktisaden 
zayıflatmıştır. Bu çıkmaza bir çare olması için çeşitli şuralar toplanmış ve 
izlenmesi gereken siyâseti müzakere etmişlerdir. İşte M.Ö. 81 yılında kaleme 
alınan Yan Tie Lun (“Tuz ve Demir Müzakeresi”) bu müzakerelerin mahsulle-
rinden biridir. Eserin devrindeki Hunlar ve Hunlara karşı izlenmesi gereken 
siyasetle ilgili verdiği bilgiler oldukça orijinaldir.

1. Çin’de Ekoller Çağı ve Yan Tie Lun’un Yazıldığı Atmosfer

Çin tarihinde Savaşan Beylikler Devri (M.Ö. 770-221) denen devrede M.Ö. 
1046 yılında kurulan Zhou Devleti parçalanmış ve Çin içerisinde birçok bey-
lik kurulmuştu. Bu devletler siyasî nüfuzlarını ve topraklarını genişletmeye 
çalışıyorlardı. Bu maksatla beyliklerin başındaki hükümdarlar bilge kimseleri 
yanlarında topluyor ve büyüyebilmek için onlarla istişarelerde bulunuyorlar-
dı. Böylece bu dönemde onlarca düşünce ekolü şekillendi. Bu ekolleri dört 
büyük ekol altında toplamak mümkündür: Laozi ve Zhuangzi’nin kurduğu 
Daoizim; Kongzi (Konfüçyüs), Mengzi (Mencius) ve Xunzi’nin kurduğu Kon-
füçyüsçülük; Mozi’nin kurduğu Mohizm ve Han Fei ile Shan Yang’ın kurduğu 
Legalizm (Fajia 法 家; “Kanunculuk”).1

Çin M.Ö. 221 yılında Qin İmparatorluğu tarafından birleştirildi. Bu devlet 
Çin’in ilk imparatorluğuydu. Devlet ve toplum meselelerinin halli için bilge in-
sanların toplandığı meclisler teşkil edildi ve buralarda münazaralar yürütüldü. 
Bu bilgelere ve üstatlara devlette xianliang 賢 良 (erdem), fangzheng 方 正 (doğ-
ruluk) ve wenxue 文 學 (kültür) unvanları verildi. Batı Han İmparatorluğu (M.Ö. 
206 - M.S. 6) devrinde bilgeler ve üstatların toplandıkları en az on yedi büyük 
münazara meclisi zikredilmektedir. Bilhassa İmparator Wu (M.Ö. 156-87), Hun-
lara karşı mücadele etmek ve topraklarını genişletmek üzere iktisadı merkezileş-
tirme gayretindeydi. Bu maksatla siyaset belirlemek üzere birçok kereler meclisi 
toplamıştı. İmparator Wu’nun ölümünden sonra yeni imparator Zhao tarafından 
M.Ö. 81 yılında toplanan bir meclis ise başta tuz ve demir olmak üzere iktisadî 
kaynakların merkezileştirilmesini tartışmak üzere tertip edildi. Altmıştan fazla 
Konfüçyüs üstadının bu tedbirlerin ele alınması üzerine yaptıkları tartışmalar 
çok uzun sürdü ve sadece iktisadî meseleler değil aynı zamanda Hunlara karşı 
yürütülecek siyaset, sınır güvenliği, toprakların genişletilmesi, tarım, kanunlar, 
Konfüçyüsçülük gibi konular ele alındı. Bu mecliste konuşulanlar Konfüçyüsçü 
bürokrat ve bilge Huan Kuan tarafından tarihî kayıtlar da kullanılmak suretiyle 
Yan Tie Lun 鹽 鐵 論 (“Tuz ve Demir Münazarası”) adlı bir kitap hâline getirildi.2 
Böylece altmış bölümlük bir siyaset belgesi ortaya çıkmış oldu.

1 Xiaoye You, “Building Empire Through Argumentation: Debating Salt and Iron in Western Han 
China”, College English, LXXII/4, Illinois, 2010, s. 368.
2 You, “a.g.m.”, s. 369.
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2. Yan Tie Lun’un Yapısı

Çin’in en mühim siyaset belgelerinden biri olan Yan Tie Lun, iki tarafın 
tartışması ve karşılıklı fikirlerin çatışması şeklinde yâni münazara tarzında 
kaleme alınmıştır. Bir taraf daifu 大 夫, devlette merkezileşmeyi ve halkı idâre 
için kamu hukukunun üstünlüğünü savunan legalistler ve diğer taraf wenxue 
文 學 ise merkezî idârenin menfaatlerine dokunduğu halkın, feodal toprak sâ-
hiplerinin ve tüccarların mümessili olan Konfüçyüsçülerdi.3

Daifu karakteri altında fikirlerini dile getiren ve esâsen İmparator Wu’nun 
işgal siyâsetlerini sürdürmesini savunan kesim, Çin’in topraklarının genişle-
tilmesi ve kuzeye ve batıya seferler düzenlenmesi gerektiğini öne sürüyordu. 
Bu sûretle ele geçirilecek topraklarda tesis edilecek tımar sistemi ve ticaretten 
elde edilecek gelirler memleket iktisadını kurtaracaktı. Kamu iktisadında tuz 
ve demir tek elde toplanmalı ve devlet iktisada doğrudan müdâhil olmalıy-
dı. Bu yönüyle muasır mânâda bir “devletçi iktisat siyaseti” söz konusuydu. 
Wenxue karakteriyle fikirlerini ifade eden kesim ise “liberal iktisat” taraftar-
larıydı. Bunlara göre Çin genişlememeliydi. Çin’in işgal ettiği topraklar her 
zaman Çin’in sırtında yük olmuştu. Tuz ve demir üzerinde devlet denetimi ve 
iktisada ve ticarete devlet müdâhalesi olmamalıydı. Bu kesim aynı zamanda 
Konfüçyüs fikriyatının temsilcisiydi.4

Hülasa olarak yukarda zikredilen hususlar üzerine çeşitli fikirlerin tartış-
masını ortaya koyan eser İmparator Zhao’nun shiyuan saltanat devresinin 6. 
yılında (M.Ö. 81) neşredildi.5

3. Yan Tie Lun’un Metni ve Nüshaları

Huan Kuan’ın başında olduğu heyet tarafından kaleme alınan eserin bir-
kaç nüshası vardır. Öncelikle 10 ciltlik nüshayı ele almak gerekir. Tu Zhen 
ve Tu Mu tarafından 1501 yılında neşredilen nüshanın 1202 yılına âit bir 
nüshaya dayandığı bildirilmektedir. Zhang Runjen 1807 yılında Tu Zhen’ın 
nüshasını esâs alarak eseri 10 cilt hâlinde neşretti. Bu nüshaya daha sonra 
Gu Guangchi (1776-1835) bazı şerhler ve ilâveler yaptı. Wang Xianqian bu 
nüshaya dayanarak 1891’de yeni bir neşir yaptı.6

12 ciltlik nüsha ise 1554’de Zhang Chixiang tarafından neşredildi; bu nüsha 
1174 yılındaki bir nüshaya dayanmaktadır ve metin Guang Han Wei Cong Shu, 
Ceng Ding Han Wei Cong Shu ve Ci Shu Bai Jia için esâs olmuştur. Japon Itō 
Tōgai ise 1708’de bir nüsha ortaya çıkardı. Metin Zhu Zi Ji Cheng külliyatı için-
de 1935’te Beijing’de ve Shi Jie Wen Ku külliyatı içinde 1958’de Taipei’de basıldı.

3 You, “a.g.m.”, s. 370.
4 Shang Yang’s Reforms and State Control, Ed.: Li Yuning, New York, 1977, s. xxxi-xxxii; N. Sadao, 
“The Economic and Social History of Former Han”, The Cambridge History of China, I, Ed. D. Twit-
chett - J.K. Fairbank, Cambridge, 1986, s. 584.
5 Eserin kadim Çin stratejisindeki yeri için bkz. Zhu Zhongbo - Ning Wang, “Discourses on Salt 
and Iron and China’s Ancient Strategic Culture”, Chinese Journal of International Politics, II, Ox-
ford, 2008, s. 263-286.
6 Michael Loewe, “Yen T’ieh Lun”, Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide, Ed. Michael Loewe, 
California, 1993, s. 478-481.
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Wang Xianqian’in nüshasına dayanan Lin Zhenhan, eseri Yan Tie Lun 
adıyla 1934’de Shanghai’da neşretti.

Xu Depei, yine Wang Xianqian’in nüshasını esâs alarak Yan Tie Lun Jishi 
adıyla 1939’da bir neşir yaptı.

Guo Moruo, metni şerhli bir şekilde Yan Tie Lun Du Ben adıyla 1957’de 
Beijing’de neşretti.

Wang Liqi, bir edisyon kritik yaparak tüm nüshaları gözden geçirmiş ve 
şerhli bir metin oluşturarak kaynağı, Yen Tie Lun Jiaozhu adıyla 1992’de Be-
ijing’de neşretmiştir. Biz de çalışmamızda mükemmel bir şekilde yeniden inşa 
edilmiş bu nüshadan istifade ettik.

4. Eserin Bir Hun Tarihi ve Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Kullanılabi-
lirliği ve İlk Tarih ve Kültür Malûmatlarını Sunması

Bir siyasetnâme, siyaset felsefesi ya da iktisat siyaseti belgesi olarak görü-
nen Yan Tie Lun, tarih araştırmalarında kullanılabilir olmalıdır. Nitekim Asya 
Türk tarihi araştırmalarında tarih dışı kaynaklara, meselâ siyasetnâmelere, 
felsefe, hukuk, tıp vb. kitaplara müracaat pek azdır.

Elimizdeki kaynak Hunlara dâir karakter tahlillerini tafsilatlı bir şekilde 
yapan ilk kaynaklardan biridir. Hunların kökleri, şahsiyetleri, hayat tarzları, 
yaşadıkları coğrafya üzerine bilginler tarafından yapılan canlı tasvirler, diğer 
tarih kaynaklarına nazaran çok tafsilatlıdır. Eserde devletçiler ve Konfüçyüs-
çüler arasında yapılan münazaralarda esasen Hunların insan ve toplum olarak 
bünyeleri masaya yatırılarak alınması gereken tedbirlerden bahsedilmektedir.

Yıllıklarda Hunların şahsiyetleri ve hayat tarzlarına dâir en tafsilatlı ilk 
malûmatlar sırasıyla M.Ö. 109 yılında tamamlanan Shi Ji, s. 2879’da ve M.S. 
111 yılında tamamlanan Han Shu, s. 3743 ve 3760-3761’de yer almaktadır. 
Shi Ji’deki Hunlar bahsi ile Han Shu’daki Hunlar bahsinin ilk cümleleri he-
men hemen aynı cümlelerle Hunların hayat tarzlarını bildiren paragraflardır.7 
Han Shu müellifinin Hunlar bahsini kaleme alırken Shi Ji’deki bahsin başlan-
gıcını istinsah ettiği anlaşılmaktadır. Han Shu’daki diğer yerde ise Çin elçisi 
ile Hun Aksakalı Zhonghan Yue arasında Hun âdetlerinin bir münazarası ya-
pılmaktadır. Çin elçisi Hunların âdetlerine dâir sorular sormakta ve aksakal 
ise cevaplar vermektedir; hatta aksakal Çin âdetlerini küçümsemekte ve gayet 
sade ve güzel işleyen Hun sistemini yüceltmektedir.8 Elçi ile aksakal arasında 
gerçekten böyle konuşmalar yapılıp yapılmadığını bilemeyiz, çünkü elimizde 
tek bir kaynak vardır. Bununla beraber bu konuşmalar Çinlilere Hunları tam 
mânâsıyla tanıtan birer kalıp cümleleridir. Milâttan sonra kaleme alınan Han 
Shu’daki bu malûmatların M.Ö. 81 yılında yazılan Yan Tie Lun’daki tahlille-
rin büyük ölçüde tekrarından ibaret olduğunu kabûl etmekte bir beis yoktur 
kanaatindeyiz.

Yine Han Shu’da, Hunların Çin için tehdit teşkil etmesi ve tehlikelere 
karşı izlenmesi gereken yol hakkında Çin imparatorluk meclisinde farklı za-

7 Shi Ji, Beijing, 1997, s. 2879; Han Shu, Beijing, 1997, s. 3760-3761.
8 Han Shu, s. 3760-3761.
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manlarda söz alan Hou Ying9, Yang Xiong10 ve Yan You’nun11 adlı sarayda 
üst makamda yer alan kişilerin mülahazaları, aşağıda “Hunların Tarihî Se-
yirleri Üzerine” ve “Hunların Stratejik Yayılmaları Üzerine” başlıklı kısımlar-
da Yan Tie Lun’dan alınan konuşmalarla birebir benzerlik arz etmektedir. 
Dolayısıyla bu usulün ve hitap tarzının Han Shu’dan çok önce yazılan Yan 
Tie Lun’dan yadigâr kaldığı veya en azından bu ikisinin aynı kaynaktan bes-
lendiği aşikârdır.

5. Eserde Hunların Konu Edilmesi

Altmış bölümlük eserin ilk bölümünde devletin ağzıyla konuşan Daifu, 
eserin kaleme alınmasının başta gelen sebeplerinden biri olan Hunlar mesele-
sine temas ederek söze başlamaktadır.

Daifu’nun temsil ettiği kesim, insafsız ve vahşî olarak tasvir ettikleri Hun-
lar üzerinde durarak kabul edilmesini istedikleri siyaseti müdafaa etmekte-
dirler. Buna karşılık Xianliang, Daifu’nun etnik bakış açısına karşı çıkmakta 
ve Hunların Çinlilerden farklı hayat tarzlarının yadırganmaması gerektiğini 
vurgulamaktadır.12

Daifu, Çinlilere ait kaidelerin sadece Çinliler için değil Çin dışındakiler için 
de söz konusu olduğunu öne sürmektedir. Buna göre Hunlar ancak güçlü 
bir orduyla Çin kaidelerine dâhil edilebilecektir. Sınır boylarında sağlam bir 
askerî varlık tesis edildikten sonra Hunlar yılacaklardır. Buna karşılık Kon-
füçyüs taraftarları Hunlara insanlık ve erdem ile yaklaşılması gerektiğini söy-
lemektedirler.13 Daifu ise Hunlar ile hiçbir münâsebete sıcak bakmamaktadır.

6. Metinde Hunlara Dâir Kayıtlar

Antik devrin çok mühim bir siyaset belgesi olan bu kaynak, Çin iktisadına 
ve siyasetine muhakkak ki yön vermiştir. Böyle bir metinde bazı siyasetleri 
belirleyici değişken rolünde Hunlar olmuşlardır. Çin tarih yazımında sıklıkla 
görüldüğü üzere belli meselelerin hal edilmesi için tarihten misâller verilmek-
te veya konunun tarihî seyri ele alınmaktadır. Siyaset tayin edicisi olması 
bakımından Yan Tie Lun’daki Hunlara dâir kayıtların çok gerçekçi olduğu 
görülmektedir. Nitekim Hunlarla ile ilgili malûmatları birkaç başlık altında 
tasnif etmek mümkündür:

Hunların Tarihî Seyirleri Üzerine:

““Daifu şöyle dedi: Qi (Devleti’nin14) Huan Gong 齊 桓 公’u15, Yan 燕16 (Dev-

9 Han Shu, s. 3803-3804.
10 Han Shu, s. 3812-3816.
11 Han Shu, s. 3824-3825.
12 You, “a.g.m.”, s. 373.
13 You, “a.g.m.”, s. 374.
14 M.Ö. 1046-221 yıllarında yaşayan ve Jinan, Kaifeng, Nanjing, Qingdao taraflarında kurulan bir 
Çin devletidir.
15 M.Ö. 685-643 yıllarında tahtta olmuştur.
16 Bugünkü Beijing topraklarında kurulmuş ve M.Ö. 11. yüzyıl ile M.Ö. 222 yılları arasında ya-
şamış bir devlettir.
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leti’ni) aşıp Shanrong’larına17 vurdu, Guzhu 孤 竹’yu18 mağlup etti, Lingzhi 
令 支’ların19 (gücünü) kırdı. Zhao Devleti’nin Beyi Wu Ling 趙 武 靈 王20, 
Gouzhu’yu21 aştı, Dai Vadisi’ni kat etti, Lin Hu’ları 林 胡 (“Orman Hu’la-
rı)’nı ve Loufan 樓 煩’ı22 bastırdı. Yan (Devleti) vurup Donghu 東 胡’ları ka-
çırdı, 1000 li toprağı süpürdü, Liaodong 遼 東’u geçti ve Chaoxian 朝 鮮

(Kore)’e hücum etti. Qin (Devleti Generali) Meng Gong 蒙 公23 vurup Hunları 
kaçırttı, sanki av kuşları serçeleri kovalıyor gibi kaçtılar. Hunların gücü 
kırıldı, güney tarafına 10 küsur li’den fazla bakmaya cesaret edemediler. 
Bundan sonra Meng Gong öldü ve beyler Qin (Devleti; M.Ö. 221-206)’e 
karşı ihanet etti, Orta Memleket (Çin) karmaşaya düştü, Hunlar bölük bö-
lük tekrar sınırlara gelip yağma yapmaya cüret ettiler. Küçük memleketler 
Yan ve Zhao, yağmacı düşmanları püskürterek topraklarını genişletirdi, 
bugün Han Memleketi (Çin)’nin büyüklüğü ile askerin ve halkın gücü, 
Huan Gong’un halkı ile Yan ve Zhao’nun komutanları kadar kifayetsiz 
değildir…” … Wenxue dedi ki: “… Bu Orta Memleket’in karmaşa içine düş-
mesi, Meng Tian’in ölümü veya beylerin Qin’e ihanet etmesi (yüzünden) 
değildir. Eskilerde Zhou Sülâlesi ihtişamlıydı, Yueshang 越 裳 Âilesi (Sülâ-
lesi) gelip (onlara) haraç sundular, tüm yabancılar haraçlarını getirdiler. 
Bundan sonra Zhou zayıfladı, beyler büyük seferler düzenlediler, man’lar 
ve mo’lar (yâni güneydeki ve kuzeydoğudaki tüm yabancılar) bölük pör-
çük oldu, her biri kendi bölüğünü topladı, kimse bir olamadı. Bundan son-
ra Hunlar gitgide güçlendiler, beyleri bir bir kemirdiler, Yuezhi’ları yenip 
kaçırttılar, bu sayede orduları korkulur oldu, küçük memleketleri göç et-
tirdiler, yay geren halkı kendilerine çektiler, birleştirip bir âile yaptılar, bir 
fikirde ortak güç ettiler, böylece belâ bir hükümranlık ortaya çıktı. Öndeki 
efendiler, önceki imparatorların Hun siyasetini izlediler: “Ordu Batı Top-
rakları (Xiyu; esasen Doğu Türkistan)’nı ele geçirir, uygun yerlere konar… 
Han (Çin)’ın gücü ile, Hunların halkına hücum edilir, sanki sert yaylar ya-
raları parçalar gibi.” İmparator bu siyaseti onayladı. Efendilerin erdemin-
den istifade edilsin, efendinin hesaplarına kulak verilsin… Hunlar artık 
hareket edemezler.””24

17 Çin’in kuzey taraflarında dağlarda yaşayan ve Çinli olmayan topluluklara verilen umûmî bir 
addır.
18 Tangshan ve Hebei taraflarında Zhou Devleti’ne bağlı olan M.Ö. 664 yılında sona eren bir dev-
lettir.
19 Bugünkü Qian’an, Qianxi ve Heluan ilçelerinin kuzeyinde, Çinlilerin Chunqiu dedikleri dönem-
de (M.Ö. 770-476) yaşayan bir devlettir.
20 M.Ö. 403-222 yıllarında bugünkü İç Moğolistan, Hebei, Shanxi ve Shaanxi bölgelerinde hüküm 
sürmüş olan Zhao Devleti’nin beyi Wu Ling M.Ö. 325-299 yıllarında hüküm sürmüş ve 295 yılında 
ölmüştür.
21 Bugünkü Shanxi’deki Dai İlçesi’nin kuzeyindeki dağlara verilen addır.
22 Bugünkü Shanxi ile Hetao arasında yaşayan bir bozkır halkıdır. Büyük Hun Devleti kurulduk-
tan sonra bu devletin bünyesine girmiştir.
23 Meng Tian 蒙 恬 de denen Qin İmparatorluğu (M.Ö. 221-206) generalidir. M.Ö. 210 yılında ölen 
general Hunlara karşı yapılan seferler ile meşhurdur.
24 Yan Tie Lun Jiaozhu, Haz.: Wang Liqi, Zhonghua Shuju, Beijing, 1992, s. 494-495.
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Hunların Hayat Tarzı Üzerine:

““Daifu dedi ki: “Hunlarda korunaklı geniş şehirler ve kazılarak açılan 
daimî su depoları yoktur; uzun baltalı kargıları ve gerdikleri yaylarının 
kârları, yığdıkları tahılları koydukları ambarları vardır. (Bunların) idâre 
edenleri erdemi ve hukuku; idâre edilenleri ise kültürü ve nizamı bilmez-
ler, efendiler ve tebaa küfrederler durduk yere, üstün ve astın bir proto-
kolü yoktur, söğütleri örüp ev yaparlar, keçe örtü ile üstünü kapatırlar. 
Basit yay ve kemik ok başı (kullanırlar), atları darı yemez. İçeride alınan 
tedbirler yeteri kadar itibar görmez, dışarıda kaideler yeteri kadar dil-
lendirilmez. Orta Memleket, yeryüzünün karnı ile kalbidir, bilge askerin 
başlık ettiğidir, kaide ile erdemin (görgünün) toplandığı ve mal ile kârın 
arttığı (yerdir).””25

““Wenxue dedi ki: “Hunların arabaları, aletleri gümüş ve altından ve tez-
yinatları renkli ipekten değildir, sadelik esastır ve vazife katidir, ipek ya-
zısız, işaretsizdir, etek ve kaftanın yakaları bükülür hâldedir, hepsi esas-
tır ve vazife (böyle) tamamlanır. Erkekler gayri tabiî işler ile saraydaki, 
kaledeki ve şehirdeki hareketleri muntazaman hakketmezler. Kadınlar 
kakmalı, tezyinatlı, parlak ipeğin vergisini düzenli vermezler ve narin si-
cimli, ağlı, ince ipeği yapmazlar. Tutumlu davranır ve kâr ederler, kolayca 
başarırlar ve zorlukla mağlup olurlar. Baltalı kargılar ve güçlü yaylı tüfek-
ler yapmasalar da, silahları, atları ve güzel yayları vardır. Evlerinde her 
şeyleri vardır, insanlar mallarını (burada) tutarlar, bir şafak vakti aciliyet 
doğduğunda, paralarının geçirildiği ipi yaya gerip atlarına atlarlar, olur 
biter. Malları ve tahılları masa başında görünmez, fakat (hiç olmazsa) on-
larca gün yetecek yiyecekleri vardır. Böylece dağlar ile vadiler şehirleri ve 
surları; sular ile otlar ise ambarları olmuştur. Hukukları basittir ve kolay-
ca farklılaşabilir. Aza kanaat getirir ve rahatça geçinirler. Cezaları katı 
olduğundan (kanunlar) çiğnenmez, emir verilir ve sorgusuz yerine getirilir. 
Protokolü küçük görürler ama hakikate yürekten inanırlar. Kültürleri sa-
dedir ve işte çabukturlar. Bu sebeple kaidelerinin ve erdemlerinin (görgü 
kurallarının) (yazıldığı) kitapları olmasa da kemiklere hakkeder ağaçla 
ciltlerler (bükerler), türlü memurların karşılıklı yazışmaları vardır, böylece 
idâre edenler ile edilenler ve ast ile üst birbirine karşılıklı olarak bağlanır. 
İdâre altındaki halk, kafasına göre hareket eden memurların keyfine bağ-
lıdır, (bunların) hepsi konuşarak hükmederler, fakat (emirler) kesin ve tar-
tışmasız olduğu için Qin (İmparatorluğu) onları sürmek istese de karşılık 
görmüş ve daha da kayıp vermiştir. Bu yüzden ordu ve dehşetli silahlar 
fayda sağlayamaz.””26

Hunların Şahsiyetleri Üzerine:

““Xianliang şöyle dedi: “Hunlar, (Gobi) Çölü’nün ortasında oturuyorlar, 
oralar canlıların bir şey yiyemedikleri topraklardır, Gök’ün lanetlediği ve 

25 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 542.
26 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 542-543.
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terk ettiği yerlerdir, evlerde ve teraslarda yaşamazlar, erkek ve kadın 
farklıdır, engin bozkır onların asıl evidir, keçe çadır evleri ve otağlarıdır, 
deri giyer ve kürkle örtünürler, et yer ve kan içerler, toplanıp pazarlar ku-
rarlar, tepeden tırnağa hayvancılıkla yaşarlar, Orta Memleket’in geyikleri 
gibi.””27

““Daifu dedi ki: Bugün feryatlarını yükselten halk, Orta (Memleket’in) dı-
şında sükûnet bulmayanlardır, Hunlarda kötü talihe yakalanmışlardır.
İçeride başlarını sokacak bir evleri ve dışarıda ekip biçecekleri bir tarlaları 
yoktur, güzel otların ve tatlı suların arkasından giderler ve hayvanlarını 
güderler, Hunlar mesleklerini değiştirmezler, bu yüzden Orta Memleket 
için bela (olmaya devam edeceklerdir).””28

““Xianliang şöyle dedi: “Hunların topraklarının ucu bucağı yoktur, silah 
ve atları boldur ve hızla yer değiştirebilir, onların durumu kolayca belaya 
dönüşebilir. Aslanın çektiği kâr ve kuşun büktüğü zarardır.””29

Hunların Stratejik Yayılmaları Üzerine:

““Daifu dedi ki: “Hunlar ırmakların ve dağların engellerini ele geçirdiler, 
tarım ve hayvancılığın faydalarına kondular, halkı zenginleşti ve ordusu 
güçlendi, ilerleyip (sınırlardan) girdiler ve yağma yaptılar, Gouzhu’nun içi 
ve Shanjun 山 郡’un güneyindeki bütün şehirler darmadağın oldu. İmpa-
rator Wen 文 帝 zamanında (M.Ö. 180-157), düşman Xiaoguan 蕭 關’dan30 
içeri girdi, işaret kulesi ateş yakıp Ganquan 甘 泉 ile bağlantı kurdu, tâbi 
halklar korktular ve (nereye) gideceklerini bilemediler, bu yüzden Hu (ya-
bancı)’lara karşı koymak üzere Jingshi (payitaht)’ya yerleştirilmelerini 
istirham ettiler, Hu’lar batıda Dawan (Fergana), Kangju’ya bağlı olarak 
hizmet ederler, güneyde Qiang (Tibetlilerin ataları)’larla bağlantıları var-
dır. Önceki İmparator engin ve bereketli toprakların ele geçirilmesine ses-
siz kalmadı, Zhangye 張 掖’nin batısına (sed) inşa etti, Qiang (Tibetlilerin 
ataları) ve Hu’ları engelleyip yollarını kesti. Bundan Batı Toprakları’ndaki 
memleketlerin hepsi (Çin) içine gelip Hunlara karşı koydu, onların sağ kolu 
kesildi, kılıçlar çekildi ve (Hunlar) kaçtı, böylece toplanan insanlar toprağı 
ektiler, hayvanları güttüler ve büyük faydalar ortaya çıktı. Çin Seddi’nin 
güney yakınlarında, sınır olan yerlerde atlar ve sığırlar yayıldılar.””31

Hunlara Vurulan Darbe Üzerine:

““Bugün Hunlar kemire kemire (Çin’in) içini yağmalamışlardır, uzaktakiler 
onların zulmünden uzak olmamışlardır, sınırlarda yalnız olanlar kayıplar 
içindedir… Sefer edip tedbir alınmadığında, tahribat ve zarar durmaya-
caktır. Bu yüzden sabık imparator erdemli ordusunu harekete geçirip suç-
luları cezalandırdı, takip edip Qilian 祁 連 ve Tanrı Dağları 天 山’nı dağıttı, 

27 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 445.
28 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 445-446.
29 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 446.
30 Kansu koridorunda bugünkü Ningxia’daki Guyuan İlçesi’nin güneydoğusundadır.
31 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 499.
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(Hunların) halkını ve boylarını dağıttı, kuzeyde Long Şehri 龍 城’ne kadar 
ele geçirdi, Hunları büyük bir kuşatmaya aldı, (Hun) Chanyu’su ruhunu 
kaybetti, sadece bedenen kaçtı, arabasına binip kuzeye doğru uzaklaştı, 
ele geçirilen düşmandan 100 küsur bininin kellesi alındı. Yay gerenlerin 
halkı, keçe ve kürkün beyleri, cesareti bıraktılar ve boyun eğip uzaklara 
kaçtılar, böylece dağıldılar. Hunye 渾 耶32 halkını topladı ve gelip Çin’e 
tâbi oldu, Hu’lara baş eğdirmek için Çin Seddi’nin içinde ve Irmak (Sarı 
Irmak)’ın ve Dağ’ın dışında beş tâbi beylik (memleket) kuruldu, (böylece) 
nadiren yağma ve yıkım oldu.””33

“Daifu dedi ki: “Sınır şehirlerinin dört bir tarafı düşmanla çevrilidir, kuzey 
tarafı bilhassa onların şiddetine maruz kalmaktadır. Önceki imparator üç 
tarafın belasını kesmişti, etraftaki memleketlere ve en uçtaki tâbi illere ve 
memleketlere bolluğu yayarak, Hunlara vurarak (bu işi başarmıştı). Hun 
topraklarının sınırları hayvanlarla doludur, yalnız ve güçsüzler sağ çıka-
mazlar, tükenip öldükleri an gelir. Uzaklar memnun etmez, hasret ettirir, 
askeri doyurup atı beslemek ve Batı Toprakları’nı tatlı sözlerle kandırma-
nın mesuliyetini üstlenmeyi (gerektirir).””34

Hunların İktisadî Zenginlikleri Üzerine:

“Daifu dedi ki: “Bugün dağların ve bataklıkların zenginlikleri, dengeli do-
laşımın hazineleri, tabiî zenginliklerin dengesini koruma ve bağlı olanla-
ra hükmetme için vardır. Ju ve Han altını, diğer değersiz haraç malları, 
yabancı memleketleri ayartmak ve Hu’ların ve Qiang (Tibetlilerin ata-
ları)’ların hazinelerini kapmak içindir. Bu yüzden Orta Memleket’in bir 
top ipeği ile Hunların altın malları tekrar tekrar alınır, böylece düşmanın 
kaynakları azaltılır. Katırlar, eşekler ve develer sınırdan içeri kesintisiz 
kuyruklarla girer, benekli ve doru zıpkın atları bizim (ahırlarımıza) do-
luyor, samur, fare, tilki ve porsuk derileri (ve kürkleri), renkli kilimler, 
işlemeli halılar iç hazinemizi bürüyor, yeşim taşları, uğurlu taşlar, mer-
canlar, kristaller memleketimizin hazinesi hâline geliyor. Yâni, dış mem-
leketlerin malları içerimize akıyor, (buna karşılık) zenginliklerimiz çarçur 
olmuyor.””35

“Daifu dedi ki: “Önceki imparator (İmparator Wu; saltanatı M.Ö. 141-87), 
dış memleketlerin faydalarını ölçüp biçti, Hu’ların ve Yue’lerin (güneyde-
ki Çinli olmayanların) ordularını tahmin etti ve (nasıl) zayıflatılacağını ve 
kolayca yenilebileceğini tetkik etti. Az güç harcayarak büyüğü başardı…
Dağ (eteklerinden) deniz (kıyılarına) Çin Seddi içinde kaldı, kuzeyde Sarı 
Irmak’ın ötesine gitti, Hun topraklarına (giden) yolları açtı, bu iş henüz 
tamamlanmadı.””36

32 M.Ö. 121 yılında Çin’e tâbi olan Hunların soylu âile veya sülalelerindendir.
33 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 488-489.
34 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 471.
35 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 28.
36 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 79.
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Çinlilerin Hunları İktisat Siyasetlerinin Merkezine Koymaları Üzerine:

“Daifu dedi ki: “Hunlar ihanet edip isyan ettiler ve tâbi olmadılar, uzak 
sınırlarda defalarca yağma ve tahribat yaptılar, (orada) alınan tedbirler 
Orta Memleket (Çin)’in askerini yığıp harcamasına sebep oldu, tedbir alın-
madığında istila ve yağmalar durmadı. Önceki imparator sınırdaki halkın 
daimî eziyeti için kederlendi, düşmanın ele geçirdiklerinden acı doğdu, bu 
yüzden sınıra setler çekildi, işaret (ve gözetleme) kuleleri dikildi, (düşma-
na) karşı koymak için garnizonlar kuruldu. Sınırın gelirleri yetmeyecek 
ölçüdedir, bu yüzden tuz, demir yükseltilsin, içki üzerinde tekel kurulsun, 
dengeli dolaşım tesis edilsin, (bu surette) sınır masraflarını karşılamak 
üzere para artar ve mal birikir.””37

“Daifu dedi ki: “Hunlar zâlimlikleri ve şeytanlıklarıyla, pervasızca sınır-
dan içeri girdiler, Orta Memleketi (Çin)’e ciddî zararlar verdiler, illerin, 
ilçelerin ve Shuofang (Ordos havalisi)’ın douwei (都 尉: komutan)’lerini öl-
dürdüler, büyük karmaşa ortaya çıktı ve düzen kalmadı, devamlı (onlara) 
vurup cezalandırmak gerekmekteydi. Haşmetmeabları büyük lütuflarını 
ihsan etsin, keder güzelin desteklemediği (bir iştir), askerin ve memur-
ların bozkırda mahvolmasına müsamaha göstermeyin, belayı bırakın ve 
zorlukla yüz yüze gelindiği (için) (yüksek kabiliyetli) ordular tutun, kuzey 
tarafında Hunların arzuları tekrar kabardı, gene tuzu, demiri, dengeli do-
laşımı engellemek, sınırdaki gelirleri dağıtmak ve askerî stratejileri boz-
mak istiyorlar, sınırın kalbi için hiç endişeleri yok.””38

Hunlarla İşbirliği Yapılıp Yapılmayacağı Üzerine:

““Wenxue dedi ki: Eğer haşmetmeabları (onları) bırakmayıp erdemi artır-
sa ve cömertliğini gösterirse, Kuzey Yi (Çinli olmayanlar)’leri mutlaka tâbi 
olacaklardır… Bundan sonra ise Hunlar omuz omuza veremeyecekler ve 
onların mallarını yiyemeyeceklerdir.””39

““Chengxiangshi dedi ki: (İnsanlar) gördükleri her şeyi aşağılarlar, ancak 
duyduklarına değer verirler, bu insanoğlunun aslı bozuktur, tabiatı artık 
böyle olmuştur. Bu yüzden Yanyi cezalandırılmış ve onuru kırılmıştır, Dis-
han Hunların elinde ölmüştür.””40

Çinlilerin Hunlarla Yaptıkları Anlaşmalar Üzerine:

““Daifu şöyle dedi: “Han (Devleti) ortaya çıktığından beri, Barış ve Evlilik 
(Heqing 和 親) (sistemi) iyi bir şekilde uygulandı, (Hun) Chanyu 單 于’leri-
ne gelin gönderildi ve onlara çok iyi muamele edildi, ancak ciddiyet ka-
rakterinin, iyi muamelenin ve pahalı hediyelerin gereğini göstermediler ve 
(ahlâkî) ilkeleri değiştirdiler, bu yüzden (meydana gelen) zulüm ve zararın 
haddi olmadı. Sabık İmparator (Wu), vuruşarak (Hunların) yenilebileceğini 

37 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 2.
38 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 2.
39 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 162.
40 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 299.
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gördü, böylece erdem ve endişeden söz edilebilir olmadı, keza generaller 
(ve ordunun asker sayısı) artırıldı, işlenen suç cezalandırılmak üzere ha-
rekete geçilip hücum edildi…””41

““Wenxue şöyle dedi: “Geçmişte, Hunlar Barış ve Evlilik yaptılar, Yi (ya-
bancı)’ler haraç aldılar, efendiler ve kullar dışarıda ve içeride karşılıklı gü-
ven sağladılar, Hu (yabancı)’nun veya Yue (güneyli yabancılar)’nin belası 
söz konusu olmadı.””42

Dağılan Hunların Kaderi Üzerine:

““Daifu dedi ki: “Önceki imparator gücü ve saygınlığı yürüttü, dönüp tek-
rar Dawan (Fergana)’a vurdu, Dawan memleket olarak teslim oldu, eşya-
larını sundu, mücevher ve atlarını getirdi. Wusun’lar korkuya bağlı olarak 
(Çin’e) tâbi olmayı rica ettiler. Hunlar ruhlarını kaybettiler, kaçıp uzaklara 
gittiler, tamamı tâbi olmasa da uzaklardaki soğuk ve çorak topraklara 
yerleştiler, güçlüleri Qilian ve Tanrı Dağları’nda öldüler, onların yetimleri 
bir daha dönmedi. Bu yüzden tebaa düşündü ki Hunlar, Han (Çin) or-
dusu yüzünden mahvoldu, (onların) kanatları bükülmüş ve yaralanmıştı, 
peşlerine düşüp hücum edilerek tâbi kılınabilirdi. Ancak önceki imparator 
tebaayı boş verdi, bu yüzden Hunlar çarpışmadı.””43

““Daifu şöyle dedi: “Hunlar Han (Çin)’daki meşhur şehirleri (pazarları) bo-
şalttıklarından, (oralarda) işler yürümedi, defalarca Man ve Mo’ların (yâni 
güneydeki ve kuzeydoğudaki Çinli olmayanların) sözüne kanıldı, onlara 
dokunulmadı, nasıl böyle oldu? Gao Huang Di, kılıcını kuşanıp Çin (Dokuz 
Bölge; Jiuzhou 九 州)’i sükûnete kavuşturdu, bugün Dokuz Bölge eldedir 
ve Hunlarla ilgili bir iş yoktur.””44

Sonuç

Türk tarihinin erken devirlerinin aydınlatılmasında yeterli kaynaklara sâ-
hip olamayışımız hiç kuşkusuz ilmî araştırmalarda en mühim problemlerden-
dir. Bu cihetle ortaya çıkarılan her yeni malûmat ve kaynak büyük ehemmiyet 
arz etmektedir. Bilhassa Asya Hunlarıyla ilgili tarih kaynaklarını ele aldığı-
mızda Çin kaynaklarına müracaat etmek bir zaruret arz eder. Buna binaen 
Hun tarihinin ortaya çıkarılmasında hemen her türde Çin kaynakları incelen-
melidir. Böylece kısa çalışmamızın Hun tarihi araştırmalarına katkı sağlama-
sını ümit ediyoruz.

Bir Çin kaynağı olarak Yan Tie Lun’un ilgili kısımlarının yukarda verdiği-
miz Türkçe tercümelerinden anlaşılacağı üzere, eserde Asya Hunlarıyla ilgi 
çekici kayıtlar mevcuttur. Zira siyasetname diyebileceğimiz bir eser olması se-
bebiyle Çinliler komşuları olan Hunları farklı yönlerden değerlendirmişlerdir. 
Kaynakta Hunların güçlenmesi onların zorlu geçitleri tutarak stratejik yayıl-
malarına bağlanmış ve buna karşılık Çinlilerin aldıkları tedbirler ortaya ko-

41 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 479.
42 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 480.
43 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 500.
44 Yan Tie Lun Jiaozhu, s. 480.



12 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

nulmuştur. Bununla birlikte Hunların zayıflayarak dağılması neticesinde Çin 
şehirlerindeki pazarlarda aktif bir şekilde rol oynayan Hun tüccarların yok-
luğunun sebebiyet verdiği iktisadî durgunluğa dikkat çekilmiştir. Bu durum 
Türklerin çok erken devirlerden itibaren ticarette oynadıkları önemli role işa-
ret etmesi bakımından önemlidir. Ayrıca Çinlilerin, Hunların sâhip oldukları 
altın ve kıymetli kürklere karşılık onların düşkün oldukları ipek kumaşları 
vererek Hunların zenginliklerini ele geçirmeye çabaladıkları anlaşılmaktadır. 
Bu tespit, Türk iktisat tarihi açısından mühimdir.

Yan Tie Lun’da Hunların kültürüne dâir de mühim tafsilatlar mevcuttur. 
Bilhassa Hunların silahları, hukuk sistemi ve cezalarının katılığı ortaya koyu-
larak teşkilât yapısı tespit edilmiştir. Kaynakta Hunların işleri yerine getirme-
deki çabukluğuna, kemikleri işleyerek yazdıklarına, memurların kendi ara-
larında yazışma yaptıklarına da dikkat çekilmiştir. Bu durum Hunların idârî 
teşkilâtta yazıyı da kullandıklarını ortaya koyması bakımından ehemmiyet-
lidir. Ayrıca bozkır kültürünün özelliklerine uzak olan Çinlilerin kendilerine 
yabancı olan Hunların hayat tarzıyla ilgili yanlış değerlendirmeleri de mevcut-
tur. Hülasa olarak ifade etmek gerekirse, Yen Tie Lun’da verilen malumatlar 
Hunlardan bahseden diğer Çin kaynaklarıyla örtüşmekle birlikte yukarda or-
taya koyduğumuz üzere birtakım orijinal kayıtları barındırması bakımından 
Asya Hunları tarihinin öğrenilmesinde bir ana tarih kaynağı niteliğindedir.
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PEI CEN YAZITI (M.S. 137)

Yrd. Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM*

Öz

XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Doğu Türkistan’da ilerleyen Çin işgal birlikle-
ri Kumul Şehri’nin doğusunda bir taş yazıt buldular. Taşın milâdi 137 yılında 
Tanrı Dağları’na sefer eden bir Çinli vali tarafından dikildiği söylenmektedir. 
Yazıt, Çinlilerin Hunlara karşı galip gelmesini anlatan bir zafer abidesidir. Bu-
nunla beraber zikredilen tarihte bölgede Çin ordusunun olmaması, başka hiç-
bir kaynakta böyle bir hadiseden ve kişiden bahsedilmemesi dikkat çekicidir. 
Üstelik Çin’in bölgede işgal faaliyetine giriştiği bir esnada çok eskiye dayanan 
ve Çinlilerin zaferlerini yücelten bir yazıtın çıkması şüphe uyandırmaktadır. 
Makalemiz yazıtla ilgili şüpheli hususları ele almaya çalışacaktır.

Anahtar kelimeler: Pei Cen, Taş Yazıt, Doğu Türkistan, Hunlar, Çin İşgali.

Pei Cen Inscription (137 AD)
Abstract

Chinese invasion troops, which advanced in Eastern Turkestan, found a 
stone inscription. It was said that a Chinese governor who campaigned to Tan-
ri (Tianshan) Mountains in 137 AD erected the stone. Inscription is a victory 
monument describing Chinese defeating over Huns. However, it is interesting 
that there was no Chinese troop in the region in said date; there is any Chinese 
record about this situation and this person except the inscription. Moreover, it 
raises doubt because of emergence of a very ancient inscription aggrandizing 
Chinese victory during Chinese invasion over the region. Our article will try to 
examine suspicious matters about the inscription.

Keywords: Pei Cen, Stone Inscription, Eastern Turkestan, Huns, Chinese 
Invasion.

Çin’in Han İmparatoru Wu devrinde, M.Ö. 121 yılından itibaren Tarım 
Havzası’nda zaman zaman görüldüğü devrenin sonunda, Hunların Çinliler 
tarafından Tarım Havzası’ndan sürüldükleri ancak milâdın başlarında hâlâ 
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Tanrı Dağları’nın kuzeyinde kırılmamış bir güç olarak kaldıkları bilinmekte-
dir. Kumul-Barköl taraflarında Tanrı Dağları’nın eteklerindeki sulak ve yeşil 
araziler, Doğu Türkistan’a hâkim olmak isteyen her gücün elinde tutması 
gereken yerler olduğu için buralarda Hunlar ve Çinliler arasında bazı çarpış-
malar vuku bulmuştur. Milâttan sonra I. yüzyılın son çeyreğinde bölgede Çin 
hücumları artınca Tanrı Dağları’nın kuzeyinde sağlam duran ve Doğu Tür-
kistan’ı elinde tutabilmek için Kumul-Barköl havalisindeki Tanrı Dağları’nı 
terk etmeyen Hun kuvvetleri ile Çinliler arasında mücadele daha da şiddet-
lenmiştir.1 Bu savaşlar Çin kaynaklarında sarih bir şekilde anlatılmaktadır. 
İlk olarak 73 yılında Arabalı Birlikler Yardımcı Komutanı Dou Gu, Hunlara 
hücum etmiştir. General Ban Chao ise Yardımcı Kurmay sıfatıyla onun ya-
nında bulunmuştur. Ordunun bir kısmı Kumul’a vurmuş ve nihayet Bar-
köl’de bir savaş olmuştur.2 İkinci olarak 91 yılında Çin Generali Dou Xian, 
Sarı Irmak’ın batısına ilerlemiş, seçme 800 atlıyla Juyan3 sınırına gitmiş, doğ-
ruca Hun Chanyu’sunun karargâhına saldırmıştır. Çinliler Tanrı Dağları’nda, 
Chanyu’nun eşi ve yine kendi maiyetindeki 5 binden fazla kişinin kellesi-
ni almış ve eli kolu bağlanan Chanyu atlılarla birlikte kaçıp uzaklaşmıştır.4 
Tüm bu başarılara rağmen Çin, Kumul-Barköl taraflarındaki Tanrı Dağla-
rı’nda Hun varlığını yok edememiş ve bunun üzerine 123 yılında Dunhuang 
Valisi Zhang Dang imparatora bir tezkere arz ederek üç maddelik bir plan 
sunmuştur. O devirdeki güç dengelerini çok iyi analiz eden valinin bu planı 
reel-politik esaslarına dayanarak hazırlanmıştır. Planın ilk maddesi Hun kay-
naklarını kesip onlara saldırmaya, diğer iki maddesi ise Hun saldırılarından 
korunmaya yöneliktir.5 Bu plan çok geçmeden tatbik edilmiş ve 126 yılında 
Çin Generali Ban Yong, Arka Turfan Beyi Nongqi’nin oğlu Jiatenu ve Bahua 
gibilerini toplamış ve seçme birliklerle Hunların Huyan Beyi’ne hücum edip, 
onu mağlup etmiştir.6 Bundan sonra Çin İmparatoru 131 yılında Kumul’da 
tımar sistemi kurulmasını emretmiştir.7 Binaenaleyh Çinliler kendi içlerinde-
ki karışıklıklar sebebiyle 132-136 yıllarından sonra Doğu Türkistan ve Tanrı 
Dağları havalisinden çekilmişlerdir.8 Sadece 150’li yılların başlarında Çin’in 
Hoten taraflarındaki birkaç garnizonundan haber verilmektedir. Dolayısıyla 
Kumul-Barköl taraflarındaki Tanrı Dağları’nda Hunlar ve Çinliler arasında 
73, 91 ve 126 yılında olmak üzere üç savaş olduğu anlaşılmaktadır. Kaynak-
ların verdiği malûmatlara göre 136 yılından sonra bölgede bir Çin ordusunun 
varlığı söz konusu değildir.

1 Kürşat Yıldırım, “Hunlar Devrinde Türkistan”, Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, Haz. Kür-
şat Yıldırım, İstanbul, 2013, s. 70.
2 Hou Han Shu, Beijing, 1997, s. 1573.
3 Şimdiki Kansu ve İç Moğolistan’ın kuzey bölümündeki Ejin Irmağı dolaylarıdır.
4 Hou Han Shu, s. 719.
5 Yıldırım, a.g.e., s. 45-47.
6 Hou Han Shu, s. 2930.
7 Hou Han Shu, s. 2930-2931.
8 Hou Han Shu, s. 2931.
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Bu tarihlerden yaklaşık 1600 yıl geçtikten sonra Çinlilerin bilinmeyen bir 
Tanrı Dağları seferine bir taş yazıt üzerinde rastlanmıştır. Doğu Türkistan’a 
ilerleyen Çin işgal birlikleri XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde, Kumul’un doğu-
sunda Tanrı Dağları’nın kuzey eteklerinde bugünkü Sünkgü Çıtam Kasabası 
yakınlarında iki taş bulmuştur. Bunlardan birisi bir tür anıt ve diğeri ise 1.4 
metre yüksekliğinde bir taş yazıttır. 1729 yılında Barköl’e varan Çinli Gene-
ral Yue Zhongqi yazıtı incelemiş ve milâdın başlarında bölgede Hunlara karşı 
sefer eden Pei Cen 裴 岑 adlı bir general için dikildiğini söylemiştir.9 Daha 
sonraki çalışmalar da bunu teyit etmiştir.

Üzerindeki bilgilere göre yazıtın M.S. 137 yılında Tanrı Dağları’na sefer 
eden ve Hunlara karşı gâlip gelen Çin Generali Pei Cen adına dikildiği kesin-
dir. Yazıta literatürde Pei Cen Yazıtı 裴 岑 碑 ve yine Zhen Hai Yazıtı 鎮 海 碑 
denilmektedir.

Çinlilerin 137 yılında Hunlara karşı yaptığı seferin tarihteki tek kaydı bu 
taş üzerindedir. Devre dâir hiçbir Çin kaynağında ne Pei Cen’dan ne de bu 
seferden bahsedilmiştir.

Böyle bir seferin olmuş olması mümkün müdür? Eğer olmuş ise bölgedeki 
en küçük bir hadiseyi kaydetme meylindeki Çinliler, neden kendileri için böyle-
sine büyük kabûl ettikleri bir “zaferi” kaydetmemişlerdir? Yazıttaki ruh hâli bu 
zaferden sonra Doğu Türkistan’ın Çin’e bağlandığını terennüm etmektedir. Ne 
tesadüftür ki Çinliler, aradan yüzyıllar geçtikten sonra bölgeye gelip bölgedeki 
en eski varlıkları için generalleri marifetiyle bir yazıt bulmuşlardır. Yazıttaki 
hadiseyi teyit edecek hiçbir kayıt olmamasına rağmen XVIII. yüzyıldan sonra 
yazılan ve yazıttan bir şekilde haber veren kaynaklara dayanarak yapılan bazı 
tarih çalışmalarında hadise için “kesinlikle olmuştur” hükmü verilmektedir. 
Bunun sebebi ise galiba coğrafyanın ve hadiselerin kronolojik silsilede uygun 
gibi görünmesindendir. Yazıt uydurma olsa bile bahsedilen coğrafyada Çinliler 
ve Hunlar arasında mezkûr tarihte bir savaş olması gâlip ihtimaldir.

Çin kendi iç karışıklıkları sebebiyle en son 136 yılından sonra bölgeden 
tamamen çekilmiştir. Buna karşılık çeşitli sebeplerle bölgeden çıkamayan ve 
Çin’in merkeziyle irtibatı kopan küçük Çin birliklerinin mevcudiyeti müm-
kündür. Dolayısıyla küçük bir Çin birliğinin Hunları pusuya düşürmelerin-
den sonra, savaşı ve cengâverliği merkeze bildirme imkânlarından mahrum 
olan ve geri dönme imkânsızlığını bilen Pei Cen adlı bir komutanın kendisini 
ve zaferini ebedileştirmek için taş yazıt diktirdiği düşünülebilir. Eğer Pei Cen 
geri dönmüş olsaydı, Tanrı Dağları’ndaki bu büyük zafer kaynaklarda yer alır, 
hatta Çin ananelerine göre yıllıklarda Pei Cen’ın biyografisine mutlaka yer 
verilirdi. O hâlde tamamen izole vaziyette hareket eden bu komutan küçük 
birliğiyle beraber Hun kuşatması altında Tanrı Dağları’nda ölmüş olmalıdır. 
Bu yüzdendir ki düşük rütbeli olduğu için generaller listesinde zikredilmeyen 
bu Çinliden ve küçük birliğinin Hunlara karşı kazandığı zaferden bahseden 
tek kayıt ise galiba 1.4 metrelik bu taştır.

9 Zhu Yuqi, “Han He Tangcang “Pei Cen Bei” Jiu Ta Kao”, Zhongguo Minzu Bolan, N. 11-12, Beijing, 
2014, s. 32.
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Peki, Pei Cen neden ana kaynaklarda geçmemektedir? Hiçbir Çin ana kay-
nağında zikredilmediği gibi Ci Yuan, Ci Hai gibi devasa sözlüklerde de yer 
almamaktadır, sadece meşhur Çin Kişi Adları Sözlüğü’nde yazıttaki bilgiler 
tekrarlanarak kısa bir madde yazılmıştır.10 Yazıtta Pei Cen, Dunhuang Valisi 
ve 3.000 kişilik bir ordunun generali olarak takdim edilmektedir. Vali ve ge-
neral olan birinin kayıtlarda geçmemesi imkânsızken, kayıtlarda görülmeyen 
bir vali ve generali ancak bir taş yazıttan öğrenmekteyiz.

Dunhuang Valisi olan kişilere yıllıklardaki biyografi kısımlarında mutlaka 
bahis açılır. Dunhuang, Çin’in batı ucunda en stratejik noktasıdır.11 Çin dev-
letleri tarih boyunca buraya en kabiliyetli ve önemli adamları atamışlardır. O 
hâlde iki ihtimal söz konusudur: İlk olarak, böyle bir hadise ve kişi mevcut 
değildir, XVIII. yüzyılda bölgeyi işgal eden Çinliler işgallerini meşru kılmak 
için tarihî mesnetler aramışlar ve böyle bir taş yazıt uydurmuşlardır. İkinci 
olarak, Çin ordularının çekildiği bölgede Tanrı Dağları’nda izole hâlde bulu-
nan küçük bir birlik komutanı, hiçbir zaman memleketine dönemeyeceğini 
bildiği için Hunlara karşı kazandığı bir zaferi mübalağalı bir üslupla, gerçekte 
var olmayan unvanları, rakamları ve hadiseleri taşa kazıtmış ve böylece ölüm-
süzleşeceğini düşünmüştür. Bu ihtimallerin hangisinin ağır bastığına hük-
metmek güçtür. Tarihin bu bilinemez hadisesini açıklığa kavuşturmak için 
yeni vesikaların ortaya çıkmasını beklemek lâzımdır.

Yazıt, Sünkgü Çıtam’ın kuzey tarafında 2.000 metre yükseklikten 1957 
yılında alınmış, Çinliler tarafından bir gurur kaynağı olarak muhafaza edilmiş 
ve sonraları Ürümçi’deki Xinjiang Müzesi’ne konulmuştur.

Yazıtın kâğıda geçirilmiş kopyası başta Pekin’deki Çin Millî Kütüphane-
si’nde olmak üzere çeşitli kütüphanelerde mevcuttur.

Yazıttan ilk olarak 1763 yılında neşredilen Qinding Xiyu Tongwenzhi 欽 定 

西 域 同 文 志 (1763)12, 1819’da tamamlanan Xiyu Shuidao Ji 西 域 水 道 記13 gibi 
Çin kaynakları haber vermektedir.

Yazıtı tarihî bakımdan değerlendiren ilk kişi Edouard Chavannes’tir. Müel-
lif, Bonin’in yaptığı kopyaları esas alarak Çince taş yazıtlar üzerine hazırladığı 
kitabının 17-24. sayfasında yazıtın tam tercümesini yapıp, Hunların Huyan 
boyu ile Çinliler arasında Tanrı Dağları’ndaki mücadelelerin bir tahlilini yap-
mıştır.14 Yine yazıttan parça parça bahseden bazı eserler vardır. Bunlardan 
biri olan Dorothy C. Wong, Çin dikili taşları üzerine İngilizce kaleme aldı-
ğı kitabında taşları birkaç sınıfa ayırdıktan sonra Pei Cen Yazıtı’nı “siyasî, 
askerî maksatlarla dikilmiş seküler mahiyetli taş” olarak tanımlamaktadır.15 

10 Zhongguo Renming Da Cidian, Shanghai, 1921, s. 1380.
11 Bkz. Mehmet Zeren - Kürşat Yıldırım, “Türk Tarihi’nde Dunhuang’ın Önemi”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 213, İstanbul, 2014, s. 163-180.
12 Ch’in-ting Hsi-yü T’ung-wen-zhih, Cilt: IV, Tokyo, 1964, s. 3b.
13 Xiyu Shuidao Ji, Zhonghua Shuju Yay., Beijing, 2005, s. 182.
14 Edouard Chavannes, Dix inscriptions chinoises de l’Asie centrale d’aprés les Estampages de M. 
Ch.-E. Bonin, Paris, 1902, s. 17-24.
15 Dorothy C. Wong, Chinese Steles: Pre-Buddhist and Buddhist Use of a Symbolic Form, Hawaii, 
2004, s. 38.
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Yakınlarda Çinli Dai Liangzou tarafından neşredilen bir başka kitapta yazıt, 
Çin’in batısı ve Doğu Türkistan topraklarındaki taş yazıtlar ile beraber türlü 
vesilelerle umumî bir değerlendirilmeye tâbi tutulmaktadır.16 Yine geçen yıl 
Beijing Üniversitesi’nden Zhu Yuqi yazıtın kâğıda geçirilmiş nüshaları üzerine 
bir değerlendirme yapmıştır.17

Yazıt, 1.4 metre yüksekliğindeki bir taşa hakkedilmiştir. Toplam 59 işa-
retten oluşmaktadır. Dili gayet sadedir ve şiir edası taşımaktadır. Verilen ta-
rih, kişi, boy malûmatı çok nettir. Çinlilerin bölgedeki yayılmasıyla ilgili ana 
kaynaklarda kullandığı “fenalık” ve “bela” ile bunların zıttı olan “hoşluk” ve 
“güvenlik”; “düşman” ile bunun zıttı “Çin”; “boyun eğme” ile bunun zıttı “kud-
ret” gibi mefhumlar hemen aynı işaretlerle taş yazıtta mevcuttur. Ana kaynak-
larda Çin’in Batı Toprakları denen Doğu Türkistan’a “kurtarıcı” olarak geldiği 
ve “adalet” getirdiği fikri, tipik bir imparatorluk tavrıdır ve yazıtta da aynen 
görülmektedir. Kullanılan dil gerçekten II. yüzyıl kaynaklarınınkine benze-
mektedir. Yazıtın şiir olup olmadığı tartışılabilir. Biz sadece cümle bitişlerine 
ve fiil kullanımına göre satır oluşturmaya gayret ettik:

惟 漢 永 和 二 年 八 月

Han (Sülâlesi’nin) yonghe (saltanat devresinin) 2. yılı VII. ay
敦 煌 太 守 雲 中 裴 岑 將 郡 兵 三 千 人

Dunhuang Valisi, Yunzhong’lu Pei Cen, 3.000 kişilik ordunun generali
誅 呼 衍 王 等

Huyan Beyi gibilerini cezalandırdı
斬 馘 部 眾

Büyük kısım (halkın) kellesini aldı, kulaklarını kesti
克 敵 全 師

Düşmanın bütün başlarına boyun eğdirdi
除 西 域 之 害

Batı Toprakları’nın belasını def etti
蠲 四 郡 害

Dört Bölgeye (yapılan) fenalığı yok etti
邊 境 艾 安

Sınır toprakları hoş (ve) güvenli (oldu)
振 威 到 此

(Çin’in) yüceliği (ve) kudreti buraya ulaştı
立 海 祠 以 表 萬 世

On bin nesle göstermek için (bu) göl âbidesi (tapınağı?) dikildi.
Bu kısa yazıtta görüldüğü gibi, ifadeler aslında şiir edasıyla yazılmış kah-

ramanlık dizeleridir. Verilen tarih ve adların açıklığı dışında konum olarak 
bize malûm olabilecek tek ifade “göl”dür ki Barköl olması pek muhtemeldir. 
İfade sâhibi kazandığı bu zaferle tüm Doğu Türkistan’ın “refah”a kavuştu-
ğunu haykırmaktadır. Son sözü ise ölümsüzlük arzusunu aksettirmektedir. 

16 Dai Liangzuo, Xiyu Bei Ming Lu, Ürümçi, 2013.
17 Yuqi, “a.g.m.”, s. 30-40.
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Esasında ifadeler, izole olmuş bir yerde ölmek üzere olan birinin ruh hâlini 
andırmaktadır. Taşta yazıldığı şekliyle Çinlilerin Hunlara böyle bir sefer yap-
tığına, böyle bir kişinin gerçekten yaşadığına ya da yazıtın XVIII. yüzyıldaki 
Çin işgaline ruh kazandırmak için icat edildiğine hüküm getirmek için Pei Cen 
Yazıtı’ndakinden daha fazla malûmata ihtiyaç vardır.
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“KLASİK OSMANLI PADİŞAHI” MODELİNİN
YENİDEN İNŞASI: 

SULTAN IV. MURAD*

Yrd. Doç. Dr. Zeynep AYCİBİN**

Öz

Osmanlı siyasetnâme geleneğinin idealden başkalaşıma uzanan kurgu-
su içinde bizi asıl meraklandıran, Kanuni sonrası dönemden itibaren padişah 
otoritesi üzerinde yaşanan kırılma ve bunun yarattığı algıdır. İşte bu merakın 
peşinde koşarken ilk adımı atmış bulunduk çalışmamıza. Öncelikle IV. Mu-
rad’a sunulan siyasetnâme ve nasihatnâme tarzı eserler üzerinden, “Osmanlı 
padişahı”  imgesinde meydana gelen başkalaşıma bir atıfta bulunabilmek is-
tedik. Diğer taraftan bu eserlerdeki yönlendirmelerin, dahası -şimdiye dek ço-
ğunlukla zannolunanın aksine- Valide Kösem Sultan’ın makul dokunuşlarının, 
“klasik Osmanlı padişahı” tiplemesinin yeniden tezahürü üzerindeki etkilerini 
ortaya koyabilmeyi hedefledik. Çalışma ilerledikçe Padişah’a sunulan öğüt, 
duʻâ, uyarı ve hatta yeri geldiğinde tehdit içerikli eserlerin, düşündüğümüzden 
daha fazla olduğunu gördük. Eserlerde yakaladığımız her bir ortak nokta, IV. 
Murad’ın hükümranlığını anlamaya yönelik birer köprü vazifesi gördü bizim 
için. Bu arada, eserlerde tespit ettiğimiz bazı pürüzlü noktalar da aklımızda 
yeni meraklar uyandırdı. Olası başka çalışmalara vesile teşkil edebilmek umu-
duyla bu pürüzlere de mümkün mertebe dikkat çekmeye çalıştık. 

Anahtar kelimeler: IV. Murad, Siyasetnâme, Nasihatnâme, Osmanlı Padişahı.

The Reconstruction Of The “Classical Ottoman Sultan” Model: 
Sultan Murad The 4th

Abstract
In the area of Ottoman siyasetnâme tradition, I have a wide interest about 

the breaking of the Ottoman sultan’s authority at post-Suleymanic era. While I 
was after that interest, I found myself working on this article. First of all, I wil-

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 220                Şubat 2016

* Bu makalenin bir özeti, 21-23 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenen, “Uluslararası Orta 
ve Batı Asya’da Yönetim Kültürü Sempozyumu”nda sunulmuştur.
** Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
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led myself to deal with the alteration of the Ottoman sultan’s image, according 
to siyasetnâmes and nasihatnâmes, which were written in the name of Sultan 
Murad the 4th. After that, I aimed at finding out the effect of these books and 
also Valide Kosem Sultan’s guidance on the reconstruction of the “classical 
Ottoman Sultan” model. The work got progressively wider. I noticed that there 
were more sources than I’d expected at the beggining of the work. They con-
tained counsels, pray, warnings and even threatening for the sultan. I found 
some important common points in all these sources and used each of them as a 
bridge, which connetcs us to the consciousness of Murad the 4th’s sovereignty. 
At the same time, some vague points, which I’d noticed during the work, also 
made me interested. With a hope of helping to some other possible searchings, 
I tried to make little attentions to these vague points.

Keywords: Murad IV, Siyasetnâme, Nasihatnâme, Ottoman Sultan.

Amcası I. Mustafa’nın halʻ edilmesi üzerine, 1623 yılında tahta çıkarıl-
dığında IV. Murad’ın yaşı on bir idi. Eyüp Sultan Türbesi’nde Aziz Mahmud 
Hüdâyî’nin elinden bir değil, iki kılıç birden kuşanması belki de yaşının ufak-
lığını gölgelemek içindi. Evliyâ Çelebi’nin, böyle kılıç kuşanmanın daha önce 
bir başka padişaha müyesser olmadığını söylerkenki heyecanı boşa değildir 
muhtemelen.1 Bir tarafında Hz. Peygamber’in, diğer tarafında Yavuz Sultan 
Selim’in kılıcıyla henüz sünnet dahi olmamış bulunan küçük padişah, yaşı-
nın epey üzerinde azametli bir manzara sergilemeyi başarmış olmalıydı. Ce-
mal Kafadar’ın deyişiyle, “her iktidar değişikliği bir krizdir ya da kriz olma 
potansiyeli taşır.”2 II. Osman ve I. Mustafa’dan sonra tahta oturtulan on bir 
yaşındaki bir padişah, krizin tam da eşiğindedir. Çift kılıçla sembolize edilen 
kamuoyuna karşı bu azametli başlangıç, Osmanlı hanedanının kriz riskini 
yeterince idrak etmiş ve bununla başa çıkmak yönünde tedbir almayı aklına 
koymuş bulunduğuna yorulabilir. Veya yine Cemal Kafadar’ın deyişiyle, “yeni 
sultanın askerî meseleleri seleflerine kıyasla daha ciddiyetle ele almasını arzu 
eden devlet adamlarının tasarladığı bir motif olarak da değerlendirilebilir.”3 Fa-
kat niyetimiz, lafı çok daha cüretkâr bir noktaya taşımak aslında. Sultan IV. 
Murad’a, başta validesi Kösem Sultan olmak üzere, iktidarın kıyısında köşe-
sinde yer alan tüm akl-ı selim devlet adamlarının ve aydınların, hatta dahası 
Padişah’ın bizzat kendisinin şekillendirip yürüttüğü bir proje nazarıyla bak-
mak eğilimindeyiz. Kanuni sonrası dönemde padişah imgesinde meydana ge-
len değişimin kamuoyunda yarattığı tepkiye karşı, “klasik Osmanlı padişahı” 
modelinin yeniden inşası projesi.

Ülkemizdeki Osmanlı tarihi öğretisinde IV. Murad, tahta çıktıktan sonraki 
ilk yıllarını annesinin gölgesi altında eli kolu bağlı vaziyette geçirmiş bir ka-

1 Seyahatnâme, I, neşreden: Orhan Şaik Gökyay, İstanbul, 1996, s. 92. IV. Murad’dan sonra çifte 
kılıç kuşanan bir başka Osmanlı padişahı, sağ yanında Hz. Peygamber’in, sol yanında Osman 
Gazi’nin kılıçlarıyla II. Mahmud’dur. Burada tarihçi, neden Osman Gazi’nin kılıcının tercih edildiği 
sorusunu önemsemelidir. Bu da pekâlâ bir başka çalışmaya vesile olamaz mı?
2 “Eyüp’te Kılıç Kuşanma Törenleri”, Eyüp: Dün/Bugün, İstanbul, 1994, s. 50.
3 “Eyüp’te Kılıç Kuşanma Törenleri”, s. 58.
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rakter olarak tanıtılmıştır ekseriyetle. Karşılaştığı olumsuz olaylar karşısında 
gün geçtikçe mizacı sertleşen ve intikam alacağı günün hayaliyle yaşayan IV. 
Murad karakteri, annesi Kösem Sultan’a karşı olumsuz bir bakış açısını da 
beraberinde getirmiştir. Burada ortaya koymaya çalıştığımız “klasik Osmanlı 
padişahı” modelinin yeniden inşası projesi olarak baktığımızda ise yaklaşık 
on senelik sürece farklı bir görünüm kazandırmak mümkün. IV. Murad’ın 
benliğini bulma mücadelesinde kendisini tetikleyen tek faktörün intikam duy-
gusu olmadığıyla beraber, anne ile oğul arasındaki ilişkinin de bir otorite sa-
vaşından ibaret bulunmadığını ifade etmek istiyoruz.

Naibelik sistemi Osmanlılar’da bulunmadığı gibi, kadınların iktidarına 
şüpheyle bakıldığına dair Osmanlı literatüründen pek çok alıntı zikredilebilir. 
Ama ne var ki günümüz eril düşüncesinde hâlâ varlığını koruduğu üzere, va-
lide pek de kadın değildir aslında. Valide, validedir. Kadınlar ve iktidar arasın-
daki ilişkiye yönelik tüm olumsuz söylemlere karşın, valide sultanların oğul-
ları üzerinde etkide bulunmasının Osmanlılar için kabul edilemez bir durum 
olduğuna dair çok belirgin veriler söz konusu edilemez. Tam tersine, Osmanlı 
tarih yazarlarının en huysuzlarından biri olarak Gelibolulu Âlî’nin, Fusûlü’l 
hall ve’l-ʻakd adlı eserinde, Sultan III. Mehmed dönemine dair birtakım ak-
saklıkları gözler önüne serdiği satırlar arasında, padişahın etrafındaki devlet 
adamlarının, tüm bu aksaklıkları hiç değilse Valide Sultan’a neden bildirme-
miş olmalarını sorgulaması anlamlıdır.4 Diğer taraftan Gelibolulu’nun, daha 
başka eserlerinde kadınların aklının yetersizliğine dair atıp tuttuğu birtakım 
satırlar bulunup çıkarılabilir elbette. Ancak yine de yazarın bu çelişkisinde, 
Valide Sultan’a yaranmak yönünde olası bir kaygıdan daha fazlasını aramak 
lazımdır. Kanuni sonrası dönemde padişah imgesinde meydana gelen deği-
şimle beraber, Valide Sultan’ın devlet meseleleri üzerindeki dahli tenkit edilen 
değil, tam tersine nisbî ölçüde beklenen bir durum haline dönüşmüş olsa ge-
rek. Sefere, hatta belki ava bile çıkmayan, saraya yerleşik padişah modelinin, 
valide sultanın konumu çok daha etkin mertebeye taşımış olması tabiidir. Ya 
da bir başka deyişle, padişah kendisini soyutladıkça somutlaşan yeni birta-
kım saraylı figürler arasında, varlığına en hoşgörüyle bakılandır Valide Sultan.

Gerçi söz konusu kişi Kösem Sultan olunca, varlığına ne mertebe hoş-
görüyle bakıldığı tartışılabilir tabii. Osmanlı tarih yazıcılığın kendisinin bile 
aklı karışıktır bu konuda.5 Fakat daha ziyade yazarların kişisel kariyerist eği-

4 Fusûlü’l-hal ve’l-ʻakd: Mustafa Demir, Gelibolulu Mustafa Âlî, Füsûl-i Hall ü Akd ve Usul-i Harc ü 
Nakd, İslâm Devletleri Tarihi, 622-1599, İstanbul, 2006, s. 59-60.
5 Her ne kadar dilini temkinli kullanmayı başarmış olsa da Kara Çelebizâde Abdülaziz Efen-
di’nin bir Kösem Sultan sempatizanı olmadığı aşikârdır (Ravzatü’l-ebrâr Zeyli, neşreden: Nevzat 
Kaya, Ankara, 2003, muhtelif yerler). Kâtib Çelebi Koca Valide’yi aklı kıt bir kadın ilan etmiştir 
etmesine fakat, birtakım olur olmaz işlere onu başkalarının sevk etmiş olabileceğini hatırlat-
mak suretiyle geri adımını da atmıştır hemen peşinden (Fezleke, Âtıf Efendi Ktp., nr. 1914, vr. 
298b). Naʻîmâ, Valide’nin katlini bize anlatmaya tahammülü zor bulmuştur kendisinde (Târîh-i 
Naʻîmâ, neşreden: Mehmet İpşirli, III, Ankara, 2007, 1325). Abdurrahman Abdi Paşa’nın tutu-
mu ise hepsininkinden ilginçtir. Kösem Sultan’ı tamamen sansür etmiştir yazar eserinde. Ne 
yapıp edip bize, içinde Kösem Sultan’ın hiç olmadığı bir ağalar vakası anlatımı sunmayı başar-
mıştır (Abdurrahman Abdi Paşa Vekāyiʻ-nâmesi, neşreden: Fahri Ç. Derin, İstanbul, 2008, s. 
38-42).
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limleri veya kırgınlıkları ölçüsünde şekil alan farklı bakış açıları bir tarafa, 
kesin olan şu ki gerçekten güçlü bir kadındır Kösem Sultan. IV. Murad adı-
na iktidarı fiilen icra ettiği yıllara ait, sadrazamın kendisine “benim devletlü 
efendim” diye hitab ettiği, kendisinin ise “arslanı” adına çoğul bir ifade ile 
fikirlerini açıkladığı yazışmalar, onun gücünü gözler önüne sermektedir.6 Fa-
kat öte yandan böyle bir gücün varlığı, Kösem Sultan’ın tüm meylinin kendi 
konumunu muhafaza etmekten yana olduğunu akla getirmemelidir. Yaşının 
küçüklüğü ve tecrübesizliği dolayısıyla oğluna, bir padişaha davranılması ge-
rektiği usulde davranılmayabileceği kaygısı taşıdığı açıktır. Bu kaygıyla Valide 
Sultan, oğlu şahsında “Osmanlı padişahı”nın iktidarı üzerinde herhangi bir 
zaaf yaşanmaması için gayret sarf etmiştir. Bir taraftan da onun, gerçek bir 
padişah olabilmesi için oğlu üzerinde eğitici rol üstlendiğinden şüphe duyul-
mamalıdır.

Önemle belirtilmesi gereken bir başka husus da IV. Murad’ın annesine 
tamamen bağımlı bir padişah görünümünde bulunmadığıdır. Sadrazama yaz-
dığı tezkirelerden birinde Kösem Sultan, oğluna söz geçiremediğinden yakın-
maktadır. Gerçi IV. Murad’ın annesinin sözünü dinlemediği mesele, ilk ba-
kışta pek de önemli gibi görünmemektedir. Zamanımızdaki herhangi sıradan 
bir anneden oğlu hakkında duyabileceğimiz sıradan bir yakınmadan farklı 
değildir durum. Oğlunun sabah çıkıp akşam gelmesinden şikâyetçidir Kösem 
Sultan. Sağlığını ihmal ettiğini düşünmektedir.7

Sabah çıkıp akşam geri dönünceye kadar geçen saatler boyunca IV. Mu-
rad’ı meşgul eden mesainin spor olduğunu tahmin etmek hiç de güç değil. 
Genç padişahın bilhassa ava düşkün olduğunu biliyoruz. Ve av söz konusu 
olduğunda, Kösem Sultan için oğlunun soğuklarda at üstünde koşturup sağ-
lığını bozacak olmasından çok daha keyif kaçırıcı meselenin ne olduğu gayet 
ortadadır. Padişahın tüm gününü dışarıda geçirmesi, Valide Sultan’a ait olan 
kontrolün dışarı sızması tehlikesini barındırıyordu. Ancak görünen o ki za-
man zaman, hava almak bahanesiyle, oğlunun peşine düşüp ortalıkta dolaş-
makla Kösem Sultan, bu tehlikeyi de elinden geldiğince bertaraf etmenin yolu-
nu bulmuştu.8 Her ne kadar hoşlanmasa da padişahı avdan uzaklaştırmanın 
çok daha tehlikeli sonuçlar doğuracağını hesap edemeyecek bir kadın değildi 
elbette Kösem Sultan. Fakat öte yandan IV. Murad da her adımını annesinin 
isteği doğrultusunda atmaya baştan razı bir padişah değildi hiç şüphesiz.

Kendi babasına gelinceye kadar olan süreçte, II. Selim, III. Murad ve III. 
Mehmed ava gönüllü padişahlar olarak tarihte yer edinmemişlerdi. Özellikle 
III. Murad’ın şahsında, avlanmaya karşı ilgisiz bir padişahın aldığı tepkinin 

6 Kösem Sultan’a sunulan yirmi beş adet sadrazam telhisinin ve bunların üzerlerinde yer alan Kö-
sem Sultan’a ait emirlerin suretleri Halil İnalcık tarafından neşredilmiştir: Devlet-i ̒ Aliyye, Osmanlı 
İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar, II, İstanbul, 2014, s. 371-427.
7 Devlet-i ʻAliyye, II, s. 373.
8 Ertesi gün çıkılacak olan avda Kösem Sultan’ın da IV. Murad’a eşlik edecek olması ile ilgili bir 
telhis, hayli dikkat çekicidir. Daha ilginç olan ise yine aynı telhiste sadrazamın, kanun engel olma-
sa, arz esnasında bile ana ile oğulun birlikteliğini dilediği yönündeki söylemidir (Devlet-i ʻAliyye, 
II, s. 377.)
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büyüklüğü göz önünde bulundurulursa, IV. Murad’ın yoğun bir şekilde av-
lanmakla geçirdiği ilk yıllarının ne derece önem arz ettiği iyice anlaşılır. Gerçi 
babasının da hiç fena avcı olmadığını anlıyoruz. Dönemin tarihçisi Mustafa 
Sâfî’nin Zübdetü’t-tevârîh’inde, I. Ahmed’in av sefaları hakkında renkli tasvir-
ler bulunmaktadır.9 Ancak saltanatı zamanında avcılıkla ve ağırlıklı olarak 
avın faydalarıyla ilgili bir eserin Arapça’dan tercüme edilip kendisine sunul-
muş olmasına bakılırsa,10 padişah ve av arasındaki ilişkinin giderek zayıfla-
masına yönelik toplumsal kaygılar, onun zamanında hâlâ az çok geçerliliğini 
koruyor olmalıydı.11 Böylece, Kösem Sultan’ın annelik içgüdülerinden veya 
iktidar hırsından, kim ne derse desin, kaynaklanan tüm endişelerine rağmen 
IV. Murad, yoğun bir avlanma kariyeri ile, Kanuni sonrası dönemden beri 
artık iyice yerleşmiş bulunan saraya kapalı, soyutlanmış padişah modelinden 
sıyrılmak yönünde önemli adım atmış bulunuyordu.12

Bu noktada av konusunu haddinden fazlaca önemsediğimiz düşünülme-
melidir. Temsilî bir savaş sahnesi olmasından hükümdarın halk ile teması-
na fırsat sağlamasına, kadınlarla muhabbette düşkünlükten alıkoymasından 
bedeni ve zihni zinde tutmasına çeşitli faydalarıyla av, XVI. asrın sonların-
dan itibaren kaleme alınmaya başlanan siyasetnâme ve nasihatnâme tarzı 
eserlerin hemen hepsinde, padişahlar için sıralanan gereklilikler arasında ilk 
sıralardadır. Aynı şekilde IV. Murad devrine ait eserlerde de avın, önemini 
korumaya devam ettiğini görmekteyiz. IV. Murad’ın isteği ile kaleme alıp pa-
dişaha sunduğu Risâle’sinde Koçi Bey, Kanuni Sultan Süleyman’ı örnek bir 
hükümdar olarak betimlerken onun avcılığından da söz etmiştir. Koçi Bey’in 
anlatımında avı gerekli kılan en önemli özellik, savaşın bir benzeri olmasıdır.  
Bunun dışında av, hükümdarın halka temasına vesile olmaktadır. Yani av 
sayesinde hükümdar, memlekette olup biteni başkalarının aktarımı ile değil, 
bizzat gördükleri ve işittikleri doğrultusunda öğrenebilmektedir.13

Koçi Bey’den söz etmişken, işte tam bu noktada, IV. Murad’ın şahsında 
“klasik Osmanlı padişahı” tiplemesinin yeniden tezahürü üzerinde, padişa-
hın siyasî metin okumalarının etkisine geçebiliriz. Tüm Osmanlı padişahları 
arasında IV. Murad, kendisine sunulan siyasetnâme veya nasihatnâme tarzı 
eserlerin çeşitliliği ile dikkat çekmektedir. Yaşının henüz iyice genç olduğu yıl-
larda etrafındakilerin onun adına bu tür eserlerin yazımını teşvik etmiş olma-

9 Zübdetü’t-tevârîh, neşreden: İbrahim Hakkı Çuhadar, I, Ankara, 2003, s. 140-158. Ayrıca bkz. 
Tülay Artan, “I. Ahmed’in Av Sefaları: Sıradanlığa Çeşni Katmak, Zahmetin Sofrasını Donatmak”, 
Haydi Sofraya! Mutfak Penceresinden Osmanlı Tarihi, İstanbul, 2015, s. 99-139.
10 Tülay Artan, “A Book of Kings Produced and Presented as a Treatise on Hunting”, Muqarnas, 
An Annual on the Visual Culture of the Islamic World, Volume: 25, Leiden-Boston 2008, ed. Gülru 
Necipoğlu, Julia Bailey, s. 299-330.
11 Hatta Sâfi’nin eserindeki av sahnelerinin yoğunluğunu da bir bakıma bu toplumsal kaygılara 
karşı bir cevap olarak değerlendirmek mümkün.
12 Kendisini ava vermekle IV. Murad, annesinin ya da herhangi bir başka saraylı kadının tahak-
kümü altında kalmak tehlikesinden de korunmuş oluyordu. Nitekim yukarıda zikrettiğimiz I. Ah-
med zamanında Arapça’dan Türkçe’ye çevrilmiş olan avcılıkla ilgili esere göre, ava gönlü olmayan 
hükümdarların karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlike, kadınlarla muhabbete ve eğlenceye 
düşkünlüktür (“A Book of Kings Produced and Presented as a Treatise on Hunting”, s. 306).
13 Koçi Bey Risâlesi, neşreden: Yılmaz Kurt, Ankara, 211, s. 131-132.
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ları muhtemeldir. Şeyhülislam Esad Efendi’nin, Ayasofya Câmisi vaizi Halvetî 
Şeyhi Kadızâde Mehmed İlmî Efendi’den padişah için bir nasihatnâme yazma-
sını istediğini biliyoruz.14 Padişahın da siyasî metinlere karşı bizzat samimi bir 
ilgi ile yaklaştığı muhakkaktır. Kendisine sunulan eserlerdeki sınır tanımayan 
eleştiriler ve tehditten farksız uyarılara karşı toleransı, IV. Murad’ın bu tür 
metinleri gerçekten önemsediğini göstermektedir. Zarif bir nükteyle kendisine 
“hünkârım” yerine “hûnkârım” diye hitab edilen bir padişahtır IV. Murad.15 La-
tife ortamlarında ise “kassâbbaşı”na dönüşür bu hitab.16 İster nükteyle olsun 
ister latifeyle, Osmanlı kaynakları arasında onun sertliğine değinmemiş olan 
bir tanesine rastlamak mümkün değildir. Fakat öte yandan, yeri geldiğinde, 
neden hayatta erkek evladı bulunmadığını düşünmeye davet edilebilen bir pa-
dişahtır o.17 “Göremedin”, “anlamadın”, “bilmedin” suçlamaları pervasızca yü-
züne vurulabilen18 ya da yarın ahirette vereceği cevabın hesabı sorulabilen.19

IV. Murad söz konusu olduğunda ilk akla gelen siyasetnâme, Koçi Bey 
Risâlesi’dir. Fakat Koçi Bey Risâlesi’nden başka, o ölçüde bilinmeyen her biri 
IV. Murad dönemine ait altı çalışmadan daha bahsetmek istiyoruz.

Az evvel zikrettiğimiz Halvetî Şeyhi Kadızâde Mehmed İlmî Efendi’nin, IV. 
Murad için kaleme alınmış, doğrudan nasihatnâme türüne ait iki ayrı ese-
ri vardır. Bunlardan biri Mesmûʻatü’n-nekāyih20, diğeri ise Nushü’l-hükkâm 
adını taşımaktadır.21 Müşâverenin önemi, sâlih dostlar edinmenin faydaları 
gibi klasik Osmanlı siyasetnâme geleneğine ait belli başlı konuların Kurʼân-ı 
Kerîm’den âyetler, hadisler ve çeşitli hikâyelerle desteklenerek irdelendiği Nus-
hü’l-hükkâm’ı yazar, ilk önce I. Ahmed’in sadrazamlarından Kuyucu Murad 
Paşa’ya armağan etmiştir. Kuyucu Murad Paşa da kendisi defalarca okumak-
tan keyif aldığı eserin bir nüshasını Sultan I. Ahmed’e sunmuştur. Yıllar son-
ra, Ayasofya Câmisi’nde vaizlik yapmakta olduğu sırada, Şeyhülislâm Esad 
Efendi kendisinden Sultan IV. Murad için bir nasihatnâme yazmasını istedi-
ğinde Kadızâde Mehmed İlmî, belki eserine gerçekten çok kıymet verdiğinden 
belki de yeni bir eser telif edecek vakti ya da gücü kendisinde bulamadığın-
dan, yine Nushü’l-hükkâm’ı gün yüzüne çıkarıp padişaha sunmayı teklif et-

14 Kadızâde Mehmed İlmî, Nushü’l-hükkâm, Süleymâniye Ktp., Reisülküttâb, nr. 923, vr. 62b-63a.
15 Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, IV, neşreden: Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman, İstanbul, 2001, s. 40.
16 Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, I, s. 105.
17 Koçi Bey Risâlesi, s. 198.
18 Derviş Hasan, Nasîhatnâme, Derin Terzioğlu, “Sunna-minded Sufi Preachers In Service Of The 
Ottoman State: The Nasîhatnâme of Hasan Adressed To Murad IV”, Archivum Ottomanicum, 27 
(2010), s. 282-283.
19 Koçi Bey Risâlesi, s. 210.
20 Mesmûʻatü’n-nekāyih mecmûʻatü’n-nesâʼih, Süleymâniye Ktp., Husrev Paşa, nr. 629.
21 Tam adı Nushü’l-hükkâm sebebü’n-nizâm olan eserin, biri İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 
(TY, nr. 6966) ve diğerleri Süleymâniye Kütüphanesi’nde (Reisülküttâb, nr. 923; Âşir Efendi, nr. 
327; Husrev Paşa, nr. 308, 309) olmak üzere farklı nüshaları mevcuttur. Biz bunlardan İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki nüshayı görmeyip, Süleymâniye Kütüphanesi’ndeki dört nüshayı 
mukayeseli bir şekilde kullandık. Nüshaların dördünün de birbirinden farklı olduğunu gördük. 
Açıkçası bu çalışmamız kapsamında biz, eserin telif aşamaları üzerine çok fazla kafa yormadık. 
Ancak eserin mukayeseli bir neşri yapıldığı takdirde pek çok ilginç noktanın açığa çıkacağı kana-
atindeyiz.
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miştir. Fakat Şeyhülislâm, müstakil bir eser yazmasının daha uygun olacağı-
nı hatırlatmıştır Kadızâde’ye. İşte bundan sonrası bizim için bir muamma. Bu 
satırların ardından Kadızâde Mehmed İlmî, kendisi henüz herhangi bir çalış-
ma ortaya çıkaramadan, Esad Efendi’nin öldüğünü söylemektedir.22 Bunun 
üzerine yazar, yine ilk fikrine geri mi dönmüştür acaba? Elimizde bulunan IV. 
Murad’a ithafen yazılmış Nushü’l-hükkâm metinleri ile daha evvel Sultan I. 
Ahmed’e sunulduğu söylenen Nushü’l-hükkâm metni arasındaki benzerlik ya 
da farklılıklar ne boyuttadır? Peki ya Kadızâde, eseri IV. Murad’a sunabilmiş 
midir? Bu soruların cevaplarını tam olarak bilemiyoruz. Her biri birbirinden 
farklı muhtelif nüshaları ile Nushü’l-hükkâm, başa çıkılması çok kolay olma-
yan bir eser açıkçası. Tüm nüshaların mukayeseli bir neşri yapıldığı takdirde, 
esere dair pek çok ilginç noktanın açığa çıkacağı kanaatindeyiz.

Bu arada yeri gelmişken, Halvetî Şeyhi Kadızâde Mehmed İlmî Efendi’nin, 
sıklıkla, Kadızâdeliler hareketinin meşhur lideri Balıkesirli Kadızâde Mehmed 
Efendi ile karıştırıldığını belirtmeliyiz. Birbirine karşıt iki cephede yer alan 
bu âlimlerin her ikisi de Ayasofya Câmiʻi’nde vaizlik yapmışlardır. Göreve ilk 
önce atanan Sofyalı Kadızâde Mehmed İlmî Efendi’dir.23 1632 yılında onun 
ölümü üzerine görev, Balıkesirli Kadızâde Mehmed Efendi’ye verilmiştir.24 Ha-
lef-selef iki vaizin isim benzerliğinden kaynaklanan işte bu karışıklık dolayı-
sıyla, siyasetnâme türünün ünlü örneklerinden biri olan İbn Teymiyye’nin 
Arapça es-Siyâsetü’ş-şerʻiyye’sinin, Tâcü’r-resâʼil adlı Türkçe tercümesi,25 
uzun zaman boyunca Balıkesirli Kadızâde Mehmed Efendi’ye mâl edilmiştir. 
Tâcü’r-resâʼil’in Balıkesirli Kadızâde Mehmed’e değil, Halvetî Şeyhi Kadızâde 
Mehmed İlmî Efendi’ye ait olduğu görüşü bugün artık ağırlık kazanmıştır. 
Bu sıradan bir tercüme olmayıp aynı zamanda, Osmanlı Devleti’nin güncel 
meselelerine dair ilaveler içermektedir. Gerçi günümüzde Kadızâde Mehmed 
İlmî aleyhinde açılmış bir intihal davası vardır ve söz konusu ilavelerin ne 
kadarının yazarın kendisine ait olduğu şüphelidir.26 Ancak yazarından çok 
muhatabı açısından baktığımızda, orijinal olsun ya da olmasın, tercümenin 
varlığı önemlidir.

Hazır aleyhinde bir intihal suçlaması yakalamışken, Kadızâde Mehmed 
İlmî Efendi hakkında biz de bir şüphemizi burada gündeme getirelim. Yazarın 
yukarıda sözünü ettiğimiz Nushü’l-hükkâm adlı nasihatnâmesine ait görebil-

22 Eserin telif sebebine dair bu açıklamalar en detaylı şekilde Süleymâniye Kütüphânesi’ndeki 
Âşir Efendi, nr. 327 (vr. 12a-13a) ile Reisülküttâb, nr. 923 (vr. 19b-20a, 62a-63a)’teki nüshalarda 
mevcuttur.
23 Biyografisi için bkz. Nevʻîzâde ʻAtâʼî, Hadâʼiku’l-hakāʼik, neşreden: Abdülkadir Özcan, İstanbul, 
1989, s. 765.
24 Biyografisi için bkz. Şeyhî Mehmed Efendi, Vekāyiʻü’l-fudalâ, neşreden: Abdülkadir Özcan, İs-
tanbul, 1989, s. 59-60.
25 Biz bu çalışmamızda tercümenin, Süleymâniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 1926’daki nüs-
hasını gözden geçirdik.
26 İddiaya göre Kadızâde Mehmed İlmî, Tâcü’r-resâʼil’i, Âşık Çelebi’nin Miʻrâcü’l-iyâle adlı Siyâse-
tü’ş-şerʻiyye tercümesinden intihal etmiştir. Bu konuda bkz. Derin Terzioğlu, “Bir Tercüme ve Bir 
İntihal Vakası: Ya da İbn Teymiyye’nin Siyâsetü’ş-şerʻiyye’sini Osmanlıca’ya Kim(ler), Nasıl Aktar-
dı?”, Journal Of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, 31/II (2007), s. 247-275.
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diğimiz nüshalarda, “Hayr Duʻâ-i Pâdişâh-ı İslâm” başlıklı bir manzume mev-
cuttur. Bu manzumeye dair dikkatimizi ilk çeken, nüshalardaki versiyonların 
birbirinden farklılığıdır.27 Fakat dikkate şâyân olan asıl mesele, Nushü’l-hük-
kâm’daki manzum duʻânın, literatüre Balıkesirli Kadızâde Mehmed Efendi’ye 
ait olarak geçmiş bulunan, IV. Murad adına yazılmış manzum Duʻânâme ile 
benzerliğidir.28 Adalet, dürüstlük, düşmana karşı üstünlük gibi değindiği belli 
başlı konularla bu manzum Duânâme’nin, bir nasihatnâmeden hemen hiç 
farkı yoktur. Tahta henüz oturmuş bulunan genç hükümdara yol göstermek 
maksadıyla kaleme alınmış olduğu gayet âşikârdır. Başında bulunan takdim 
yazısında, Duânâme’nin sâhibi olarak ismi zikredilen kişi, o sırada Sultan 
Bâyezid Câmiʻi’nde vaiz olarak görev yapmakta bulunan Kadızâde Mehmed 
İlmî’dir.29 Bu haliyle isim, yine iki Kadızâde’nin birbirleriyle karıştırıldığı so-
nucuna bizi götürmekle beraber, takdimde Sultan Bâyezid Câmisi’nde vâiz 
olarak tanıtılan kişinin, Kadızâdeli hareketinin lideri Balıkesirli Kadızâde 
Mehmed Efendi olduğu muhakkaktır.30 Bu durumda zaten bir intihal vakası 
ile zan altında bulunan Sofyalı Kadızâde Mehmed İlmî Efendi’nin, Balıkesirli 
Kadızâde Mehmed Efendi’ye ait bu Duʻânâme’yi de intihal etmiş olabileceğin-
den şüphe duysak, haksızlık etmiş olur muyuz acaba?

Aynı şüphe, literatürde ekseriyetle Balıkesirli Kadızâde Mehmed Efendi’ye 
ait olarak yer edinmiş bulunan bir kaside için de geçerlidir. Döneme ait belli 
başlı problemleri sıralayan ve padişaha uyanık olmasını öğütleyen, her mıs-
raʻının sonu “bilmiş ol” redifi biten bu kaside, dilinin keskinliği ile araştırıcıla-
rın büyük ilgisini çekmiş, günümüze değin birkaç ayrı neşre konu olmuştur.31 
Yine Nushü’l-hükkâm’da bu kasidenin, “bilmiş ol” yerine “âlim ol” redifi ile 
değiştirilmiş bir versiyonu ile karşılaştık.32 Bu defa kasidenin asıl sahibinin 

27 Nushü’l-hükkâm’ın görebildiğimiz dört nüshasındaki manzum duʻâların her biri birbirinden 
farklıdır. Beyitler ve hatta mısraʻlar arasında takdim-tehirler söz konusudur. Yer yer kelimeler 
arasında da farklar vardır. Fakat asıl en önemlisi, manzum duʻânın ilk beyitinde yer alan atıf kıs-
mının bile nüshaların her birinde birbirinden farklı olmasıdır. Reisülküttâb, nr. 923’teki nüshada 
duʻânın atfedildiği padişah, Sultan IV. Murad’dır (vr. 8a, 31a). Husrev Paşa, nr. 308 ve 309’daki 
iki nüshada bu defa “Mehemmed Hân” ismi geçmektedir (vr. 124a, 23b). Âşir Efendi, nr. 327’deki 
nüshada ise ne Sultan Murad’ın ne de Mehmed’in ismi zikredilmiş, “Hân-ı zemân” denmek suretiy-
le belirsiz bir hükümdara göndermede bulunulmuştur (vr. 7a). Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, bu 
ve buna benzer tüm diğer belirsiz noktaların aydınlatılabilmesi için Nushü’l-hükkâm’ın mukayeseli 
bir neşri zaruri görünmektedir.
28 Duʻânâme günümüzde neşredilmiştir. Sebahat Deniz, “Kadızâde Mehmed İlmî’nin Sultan IV. 
Murad İçin Yazdığı Manzum Duânâme’si”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, İstanbul, 
2008, s. 9-40.
29 “Kadızâde Mehmed İlmî’nin Sultan IV. Murad İçin Yazdığı Manzum Duânâme’si”, s. 28.
30 Sultan IV. Murad’ın cülûs ettiği 1623 senesinde Balıkesirli Kadızâde Mehmed Efendi, Sultân 
Bâyezid Hân Câmiʻi’ne vaiz olarak atanmıştı (Vekāyiʻü’l-fudalâ, s. 59).
31 Ali Emîrî, “Sultân Murâd-ı Râbiʻ Hazretlerinin Gāyet Muʻtekıd Oldukları Fudalâ-yı Meşâyıhdan 
ʻİlmî Mahlas Kādîzâde Şeyh Mehemmed Efendi Merhûm Tarafından 1040 Hudûdunda Ahvâl-i ʻÂlem 
Hakkında Takdîm Edilen ve Hâkān-ı Müşârun-ileyh Hazretleri Cânibinden Telakkī-i bi’l-kabûl Buyu-
rulan Târîhî Kasîde-i Hamiyyet-pervâdır”, ʻOsmânlı Târîh ve Edebiyât Mecmûʻası, Sene: 2 (30 Nisan 
1335), s. 278-282; Ali Cânib, “Dördüncü Murâd Devrine Dâʼir Kādîzâde’nin Bir Manzûmesi”, Hayât, 
Sayı: 37, 11 Ağustos 1927, s. 203-205; Bayram Ürekli, “Dördüncü Murâd Devrine Dâir Kadı-zâde’nin 
Bir Manzûmesi”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 11, 1997, s. 277-300.
32 Nushü’l-hükkâm, Süleymâniye Ktp., Husrev Paşa, nr. 308, vr. 137b-144a.
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iki Kadızâde’den hangisi olduğu konusunda, Duʻânâme’deki takdim yazısın-
daki gibi net bir dayanak bulabilmiş değiliz kendimize. Ancak kasidedeki hi-
tabın pervasızlığı göz önünde bulundurulursa, bu eserin de yine Kadızâdeliler 
hareketinin meşhur liderine ait olması ihtimali ağırlık kazanır. Bu denli sert 
üsluplu bir eserin sâhibinin, padişah nezdinde hatırı sayılır bir kimse olması 
beklenir. İki Kadızâde’den bu tanıma daha yakın olan, Balıkesirli Kadızâde’dir. 

Dilini keskin kullanmakta Balıkesirli Kadızâde Mehmed Efendi’yi aratma-
yan bir başka nasihatnâme yazarı, Halvetî Şeyhi Derviş Hasan’dır. Nazım ve 
nesir karışık kaleme aldığı Nasîhatnâme’sinde yazar, tam bir veryansın hava-
sındadır ve öğütlerinde ısrarcıdır.33 Üstelik Derviş Hasan’ın Nasihatnâme’ye, 
Padişah huzuruna tekrâr tekrâr nasihatler yazıp gönderdiğini söyleyerek giriş 
yapmış olduğu da belirtilmelidir.34 İhtimal ki Nasihatnâme, Derviş Hasan’ın 
IV. Murad’a hitaben yazdığı siyasî metinlerin bugün bilinen bir tanesidir sa-
dece.

Son olarak, Aziz Efendi’nin Kanunnâme-i Aziz Efendi adlı eserinin de IV. 
Murad adına yazılmış bir siyasetnâme olduğunu belirtmek gerekir.35

Bu yazılı metinlerin haricinde, ulemanın IV. Murad üzerinde şifâhî yoldan 
etkisi de söz konusudur. Dönemin kaynakları, meşhur Halvetî lideri Sivasî 
Abdülmecid Efendi ile IV. Murad arasındaki ilişkiden bahsetmektedir. Buna 
göre Abdülmecid Efendi, defalarca padişahın sohbetine dâhil olmakla kal-
mayıp, zaman zaman kendisiyle mahrem görüşmek imkânı da elde etmiş-
tir.36 Onun IV. Murad için kaleme alınmış yazılı bir metnini bilmiyoruz. Ancak 
I. Ahmed adına yazılmış Letâʼifü’l-ezhâr adlı bir nasihatnâmesi günümüzde 
mevcuttur.37 IV. Murad’ın, büyük olasılıkla babasının kütüphanesinde hazır 
bulunan bu eseri okumuş olması beklenir. Bu bir tarafa, eserin içeriğindeki 
nasihatler, dönemin kaynaklarının sözünü ettiği o mahrem toplantılarda ken-
disine şifahen ulaşıyor olmalıydı zaten.

Bu arada, IV. Murad’ın, Machiavelli’nin meşhur Prens adlı eserini Türk-
çe’ye tercüme ettirmiş olduğu rivayeti de hatırlatılmalıdır. Padişahın okudu-
ğunu bildiğimiz tüm siyasî metinler arasında en fazla ilgi uyandıran bu olsa 
gerek. Öte yandan, IV. Murad’ın Prens’i okuyup okumadığı, bugün tarihçile-
rin esneklikle yaklaşmayı tercih ettiği bir meseledir. Oysaki dönemin İtalyan 
gözlemcisi Giovanni Sagredo, IV. Murad’ın sarayında daima yakınında bulun-
durup öğütlerine değer verdiği son derece sağduyulu ve akl-ı selîm iki “danış-
man (rinegati)”dan bahsetmiş, padişahın bunlar tarafından Türkçe’ye tercüme 

33 Eser, Derin Terzioğlu tarafından neşredilmiştir: “Sunna-minded Sufi Preachers In Service Of 
The Ottoman State: The Nasîhatnâme of Hasan Adressed To Murad IV”, Archivum Ottomanicum, 
27 (2010), s. 241-312.
34 Nasîhatnâme, s. 282.
35 Azîz Efendi, Kānûnnâme-i Sultânî li-‘Azîz Efendi. Aziz Efendi’s Book of Sultanic Laws and Re-
gulations: An Agenda for Reform by a Seventeenth Century Ottoman Statesman, neşreden: Rhoads 
Murphey, Sources of Oriental Languages and Literature, No. 9, Cambridge, Harvard University 
Press, 1985.
36 Târîh-i Naʻîmâ, II, 758.
37 Letâʼifü’l-ezhâr, Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 255.



10 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

edilen Machiavelli’yi okuduğunu söylemiştir.38 Çağdaş bir gözlemciye ait bu 
kadar net bir ifadeden sonra, IV. Murad’ın Machiavelli’yi okuyup okumadığı 
üzerine zanlarla uğraşmak pek de lüzumlu olmayabilir. Günümüzde esere ait 
Osmanlı Türkçesi bir tercüme metin keşke mevcut olsaydı. Fakat sırf böyle bir 
metnin elimizde bulunmamasından hareketle, kaynaktaki ifadeyi yalanlamak 
hakkımız olmasa gerek.

Biri hükümdarın zâlimliğine onay veren bir yazar, diğeri ise kan dökücülü-
ğü tüm Osmanlı kaynakları tarafından kabul edilen bir padişah olunca, Mac-
hiavelli ile IV. Murad arasındaki ilişki özellikle heyecan uyandırıcı mahiyet 
kazanmaktadır. Gerçekten de Osmanlı kaynakları arasında IV. Murad’ın sert-
liğine değinmemiş olan bir tanesine rastlamak mümkün değildir. Erken yaş-
ta ölümü, hayatta iken sergilediği zulm ile açıklanan bir padişahtır o. Kâtib 
Çelebi, padişahın, kan dökmekteki ifratı yüzünden uzun ömürlü olmadığını 
açıkça söylemekte sakınca görmemiştir.39 Fakat bu konudaki en çarpıcı açık-
lamalar, tam bir IV. Murad taraftarı olan Evliyâ Çelebi’ye aittir. Revan Seferi 
dönüşünde Diyârbekir’de Rûmiyye Şeyhi adıyla meşhur olan Nakşıbendî şey-
hini öldürtmesi ile padişahın kendi ölümü arasındaki sürenin kısalığını vur-
gulamıştır mesela Evliya Çelebi. Ölüm döşeğinde padişahın, “Ah Şeyh Rûmî!” 
diyerek efkârlandığını anlatmıştır bize.40 Padişahın vaktiyle atası Yıldırım Bâ-
yezid’in sandukasını tekmeleyişini anlatan da yine Evliya Çelebi’dir. O gün-
den sonra padişahın nikris hastalığına yakalanıp ayak ağrısı çekmiş, nihayet 
hayatını da bu hastalık yüzünden kaybetmiş olmasını hatırlatmıştır yazar.41 
Hasıl-ı kelam, gerçekten öfkeli, sert bir padişahtır IV. Murad. Tek başına şu 
sözü bile yeterlidir Evliyâ Çelebi’nin onun sertliğini ifade etmek için: “Bu pâ-
dişâhın itdüği hûnhârlığı bir pâdişâh itmemişdir.”42

IV. Murad’ın ortaya koyduğu padişah modeli serttir sert olmasına fakat, 
sorulması gereken soru, onun bu modele bürünürken Machiavelli’den etki-
lenip etkilenmediği ise eğer, işte buna kesinlikle cevap vermek zor.43 Mac-

38 Giovanni Sagredo, Memorie Istoriche de Monarchi Ottomani, Venetia, 1677, s. 1068. Bu arada, 
bazı yerli çalışmalarda, Prens’in, IV. Murad’dan evvel, III. Murad ve III. Mehmed dönemlerinde 
Türkçe’ye aktarıldığı yönünde bir rivâyetin ortalıkta dolaştığına da değinmekte fayda var (Mesela 
bkz. M. Ali Ağaoğulları, Siyasal Düşünceler Tarihi, II, Ankara, 1986, s. 35; Ekrem Buğra Ekinci, 
“Machiavelli ve Hukuk Tarihindeki Yeri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştır-
maları Dergisi, X/1-3, s. 213) Rivâyete referans olarak gösterilen isim, Fransız linguist Georges 
Mounin’dir. Fakat aslında, Mounin’in Machiavel adlı eserinde, Prens’i Türkçe’ye tercüme ettiren 
Osmanlı padişahları olarak zikrettiği iki isim, III. Murad ile III. Mustafa’dır (Georges Mounin, Ma-
chiavel, Paris, 1958, s. 139). Bir şekilde yerli araştırmalarda bu iki padişah, III. Murad ile III. 
Mehmed olarak yer almış ve hata tekrarlanıp durmuştur. Kaldı ki burada Mounin’in, zikrettiği her 
iki padişah isminde de hataya düşmüş olduğu gayet bellidir. III. Mustafa döneminde Türkçe’ye 
tercüme edilen eser, Machiavelli’nin Prens’i değil, Prusya Kralı II. Friedrich’in Anti Machiavel’idir. 
Aynı şekilde Mounin, III. Murad’da da hataya düşmüş olmalıdır. Kasdettiği padişah büyük olası-
lıkla IV. Murad’dır.
39 Fezleke, vr. 249b.
40 Seyahatnâme, IV, s. 41.
41 Seyahatnâme, II, neşreden: Zekeriya Kurşun-Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, İstanbul, 1999, s. 27.
42 Seyahatnâme, I, 92.
43 Ekrem Buğra Ekinci için ise Padişahın harfi harfine Machiavelli’nin tavsiyelerine paralel hareket 
ettiğinde şüphe yoktur (“Machiavelli ve Hukuk Tarihindeki Yeri”, s. 213).
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hiavelli’nin, tebası üzerinde korku yaratan, fakat nefret edilmekten sakınan 
hükümdar modelinin, IV. Murad için biçilmiş kaftan olduğu doğrudur. Öte 
taraftan, sert ama aynı zamanda sevilen hükümdar olmayı aklına koymuş 
bir Osmanlı padişahının önünde, Machiavelli’ye varana kadar daha pek çok 
yerli eserin hazır bulunduğunu da bir gerçektir. Büyük olasılıkla III. Murad’a 
sunulmuş olan Hırzü’l-mülûk’un meçhul müellifi, ne fazla zalim ne de faz-
la yumuşak huylu bir hükümdar modelini ideal olarak sunup itidali tavsiye 
ederken, birazcık “gazab cânibine mâyil” olmaktan kimseye zarar gelmeyece-
ğini belirtmekten geri durmamıştır.44 Abdülmecid Sivasî Efendi, IV. Murad’ın 
babası Sultan I. Ahmed için yazdığı eserinde, sabır mahallinde sabrın, şiddet 
ve gazab mahallinde ise gazabın önemini vurgulamakla beraber, gerektiği yer-
de intikam almanın farz olduğuna değinmiştir.45 Koçi Bey ise kendisinden ön-
ceki bu kibar tavsiyeleri, doğrudan bir hüküm mahiyetinde şöyle özetlemiştir 
IV. Murad için: “Benî âdem kahr ile zabt olunur, hilm ile olmaz.”46 Kadızâde 
Mehmed İlmî’nin dünyanın nizâmı için şart olduğunu öne sürdüğü iki mas-
dardan biri “adl”, diğeri ise “kahır”dır. Emri altındaki idarecilere hitab için 
örnek bir cümlesi bile vardır Kadızâde’nin: “Bu mansıbı sana virdim. Ölünce 
ya sen ʻadl idüp mansıbında durursun, eğer zulm idersen biz seni öldürürüz.”47 
Derviş Hasan, Nasihatnâme’sinde bir yerde padişahı yerli yersiz adam öldür-
mekle itham etmiştir etmesine,48 fakat esasında onun düşüncesi de Kadızâde 
Mehmed İlmî’ninki ile paraleldir. Hatta Kadızâde’den çok daha radikaldir Der-
viş Hasan. Günde elli kadı katlinden söz etmektedir. Bu yapıldığı takdirde, 
kimsede usulsüzlüğe kudret kalmayacağından emindir.49

Siyasetnâmelerdeki “kahır” motifinin kuvveti, XVI. asrın sonlarından be-
ridir padişahın otoritesi üzerinde yaşanan kırılmaya karşı duyulan tepkinin 
kuvvetidir bir bakıma. IV. Murad’ın, “başın keserim”, “başın alurum”, “seni 
en en doğrarım”, “katl-i ʻâm iderim”, “öldürürüm” ve daha nice türlü tehdidle 
ile sona eren pek çok hatt-ı hümâyûnu ise gerek Kadızâde’nin gerek Derviş 
Hasan’ın nasihatlerindeki padişah modelini iyi yansıtmaktadır.50 Aynı şekilde, 
ilmiye mensuplarına karşı sert tavrından öyle anlaşılıyor ki IV. Murad, Derviş 

44 Hırzü’l-mülûk: Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar: Kitâb-i Müstetâb, Kitâbu Mesâli-
hi’l-Müslimîn ve Menâfi‘i’l-Mü‘minîn, Hırzü’l-mülûk, neşreden: Yaşar Yücel, Ankara, 1988, s. 179.
45 Letâʼifü’l-ezhâr, vr. 161a.
46 Koçi Bey Risâlesi, s. 177. Burada yeri gelmişken, Prens ile Koçi Bey Risâlesi arasındaki benzer 
noktalara dair kaleme alınmış bir makaleyi zikretmekte fayda var: Gülbende Kuray, “Türkiye’de Bir 
Machiavelli: Koçi Bey”, Belleten, LII/205, Aralık 1988, s. 1655-1662. Koçi Bey ile Machiavelli ara-
sında hiç yakınlık bulunmadığını söyleyemesek de bu yakınlığın Gülbende Kuray’ın öne sürdüğü 
ölçüde kuvvetli olmadığını belirtmek gerekir. Söz gelimi, ava çıkmanın ya da tarih okumanın fay-
daları gibi klasik Osmanlı siyasetnâmelerinin hemen hepsinde karşımıza çıkan temaları, Koçi Bey 
ile Machiavelli’yi birbirine bağlayan benzerlikler olarak değerlendirmek, hayli zorlama olacaktır.
47 Nushü’l-hükkâm, Reisülküttâb, nr. 923, vr. 28b.
48 Nasîhatnâme, s. 291.
49 Nasîhatnâme, s. 292. İlerleyen satırlarda ise yazar biraz daha insaflı bir şekilde, günde elli ka-
dının Cezâyir’e sürgün edilmesini teklif etmektedir (s. 295).
50 Çarpıcı bazı örnekler için bkz. Sultân Dördüncü Murâd’ın Hatt-ı Hümâyûnları, Suver-i Hutût-ı 
Hümâyûn, neşreden: Önder Bayır, İstanbul, 2014, s. 96, 108, 124, 132, 139, 171, 173, 175, 179, 
184, 185, 186, 187, 189, 193, 197, 210, 211.
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Hasan’ın günde elli kadı katli önerisini tam anlamıyla benimsememişse de hiç 
değilse düşünmeye değer bulmuştur.

Osmanlı tarih yazıcılığının IV. Murad’a bakışında en pürüzlü noktayı da 
işte onun ulemaya karşı bu tavrı teşkil etmektedir zaten. Yazarların tepkisi, 
özellikle, yukarıda sözünü ettiğimiz Rûmiyye Şeyhi’nin katline odaklanmıştır. 

Fakat IV. Murad’ın ulema ile olan ilişkisinin hep bu şekilde şiddet üzere 
ilerlemediğini de belirtmek gerekir. Asıp kesmek, atıp tutmak gibi uygulama-
ları dışında aynı zamanda yapıcı tedbirleri yok değildir. Yine dikkat çekici bir 
şekilde bu tedbirlerin de padişaha sunulan nasihatlerle paralel olduğu görül-
mektedir. Günde elli kadı katlinden bahsettiği aynı eserin bir başka yerinde 
Derviş Hasan, şunu da söylemektedir: “Eger bu dîn ü devleti, ʻâlemi tashîh 
itmek murâd-ı şerîfiniz ise, evvel kādîları tashîh eyle.”51

Derviş Hasan’ın bu tek cümlelik tavsiyesi, rüşvet ana fikri üzerine inşa 
edilmiş ve büyük olasılıkla Koçi Bey’e ait olan bir telhiste iyice şekil bulmuş-
tur. Telhiste yazar, ulema mansıplarının tevcihinde ehliyete dikkat edilmesini 
ve bunun için adayların imtihana tabi tutulmasını önermektedir padişaha.52 
Kadıların padişah huzurunda imtihan edilerek göreve tayin edilmeleri yeni bir 
uygulama değilse de çoktandır terk edilmiş olmalıydı. Sadece telhisin anonim 
yazarının bunu bir tavsiye olarak sunmasında değil, aynı zamanda dönemin 
kaynaklarında, IV. Murad’ın İznikmid’de Edirne Kazâsı taliplerini imtihan edi-
şinin anlatıldığı satırlara hâkim olan heyecanda bunu açıkça görebilmekteyiz. 
Ulemayı bizzat imtihan eden bir padişah modelinin XVII. yüzyıl yazarları için 
alışılagelmiş bir tarafının bulunmadığı gayet belirgindir. Sultan IV. Murad za-
manında ilme kıymet verilmesi, cehaletin önünün kesilmesi büyük bir övgü 
konusudur bu yazarlar için.53

Tüm sert ve zaman zaman kanunla bağdaştırmakta güçlük çekilen uygu-
lamalarına rağmen, dönemin kaynaklarının genel olarak IV. Murad’ın olumlu 
taraflarına odaklanmak eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı tarih ya-
zıcılığının, bir padişah hakkında, onun sertliği ölçüsünde çok sayıda menkıbe 
üretmesinin bir örneğini de Yavuz Sultan Selim’den sonra IV. Murad’da bul-
maktayız. Padişahın, Kağıdhâne’de kendi aralarında sohbet edip belki biraz 
da eğlenmek için toplanmış bulunan bir grup ulemayı aniden basıp, üzer-
lerinde ne var ne yoksa aratması, şüphesiz pek sevimli bir davranış değildi. 
Fakat hadiseyi anlatan kaynakların, ulemanın üstünün başının aranmasına 
değil, padişahın, “Kitâblarıyla seyre giden ulemâya bizim sözümüz ve bir vechi-
le taʻarruzumuz yoktur” diyerek alicenaplık göstermesine odaklanmış olmaları 
hayli dikkat çekicidir.54

51 Nasîhatnâme, s. 295.
52 Rhoads Murphey, “The Veliyyüddin Telhis: Notes On The Sources And Interrelations Between 
Koçi Bey And Contemporary Writers Of Advice To Kings”, Belleten, XLIII/171, Ankara, 1979, s. 
571. Rhoads Murphey Koçi Bey Risâlesi’ne olan benzerliklerinden hareketle Sultan IV. Murad’a 
sunulduğunu kuvvetle tahmin ettiği yedi adet Veliyüddin Telhisi ile beraber “Cevdet Telhisi” adı 
altında bunu da neşretmiştir.
53 Mesela bkz. Kâtib Çelebi, Fezleke, Âtıf Efendi Ktp., nr. 1914, vr. 240a.
54 Târîh-i Naʻîmâ, II, 758.
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Tütün yasağı konusunda da durum benzerdir. Osmanlı kaynakları IV. 
Murad’a pek laf kondurmamaktan yanadır. Yasağı hiç tasvip etmediği açıkça 
görülebilen yazarların ifadelerinde bile temkinlilik havası hâkimdir. Fakat öte 
yandan yazarların bu yaklaşımının, yasağın uygulandığı yıllardaki kamuo-
yunun tam bir yansıması olduğunu söyleyemeyiz. Hiç değilse bazı kesimler-
de yasak, gerçekten tepkiyle karşılanmış olsa gerek. Nitekim Naʻîmâ’nın bize 
aktardığı şu anonim beyit, tütün yasağına karşı tepkiyi güzel özetlemektedir: 

Zararsız bir duhân hakkında neyler bunca dikkatler
Duhân-ı âh-ı mazlûmânı menʻ eylen, hüner oldur55

Ancak tepki bir tarafa, bizim için burada asıl önemli olan, yasağın, padi-
şaha sunulan nasihatnâmelerle olan ilişkisidir. Günümüzde yaygın olarak 
kabul gören, IV. Murad’ın bu radikal yasağı, Kadızâdeliler hareketinin meş-
hur lideri Balıkesirli Kadızâde Mehmed Efendi’nin tesiri altında kalarak baş-
latmış olduğudur. Oysaki kendisine sunulan eserleri incelediğimizde, tütün 
yasağı konusunda IV. Murad’ın arkasına aldığı tek ismin Balıkesirli Kadızâde 
Mehmed Efendi olmadığını görmekteyiz. Kadızâdeliler’e muhalif bir düşünceyi 
temsil ediyor olmakla beraber, yukarıda kendisinden bahsettiğimiz Halvetî 
Şeyhi Kadızâde Derviş Hasan da eserinde tütüne karşı son derece sert bir 
tepki ortaya koymuştur. Onun tepkisi bizi, IV. Murad’ın tütün yasağına, padi-
şahı Kadızâdeliler’e bağlayan bir uygulama nazarıyla bakmamamız gerektiğini 
sonucuna götürmektedir. Öyle anlaşılıyor ki IV. Murad dönemindeki tütün 
yasağı, zannettiğimizden daha geniş bir kesim tarafından ön görülmekteydi. 
Dönemin ulemasından Allâme Şeyhî Efendi’nin, büyük olasılıkla IV. Murad’ın 
emri ile yazdığı tütün karşıtı kasideyi hafife almamak gerekir. Kasidede tütün 
kullananların aşağılandığı beyitler, tütün ile XVI. asrın ikinci yarısından be-
ridir kaleme alınan siyasetnâmelerdeki çöküş senaryosunun önemli parçası 
olan “zamâne insanı” arasında bir ilişkiyi aksettiriyor aslında.56 XVI. asır sonu 
ve XVII. asır başı siyasetnâme literatüründe sıklıkla karşımıza çıkan “âlemin 
yaramazlığı” olgusu, o yıllarda tütünde vücut bulmuş gibidir. Özellikle Derviş 
Hasan’ın satırlarında bu, iyice belirgindir. Yazarın tarif ettiği Hakk emrini ve 
Peygamber sözünü tutmayan insafsız tütün müptelaları, daha eski tarihli si-
yasetnâmelerdeki yozlaşmış halkın tam kendisidir.57

IV. Murad’ın ortaya koyduğu hükümdar modeli ile dönemine ait nasihat-
nameler arasında bir başka paralellik, giyim-kuşam konusundadır. Nasihat-
namelerdeki giyim-kuşamda ve gündelik hayata dair her türlü unsurda şa-
tafattan uzaklaşmak, şöhretten kaçınmak yönündeki uyarı hayli dikkat çe-
kicidir. Uyarının kuvvetinde XVI. asrın sonlarından beridir değişen padişah 
modeline yönelik bir başka atıf bulmaktayız. Derviş Hasan’ın, şöhret ortaya 
çıktı çıkalı kılıçların kesmez olduğu yönündeki söylemi özellikle dikkat çeki-

55 Târîh-i Naʻîmâ, II, 756.
56 Kaside neşredilmiştir: Sadık Yazar, “XVII. Yüzyıl Şairlerinden Allame Şeyhi, Divanı ve Bir Kasi-
desi”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, 2/3 (Summer 2007), s. 586-605.
57 Nasîhatnâme, s. 293-294.



14 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

cidir.58 Savaşçı vasfı giderek zayıflayan, kendisini saraya kapatmış padişah 
modeline bir gönderme daha... Derviş Hasan’dan çok asıl Koçi Bey’de kuvvet 
kazanmaktadır bu gönderme. Şöhret ve süs konusunda özellikle hassastır 
Koçi Bey.59 Padişaha bunların zararını bir anekdotla anlatmaya çalışmıştır. 
Anekdotun kahramanı Safevî Şahı Abbas’tır. Rivayete göre günün birinde Şah 
Abbas, tüm devlet ileri gelenlerini etrafına toplayarak onlara Osmanlı sultan-
larının gücünün sebebini sormuştur. Şöhrete ve süse düşkün olmadıkları için 
güçlü oldukları cevabını aldığında Şah, memleketinde gösterişli giyimi yasak-
lamıştır.60 Burada Koçi Bey’in, tıpkı Derviş Hasan gibi askerî güç ile kılık kı-
yafette sadelik arasında ilişki kurmuş olması dikkat çekicidir. Aynı zamanda 
yazarın burada, padişahı düşman üzerine yönlendirme gayreti de açıktır. Ni-
tekim eserin bir başka yerinde yazar, öteden beri düzenlenen İran seferlerinin 
faydasızlığından bahsetmekte, ileriye dönük sözde umutsuzluğunu da buna 
eklemekte, fakat hemen bu satırların arkasından “meğer padişah kendi gide 
ve lutfa mazhar düşe” diyerek padişahı, sefere çıkan atalarının yolunu izleme-
ye davet etmektedir.61 Bunun benzeri bir gayreti Balıkesirli Kadızâde Mehmed 
Efendi’de de görebiliyoruz. IV. Murad için henüz yeni cülus ettiği ilk aylarda 
kaleme aldığı Duʻânâme’de Kadızâde, padişahın Bağdad’ı fethi temennisini 
açıkça dile getirmiştir.62

Sonuç

Bağdad’ın, Safevî kuşatması altında bulunduğu günlerde cülus etmişti 
Sultan IV. Murad. Cülustan birkaç ay sonra ise şehir düşmüştü. XVI. asrın 
sonlarından beridir Osmanlı padişahının otoritesindeki kırılmaya yönelik tep-
ki, Bağdad’ın kaybının uyandırdığı rahatsızlıkta bir kez daha dışa vurmuş-
tu kendisini. Osmanlı padişahının iktidarını yeniden tesis etmeyi hedefleyen 
projenin esas hareket noktası da işte bu olmalıydı. Eyüp Sultan Türbesi’nde 
beline Yavuz Sultan Selim’in kılıcını kuşandığı on bir yaşından beridir hemen 
herkesin IV. Murad’dan beklentisi idi muhtemelen. Yavuz’un kılıcı ile sem-
bolize edilen bu beklenti, dönemin siyasî metinlerinde yine Yavuz üzerinden 
yürütülen klasik Osmanlı padişahı modelinin canlandırılması ideali ile devam 
etmiştir. Kendisine sunulan siyasetnâme veya nasihatnâme tarzı eserlerde 
IV. Murad’a örnek gösterilen hükümdar, Yavuz Sultan Selim’dir. Dönemin 
standart kroniklerinde IV. Murad’ın kıyas edildiği hükümdar yine Yavuz Sul-
tan Selim’dir. Nitekim yıllar sonra Şâʻir Nefʻî’nin, bir kasidesinde IV. Murad’ı 
mukayese ettiği, hatta mukayese etmekle kalmayıp açıkça kendisinden üstün 
gördüğü selef padişahı da Yavuz Sultan Selim’den başkası değildir. Bir ba-
kıma Yavuz Sultan Selim’in, IV. Murad’ın şahsında klasik Osmanlı padişahı 
modelini inşa etme projesinin, temeli olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim her iki 

58 Nasîhatnâme, s. 289-290.
59 Koçi Bey Risâlesi, s. 139-140, 156, 193.
60 Koçi Bey Risâlesi, s. 186-188.
61 Koçi Bey Risâlesi, s. 175.
62 “Kadızâde Mehmed İlmî’nin Sultan IV. Murad İçin Yazdığı Manzum Duânâme’si”, s. 28.
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padişahın hükümranlıklarını kıyas ettiğimizde, aradaki benzerliklerde bunun 
açıkça görülebildiğini belirterek son verelim sözümüze.
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Öz

Prof. Dr. Abdülkadir Noyan ünlü bir Türk hekimidir ve sıtma hastalığı üze-
rinde bazı makaleleri vardır. Bunlardan biri de malaria adıyla 1923’te ya-
yınlandı. Bu çalışmada yazarın bu makalesi yorumlanmakta ve ayrıca sıtma 
hastalığının Türk tıp tarihindeki gelişmeleri incelenmektedir.
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Comments Of Prof. Dr. Abdülkadir Noyan On Malaria And
Its Place In The Turkish Medical History

Abstract
Prof. Dr. Abdulkadir Noyan is a famous Turkish physician and he has some 

articles on malaria. One of them was published with the name of malaria in 
1923. In this paper, that article has been commented and moreover, the deve-
lopments in the Turkish Medical History about malaria have been pointed out.
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Giriş

Prof. Dr. Abdülkadir Noyan’ın Malarya yani sıtma üzerine yazdığı maka-
lesi bu hastalığın Türk Tıp Tarihi’ndeki yerini ve önemini bize vermektedir. 
1886’da doğan Prof. Dr. Abdülkadir Noyan, Kuleli Askeri Lisesi’ni, Tıbbiye 
İdadisi’ni, Askeri Tıbbiye Mektebi’ni bitirdi. Tabib yüzbaşı iken stajını tamam-
ladı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Dahiliye Kliniği’nde asistan (1911), baş 
asistan ve intaniye uzmanı oldu (1913). Çanakkale’de kolordu hıfzısıhha mü-
şaviri, I. Dünya Savaşı yıllarında Irak’ta 6. ordu baştabibi, ordu sağlık başka-
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* Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği Kurucu Başkanı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Kurucu Başkanı.
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nı olarak savaş sonrasına değin kıta hizmetinde çalıştı. 1919’da Gülhane’deki 
öğretim görevine döndü.1

Milli Mücadele başlayınca Anadolu’ya geçti (1921) ve Sakarya Savaşı’na 
katıldı. 1922’de yeniden Gülhane’deki görevine döndü. Profesör Doktor Refik 
Saydam’ın Ordu Sağlık Başkanlığı’na atanması üzerine açılan iç hastalıkları 
kliniğine profesör olarak atandı (1927). 1939’da I. Ordu Sağlık Başkanlığı’na 
getirildi. 1941’de tuğgeneral, 1943’te tümgeneral ve Milli Savunma Bakan-
lığı Sağlık Dairesi Başkanı oldu. 1945’te askerlikten ayrılarak, Ankara Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları Kürsüsü’ne ordinaryüs profesör olarak atandı. An-
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 1945-1948 yılları arasında görev yapan 
ilk dekanıdır. 1952’de emekli oldu.2 Çok sayıda bilimsel makalesi ve yirmiye 
yakın kitabı bulunmaktadır. 1977’de vefat eden bu ünlü hekimin eserlerinden 
bazıları aşağıdadır:

- Askeri Hıfzıssıhha (1926),
- İç Hastalıkları (1943),
- Karaciğer Sirozunun Diyetle Tedavisi (1957),
- Ankara Tıp Fakültesi’nin Kuruluş Tarihçesi (1959),
- Gönülden Damlalar-Şiirler (1960).

Türk Tıp Tarihinde Sıtma İle İlgili Bazı Gelişmelere Bir Bakış

Plazmodium cinsine ait tek hücreli asalakların, insanın karaciğer hücre-
lerine ve alyuvarlarına girerek üremesiyle ortaya çıkan sıtma hastalığı, eski 
çağlardan beri dünyanın değişik bölgelerinde ve Anadolu’da kurulan birçok 
uygarlığın yıkılmasındaki temel etkenlerden birini oluşturmuştur.

Afrika kaynaklı olduğu ve insan göçleriyle Akdeniz kıyılarına, Mezopo-
tamya, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Amerika’ya yayıldığı tahmin edilen bu 
hastalıktan, eski Asur, Çin ve Hint yazıtlarında, M.Ö. 460-370 yılları arasın-
da yaşamış Hipokrat’ın eserlerinde, XVII. yüzyılda Contes Del Chinchone ve 
Cizvit papazı Juan Lopezi’nin tekrarlayan ateşlere iyi gelen kınakına ağacı 
kabuklarından söz eden yazılarında, XIX. ve XX. yüzyılda pek çok bilimsel 
araştırmada söz edilmesi, insanlığın tarih boyunca bu hastalıkla mücadele 
ettiğini göstermektedir.3

Avrupa’da XVII. yüzyılın sonlarında sıtmaya karşı kullanılmaya başlanan 
kinin, Osmanlı Devleti’nde Bursalı Ali Münşî’nin, 1732 yılında kaleme aldığı 
Kınakına Risalesi adlı eseriyle tanındı.

Sıtma, Balkan Savaşı yıllarında da Türkiye’deki nüfusun dörtte üçünü et-
kisine aldı ve halka ücretsiz kinin dağıtıldı. Ancak I. Dünya Savaşı sırasında 
ölüm vakalarındaki artışın önüne geçilememiştir. 1917 yılında üçüncü ordu 
bölgesinde yapılan bazı kan incelemeleri, toplumsal felaketin hangi boyutlara 
ulaştığını verir.

1 Abdülkadir Lütfi (Noyan), “Lekeli Tifo ve Hummayı Racia, Harp Salgınları”, Gülhane Klinik Ders-
leri, No: 2, Cilt: 3, İstanbul, 1940, s. 56-67.
2 Abdülkadir Lütfi (Noyan), Son Harplerde Salgın Hastalıklarda Savaşlarım, Ankara Tıp Fakültesi 
Yayınları, No: 54, Ankara, 1956, s. 16.
3 R.H. Major, A History of Medicine, Press of Menasha, USA, 1954, s. 151-152.
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1917 yılında kinin sağlanması ve ucuza satılmasına ilişkin bir yasa çıka-
rıldı ve orduda gereken önlemler alındı. Ancak savaş süresince yalnız orduda 
461.803 kişi sıtma hastalığına yakalandı ve bunların 23.359’u hayatını kay-
betmiştir. Böylece I. Dünya Savaşı döneminde sıtmalılar, genel hastalıkların 
%13,1’ini, sıtmadan ölenler, genel ölümlerin %5’ini oluşturdu.

Bu hastalık, Kurtuluş Savaşı yıllarında da devam ettiğinden, askerler ara-
sındaki sıtmalı oranı %49’a ulaştı. 1921 yılında Antalya civarında yapılan 
araştırmalarda nüfusu 200.000 olarak tahmin edilen bu şehirdeki sıtma va-
kalarının 172.000’e ulaştığı, yine aynı yıl yaz döneminde Kızılay kuruluşlarına 
başvuran Söke, Koçarlı, Burdur, Yenipazar, Bağarası bölgeleri hastalarının 
%70’inin sıtmalı olduğu anlaşılmıştır.4

Savaş yıllarında Bursa, Eskişehir, Afyon, Haymana, Ankara yöreleriyle 
Porsuk ve Sakarya bataklıkları civarında savaşan askerler arasında sıtma 
yaygınlaşınca koruyucu kinin dağıtılıp vakalar en aza indirilmeye çalışıldı.5

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1923 tarihinde TBMM’nin 4. toplanma 
yılı açılış konuşmasında, “Sıtma hastalığının kökünden halledilmesi için tek 
çare olan kurutma ve arazi ıslahı sorununa, şehir ve köylerin sağlıklarının ko-
runmasının şartlarının ıslah ve tamamlanmasına tabii şartlara döner dönmez 
başlamak, bayındırlık ve sağlık hususundaki en zorunlu ve önemli icraatımız 
olacaktır.” sözleriyle sıtma ile mücadele seferberliğini başlattı.

Hükümetin sıtmaya karşı köklü ve kesin önlemler alınabilmesi için yaptığı 
ilk önemli çalışma, sıtma mücadelesine ilişkin teşkilat oluşturmak amacıyla 
9 Ekim 1924 tarihinde sağlık bakanının başkanlığında İstanbul’da toplanan 
komisyona hazırlatmış olduğu 20 layiha ve talimattan oluşan rapordur.

9 Ekim 1924’te Tıp Fakültesi profesörlerinden Neşet Ömer, İsmail Hakkı ve 
Sahiller Sağlık Müdürü Dr. Rifat Beyler başta olmak üzere 11 kişiden oluşan 
komisyonun 79 saatte ve 15 oturumda hazırladıkları sıtma raporu, sıtma ile 
savaşın programını oluşturan ve teknik, tıbbî, mali, idari, sosyal, kültürel, 
örgütsel ve yasal boyutlarını ayrıntılarıyla ortaya koyan, uygulanması kolay, 
günümüzde halen sıtma ile mücadele eden ülkelere örnek olabilecek özellikte 
bir belgedir.6

Sekiz maddeden oluşan ve 2 Kasım 1924 tarihinde yasalaşan “Sıtma Müca-
delesi Kanunu”, özel teşkilata dayalı milli sıtma mücadelesine 1925 yılından 
itibaren başlanmasını, mücadeleye tüm devlet örgütlerinin katılmasını, özel 
kurum ve kuruluşların, sosyal yardım ve hayır kuruluşlarının ve tüm halkın 
sıtma mücadele talimatnamelerinin hükümlerine uyma zorunluluklarını ve 
uymayanların cezalandırılmasını kapsamaktadır.7

Ayrıca “Kinin Tedarik ve Satılması Hakkındaki Kanun” ise kinin sağla-
mak amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın her yılkı bütçesinde özel bir fasıl açılarak 

4 Ayşegül Demirhan Erdemir, Tıbbi Deontoloji ve Genel Tıp Tarihi, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 
1996, s. 109-111.
5 Ayşegül Demirhan Erdemir, Kısa Tıp Tarihi, Bursa, 1982, s. 1-170.
6 Kemal Özbay, Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, Cilt: 1, Yörük Basımevi, İstanbul, 
1976, s. 29.
7 “Sıtma İle Mücadele Kanunu”, Resmi Gazete, No: 839, Sayı: 900, 13 Mayıs 1926.



4 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

200.000 liradan az olmamak üzere ödenek konulması, satın alınacak alet-i 
edevat bedeli, yevmiye ve nakliye ücretinin bu ödenekten karşılanması, satı-
lacak kininlerden elde edilen gelirin yine özel fasıla gelir kaydedilmesi konu-
larını kapsar.8

Bu arada yurt içinden ve dışından kinin sağlama çalışmaları da 1924 yı-
lından itibaren yoğunlaştı. İç ve dış piyasadan kinin alımıyla ilgili çalışmalar 
1930’lu yıllarda da devam etti ve kinin genellikle Avrupa’daki Yuringer ve 
Himmer fabrikalarıyla Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti’nden sağlandı.

Sıtma mücadelesinde başarıyı arttırmak için yukarda adı geçen rapor kap-
samındaki yasa ve yönetmeliklere ek olarak tamamlayıcı nitelikte yeni yasa 
ve talimatname çıkarıldı. 2 Eylül 1925 tarihinde Ankara’da toplanan “I. Milli 
Türk Tıp Kongresi”nin ana konusunu sıtma oluştururken, 1926 yılında kabul 
edilen 839 sayılı yasa, sivrisinek üreten jit ve çeltik alanlarının kontrol altına 
alınmasını ve bataklıkların kurutulmasını öngördü. 16 Şubat 1927 tarihinde 
yayınlanan talimatname ise sıtma ile ilgili önceki yasaların uygulama şekille-
rini ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

17 Mayıs 1928 tarihinde kabul edilen bir yasayla, sıtma mücadelesinde 
yararlılık gösterenlerin 250 lirayı geçmemek üzere ikramiye ile ödüllendirile-
rek çabalarının daha da arttırılması düşünüldü ve 7 Haziran 1935’de çıkarı-
lan sıtma ve frengi ilaçlarıyla ilgili yasa da, sıtma ve frengi ilaçlarıyla, bunların 
bileşimlerini ülke içine sokma, ülke içinde imal etme ve ettirme hakkını Tür-
kiye Kızılay Cemiyeti’nin tekeline bıraktı.

Sıtma mücadelesine önemli katkılarda bulunan faaliyetlerden biri de çoğu 
ilde kurulan sıtma mücadele teşkilatlarına yardım etmek, sıtma uzmanı ye-
tiştirmek ve sıtma ile ilgili araştırmalarda bulunmak üzere 1928 yılında Ada-
na’da Sıtma Enstitüsü kuruldu.

Sıtma ile mücadelenin en önemli boyutunu oluşturan bataklık kurutma 
ve sivrisinek itlaf çalışmaları, adı geçen rapordaki yasa ve talimatnamelerin 
yürürlüğe girdiği 1925 yılından itibaren başladı. Türkiye, bu yıldan itibaren 
bataklık ve sıtma yoğunlukları göz önüne alınarak Ankara, Adana, Aydın, 
Konya ve Bursa-Balıkesir bölgeleri olmak üzere beş sıtma mücadele bölgesi-
ne ayrıldı ve bu bölgelerin tümünde 1925, 1926 ve 1927 yıllarında iki devre 
halinde sıtma taramaları yapıldı. Tarama devreleri, 1. devre Mayıs-Ekim, 2. 
devre Ekim-Şubat olarak belirlendi.

Bu bölgedeki sıtma yoğunluğu 1926 yılı için 26, 1927 yılı için 12 olarak 
verildi. Bursa Karacabey’de Hacı Osman Azmağı ve Dana Çayırı azmaklarının 
oluşturduğu bataklıklar küçük mesai ile kurutulmuş ve büyük ölçüde arazi 
ıslah çalışmaları yapılmıştır.

Sıtma mücadele bölgelerinde 1927 yılında yapılan taramalarda dalakh ve 
kanında sıtma mikrobu bulunan kişi oranlarındaki düşüşte, çeşme suyu kul-
lanımının özendirilmesi, bataklıkların kurutulması, sivrisinek ve sirke itlafı, 
ağaç dikilmesi gibi çalışmaların etkisi oldu. Amerika’da hazırlanan sıtma ile 

8 Kinin Tedarik ve Füruhtu Hakkında Kanun, 1333/1917 Tarihli.
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ilgili bir film 1927 yılında bazı sıtma bölgelerinde ücretsiz olarak halka göste-
rilerek sıtma konusunda aydınlatılmaya çalışıldı.

Tüm bu çalışmaların sonunda Türkiye’de 1925-1933 yılları arasında top-
lam 81.352.509 metrekarelik bataklık alan kurutuldu ve bunun 12.198.457 
metrekaresi 1925-1928 yılları arasında, 69.154.052 metrekaresi de 1929-
1933 yılları arasında gerçekleştirildi.

Sıtma ile mücadele edebilmek için yürütülen tedavi ve koruma hizmetleri, 
bataklık kurutma, su emici ağaçlar dikme, sivrisinek ve sirke itlafı, arazi ıslah 
çalışmaları, ücretli ve ücretsiz tonlarca kinin dağıtılması ve halkın sıtmaya 
karşı duyarlı hale getirilmesi gibi kararlı çalışmalar sayesinde 1940 yılına ge-
lindiğinde muayene edilen kanlara göre sıtmalı oranı %11’e düşürülmüştür. 
1925-1928 yılları arasında 1.988.982 kişi muayene edildi, 1930 yılında oran 
%16.1’e düşürüldü. Ancak II. Dünya Savaşı’ndaki nüfus hareketleri nedeniyle 
ve sıtma ilaçlarının ithalinin zorlaşması üzerine sıtma epidemileri çoğalarak 
sıtma oranı %32 oldu.

Prof. Dr. Abdülkadir Noyan’ın Sıtma Üzerine Yorumlamaları

Prof. Dr. Abdülkadir Noyan 1924’de yazdığı Malaria adlı makalesinde sıt-
manın korkunç bir hastalık olduğunu şöyle belirtir:

“Ordumuz Hazar’da ve seferde sıtma hastalığından çok ıstırap çekmiştir.
Sıtmaya tutulan asker az çok bir müddet işten, faaliyetten, harpten geri 
kalır. Habis sıtma aynı zamanda öldürücüdür. Ordu bu yüzden en genç 
kuvvetlerini kaybeder. Memleketimizde en çok tersi ana, tropika nev’i (cin-
si) görülüyor. Kuvartana nev’ine nispeten az tesadüf olunuyor. Sıtma has-
talığı memleketimizin birçok yerlerinde her sene yaz mevsiminde uyanır, 
güze çoğalır; kışın nisbi bir sükun hasıl olur. İlkbaharda nüküsler görülür.
Harplerde sıtmanın orduya yaptığı zararı anlamak ve vereceği hasarı 
canlandırmak için evvela memleketimizin sıtma coğrafyası ve iklimi hak-
kında bir hülasa yapacağım. Sonra son harplerimizdeki sıtma müsap ve 
vefiyatını kaybederek sıtma hakkındaki yeni telakkilere, sıtma tedavi ve 
profilaksisine geçeceğim.”9

Daha sonra yazar, sıtma coğrafyasından söz eder:
Sıtma Coğrafyası: 3 Eylül 1925 senesi açılan Birinci Milli Türk Tıp Kong-

resi’nde memleketimizin sıtma coğrafyası raportörü intihab edilmiştim. Bu 
sırada, sıtma tetkikiyle uğraşan hükümetin resmi kayıtlarına eskiden beri 
uğraşmış zatların neşrettikleri malumata ve şahsi görgülerime istinad ederek 
(dayanarak) yurdumuzun sıtmalı yerlerini tespite çalışmıştım. Hülasa olarak 
anlaşılıyor ki: Trakya ve Anadolu’nun cenubi şarki (güney doğu) vilayetlerinde 
sıtma için iklim ve zemin çok müsaittir.

(Birinci mıntıka): Geri kalan dağlık mıntıkalarda ve yüksek platolarda 
sıtma için iklim ve zemin fazla müsait değildir.

9 Abdülkadir Lütfi (Noyan), “Harp Salgınları (Malaria), Gülhane Klinik Dersleri”, Askeri Tıp Mecmu-
ası, No: 3, Ahmed İhsan Matbaası, 1940, s. 25.
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(İkinci mıntıka): Fakat bu ikinci mıntıkadaki insanların bir kısmı mai-
şetin darlığı ve iş azlığı sebebiyle mahsulatı, ticareti, san’atı, marifeti ve işi 
nispeten çok olan sıtmalı memleketlere gidiyor, orada sıtmaya tutuluyorlar.

1- Sıtma tohumu (Dişi ve erkek sıtma gameti) taşıyan insanların mevcut 
olması,

2- Sıtma tohumunu insandan alarak insanlara nakleden anofellerin mev-
cut olması ve bunların yaşayabilmesi ve üremesi için muhitte su birikintileri 
ve kafi hararet bulunması,

3- Sıtma gametlerinin üreyip tekrar insana geçecek bir hale gelebilmesi 
için günlük hararet derecesinin o muhitte on beş dereceden aşağı olmaması.

Memleketimizin birinci mıntıkasında bu şartlar Mayıs ve Haziran ayların-
da tamamlanır ve Eylül nihayetine kadar sürer. Bu mıntıkada nüfus kesafeti 
de fazla olduğundan (her kilometre murabbaı için 15-50) sıtma az zaman-
da yayılır. Hükümetimizin çok isabetle yaptığı ve titizlikle takip ettiği sıtma 
mücadelesinden evvel birinci mıntıkanın bazı vilayetlerinde kanda plazmodi 
endeksi çok yüksekti. Mesela yaz nihayetlerinde Samsun’da %72, Çarşam-
ba’da %66, Bafra’da %64. İzmir ve Aydın’ın Menderes nehirleri yatağına yakın 
köylerinde kanda parazit endeksi %25-32, çocuklarda dalak endeksi %67, 
kahillerde (yetişkinlerde) %54; Adana, Seyhan ve Ceyhan nehirleri civarındaki 
köylerde kanda parazit endeksi %80, dalak endeksi %90 idi.10

Birinci mıntıkanın sıtması nispeten az olan memleketleri şunlardır:

Artvin, Rize, Giresun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, İstanbul, Ça-
talca, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Gelibolu, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Manisa, 
Burdur, Kozan, Gaziantep, Urfa, Siverek, Siirt, Çölemerik.

Sıtma mücadelesinden evvel bu vilayetlerde sıtmalı nispeti %25’i geçmi-
yordu. Son zamanlarda bir taraftan sıtma mücadelesinin gayretiyle sıtması 
kesif olan bazı memleketlerde sonradan yetiştirilen mücahirlerle (göçmen-
lerle) nüfus kesafetinin askeri zaruretle ordu mevcudunun artması ve ihdas 
edilen pirinç tarlaları ve diğer zeririyatın çoğalması ile arazinin sıtmaya mü-
sait bir hale konması, bazı memleketlerde sıtma kesafeti nispetlerini değiş-
tirmiştir.

Mesela Trakya’da Kırklareli, Edirne, Lüleburgaz, Uzunköprü, Tekirdağ, 
Çatalca semtlerinde iki senedir ahali ve asker arasında sıtma adedi on sene 
evvelkine nispetle daha fazla görünüyor. Geçen sene teşrinlerinde yaptığım 
tetkiklerle anlıyorum ki Çanakkale ve civarında dahi aynı sebeplerle sıtma 
hastalığının fazlalaştığını kabul etmek imkanı vardır.

İkinci mıntıkanın sıtması nispeten az olan memleketleri şunlardır:

Eskişehir, Ankara, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Aksaray, Niğde, Kay-
seri, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan, Malatya, Ergani, Muş.

Bu memleketlerin mahdut bir kısmında sıtma birinci mıntıkada olduğu 
kadar kesiftir (yoğundur). Diğer bir kısmında çok azdır.

10 Noyan, Not: 9’da a.g.e., s. 26-27.
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İkinci Mıntıkanın Sıtması Az Olan Memleketleri

Kütahya, Çankırı, Kırşehir, Sivas, Şarki Karahisar, Elazığ, Hozat, Gümüş-
hane, Erzurum, Genç, Ardahan, Kars, Beyazıt, Van, Bitlis’tir.

Bu memleketlerin bir kısmının iklimi sıtmaya tamamen muhaliftir. Ahali-
sinden sıtmaya tutulanlar sıtmayı diğer mıntıkalardan almışlardır. Diğer bir 
kısmında senenin iki üç ayında sıtmaya aşılanma şartları teessüs eder ve tek 
tük sıtma vukuatı olur.11

Son Harplerimizde Sıtma

Balkan Harbi’nde şark ordusunda sıtma musabları (yakalanma) çok 
ehemmiyetli yekun tutmuyordu. İlk zamanlarda ordu, Çatalca hattına çekil-
dikten sonra İntaniye Hastanesi olan Yeşilköy’e gelen hastalar arasında tek 
tük sıtmalı hastalara tesadüf olunuyordu. Edirne’nin istirdadı ile neticelenen 
son zamanlarda da sıtma adedi dikkati çekecek kadar yükselmedi. Garp or-
dusunda Berat, Fiyer, Yanya taraflarında sıtmanın biraz fazla görüldüğünü o 
taraflarda bulunan arkadaşlarımdan işitiyorum.

Umumi Harpte Sıtma

Ordumuzda büyük sarsıntı yapacak kadar çok görüldü. Çanakkale’de bil-
hassa Anadolu tarafında Asya grubunda Birinci Kolordu Hıfzıssıhha müşaviri 
olarak görüyordum ki Kumkale, Orhaniye, Erenköy, Pınarbaşı, Geyikli gibi 
bataklığa yakın mahallerdeki kıt’alarda sıtma pek çoğalmıştı. Kumkale civa-
rında bulunan bir alayda ani vefatlar olduğu için kıt’a tabibi mes’ul tutulu-
yordu. Pınarbaşı’nda yaptığım otopsilerde dalaktan yapılan mustahzarlarda 
çok mebzul (bol) miktarda Plasm. Falciparum bulunmuş, ölülerin habis sıtma 
şehitleri olduğu tahakkuk ettiğinden kıt’a tabibi mes’uliyetten kurtulmuştu. 
Gelibolu cephesindeki kuvvetlerimizin bir kısmında da sıtma fazla sarsıntı 
yapmıştı.

Filistin’de ve Irak’ta harp eden Dördüncü ve Altıncı Ordu’nun sıtma mu-
sabları da fazla idi, yalnız Üçüncü Ordu’da sıtma musabı azdı, çünkü iklimi 
değildi. Bulunduğum Altıncı Ordu’da sıtma musab ve fiyatı sene hesabıyla 
aşağıdadır.12

Sene Musab (Hastalığa Yakalanlar) Vefat
1331 4.713 537
1332 4.922 192
1333 5.747 261
1334 5.800 666

21.182 1.656

Sıtması en çok olan Çanakkale, İzmir mıntıkasını ve sahilleri muhafaza 
eden Beşinci Ordu’nun sıtma vukuatı aşağıdadır:

11 Noyan, Not: 9’da a.g.e., s. 28-29.
12 Noyan, Not: 9’da a.g.e., s. 30-31-32.
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Sene Musab (Hastalığa Yakalanlar) Vefat
1331 16.271 1.647
1332 47.481 2.234
1333 39.227 2.076
1334 14.006 704

116.985 6.661

Tekmil Orduların Genel Harp’te sıtma vukuatı aşağıdadır:

Sene Musab (Hastalığa Yakalanlar) Vefat
1330 15.952 42
1331 80.389 4.065
1332 146.337 6.901
1333 133.147 6.517
1334 36.846 3.043

412.671 20.568

Bu rakamları gördükten sonra sıtma hastalığından korkmamak elde de-
ğildir. Yuvarlak hesapla dört sene zarfında ordumuzda 412.000 kişilik bir 
kuvvet en azından bir hafta sıtma sarsıntısına uğramış, 20.000 kişi bu sinsi 
hastalığın kurbanı olmuştur.

İstiklal Harbi’nde ordumuz yine sıtması nispeten fazla mıntıkalarda Bur-
sa, Eskişehir, Afyon, Konya, Haymana, Ankara civarında, Porsuk ve Sakar-
ya bataklıklarına civar yerlerde çarpıştı. Sakarya Harbi’nden sonra Ankara 
Menzil Müfettişliği ve Mevki Kumandanlığı Sertabibi olarak Ankara ve civar 
hastanelerine bakıyordum. Bu sırada Genel Harbin küçük bir numunesi gibi 
sıtma hastalığı çoğalmıştı. Harp zamanında sıtması fazla olan yerlerde efra-
da vikaye için kinin verilerek vukuatın önüne geçmek imkanı hasıl oluyor-
du. Harbi müteakip profilaksi kesilince sıtma vak’aları meydana çıktı. İstiklal 
Harbi sıhhi raporunda sari (bulaşıcı) hastalıklar gibi sıtma müsap ve vefiyatı 
adedi aynı neşredilmemiş, sıtma hastalığı adi hastalıklar yekununa karıştı-
rılmış olduğundan müsap olan ve ölenlerin hakiki adedini rapordan anlamak 
kabil olmamıştır. İstiklal Harbi sıhhi raporunda sıtma hastalığı vaziyeti “mem-
leketin her tarafında sıtma vukuatının mevcudiyetine ve efradın kısmı azamının 
(büyük kısmının) sıtmalı bulunmasına rağmen vikaye kinini tevzii ve tedavinin 
takibi sayesinde sıtma vekayii (vak’aları) haddi asgariye indirilmemiş, hamdol-
sun seyyar ordu sıtmasız muharebesini yapmaya muvaffak olmuştur.” cümlesi 
ile tavsif ve hulasa edilmiştir. İstiklal Harbi’nden sonra 1924 yılından itiba-
ren hükümetimiz sıtma ile meşgul olmaya başlamış, Sıhhiye Vekili Dr. Refik 
Beyefendi’nin riyasetinden İstanbul’da toplanıp 15 Eylül’den 4 teşrinievvele 
kadar çalışan Sıtma Mücadele Komisyonu’nun yaptığı program mucibinde 
memleketin sıtması en çok olan mıntıkalarından başlamak ve her sene sahası 
genişletilmek üzere sıtma mücadele teşkilatı kurulmuştur.
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26 Nisan-13 Mayıs 1926 tarihlerinde Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 
kanunlarla mücadeleye çok esaslı ve müessir suretle devam edilerek sıtma-
nın geniş tahrip sahaları daraltılmıştır. Mücadele başlarken memleket büyük 
harplerden yeni çıkmış, sıtması daha çok ve vahim olan sıcak memleketlerden 
ve esaretten dönen askerlerle müzmin sıtmalı adedi çoğalmış, hastalar mem-
leketin her tarafına dağılmış bulunuyordu. İklimimiz sıtma intanının yaşa-
masına çok müsait olduğundan sıtma mücadelesinin az bir zamanda sıtmayı 
tamamen söndürebileceği esasen farz edilemezdi. Romanya, Amerika ve İtalya 
gibi daha zengin memleketler sıtma mücadelesine bizden çok evvel başlamış, 
daha geniş hastalıklar kurutarak büyük masraflar ve fedakarlıklar yapmış 
oldukları halde sıtmayı kökünden kurutamamışlardır.

Ordumuzda İstiklal Harbi’nden sonraki hazar (barış) hayatında sıtma için 
lazım gelen yerlerde alınan vaki tedbirler ve sıtmalıların derhal teşhisi ve te-
davisi yolunda gösterilen dikkat ve itina sayesinde sıtma müsapları şikayet 
edilecek dereceyi bulmamıştır. Fakat hazarda birçok tedbirlerle muhafaza 
olunan bu sıtma sükuneti bir seferberlikle ve bazı mıntıkalardaki zaruri asker 
kefaletiyle ihlal olunabilir. Bu iş ile uğraşmış bir mütehassıs gözüyle bugünün 
sıtma salgınlarına müsait bazı cihetlerini aydınlatmak mecburiyetini his edi-
yorum. Son zamanlarda memleketimizin birçok kısımlarında, bilhassa ziraata 
elverişli münbit yerlerinde pirinç, pancar, pamuk, kendir v.s. gıda yahut sa-
nayiye elverişli nebat zer’iriyatı (ekimi) çoğalmıştır. Bu nevi faaliyetler araziyi 
sulamayı icap ettirdiği için arazi sıtmaya daha müsait bir hale gelmektedir.13

Yine son senelerde Yunanistan’dan, Bulgaristan’dan, Romanya’dan mem-
leketimize birçok muhacirler gelmiş ve münbit (verimli) sahalara yerleştiril-
miştir. Selanik, Serez, Manastır, Yanya gibi sıtma yataklarından, Bulgaristan 
ve Romanya’nın da sıtmalı yerlerinden gelen muhacirlerle memleketimize bir-
çok müzmin sıtmalı ve tohum taşıyan insan girmiştir. Bu muhacirler münbit 
(verimli) yerlere yerleştirilmiştir. Memleketimizin en münbit yerlerinin iklimi 
ise sıtmaya en müsait şartları havi olan mıntıkalardır.

Trakya, Çanakkale, İzmir, Aydın, Söke, Antalya gibi iklimi sıtmaya çok 
elverişli olan mıntıkalar aynı zamanda askerlik için mühim olan sahalardır. 
Buralarda asker kesafeti fazladır.

Ordumuzu sıtmadan muhafaza edebilmek için evvela ordunun kesif ola-
rak bulunduğu yerlerde, halk arasındaki sıtma ile mücadele etmek lazımdır. 
Askeri bulunduğu mıntıkada tehdid eden sıtma intanının tohumu daha ziya-
de ahalidedir. Asker arasında sıtmalı olanların derhal yakalayıp tedavi etmek 
imkanı her zaman mevcuttur. Ve bu iş kolaylıkla ve muntazam yapılmakta 
olduğundan askerin sıtma tohumu portörlüğü tehdit edici bir mahiyet alamı-
yor. Halk arasındaki sıtma mücadelesi evvelce tespit edilen bir plan dahilinde 
ve sıtması çok olan yerlerde yapılıyor. Bugün askerlerin nispeten kesif bulun-
duğu bazı yerlerde sıtma evvelce nispeten az olduğu için orada şiddetle sıtma 
mücadelesi programa girmemiş bulunabilir. Bugünün sıtma mücadelesi nok-
tasından en mühim işi askerin kesif olduğu yerlerde iklim müsait ise sıtmanın 

13 Noyan, Not: 9’da a.g.e., s. 33.
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çoğalabileceğini dikkate alarak oralarda ahali arasında sıtma mücadelesini 
kuvvetlendirmek olmalıdır.

Bu arada Dr. Noyan sıtma epidemiyolojisi hakkında da bilgiler verir.

Sıtmanın Epidemiyolojisi

Sıtma hastalığı insanlara anofel nevinden sivrisineklere aşılanır. Anofeller 
de sıtma tohumunu (gametlerini) sıtmalı insanlardan alırlar. Anofellerin in-
sanlara aşıladığı genç sıtma paraziti insan kanından anofellerin aldığı sıtma  
mikro ve mikro gametlerinden anofel midyesinde vaki olan ilkahdan sonra 
bir sıra inkılabı müteakip meydana çıkan sporocyste veya sporozoite’lerdir. 
Yakın vakitlere kadar sivrisineğin tükürük guddesinde yerleşerek insanlara 
geçen malarya parazitleri sporozoiteler zannediliyordu. Bir İtalyan malarya 
mütehassısı olan Missiroli tarafından yapılan tetkikler sivrisineğin pikürile 
insanların cildine ilk aşılanan malarya paraziti şeklinin sporocyste olduğunu 
meydana çıkardı. Bu sporosistlerin nüvesi insanların nescinde sekiz kısıma 
ayrılıyor ve bunlardan hakiki sporozoiteler meydana çıkıyor. Sivrisineklerin 
insan edimmesine bıraktığı bu sporozoitler lenfa aralıklarından lenfaya ve 
kana geçiyorlar. Fakat, kuşlarda üç gün, insanlarda dört gün kanda bulu-
namıyorlar. Bu esnada sıtma parazitleri nereye gidiyor? Nerede tutunuyor?

Yakın zamana kadar Schaudin nazariyesi mucibinde sivrisinek piküriyle 
insana geçen sporozoitlerin doğruca kanda kırmızı küreyvelere girerek me-
rozoit haline geçtiğini ve kırmızı küreyve içinde nemasına devam ederek bü-
yük halka, amiboid ve şerit şekilleri gibi pigmanlı olgun devire ve inkısam 
şekillerine vasıl olduğunu, inkısamı müteakip hasıl olan yeni morozoitlerin 
tekrar kırmızı küreyvelere dahil olarak parazitlerin chizogonic hayatı temadi 
ettiğini biliyorduk. İtalyalı bir malarya mütehassısı Raffaelle’in plasm. elon-
gatum ve relictum ile 1936 ve 1937 senesinden beri kuşlarda ve bilahare 
plasm. vivax ile malarya tedavisine maruz kalan insanların kas kemiğinden 
alınan müstahzarlarda yaptığı tetkiklerle anlaşılmıştır ki kuş malaryası ve 
insan malaryası sporozoitleri cilt altına girdikten sonra lenfa yollarına ve ora-
dan systémereticulo-endothelüal (S.R.E) hücrelerine vasıl oluyor ve orada 3-4 
gün pigmansız bir hayat geçiriyor, tekessür ediyor ve oradan merozoit halinde 
ayrılarak kandaki kırmızı küreyvelere giriyorlar. Kikuth ve Mudrow namında-
ki zatlar da Plasm. Cathemerium sıtma parazitlerinin (S.R.E) hücrelerindeki 
pigmansız şeklini meydana çıkarmışlardır. Bu pigmansız şekilleri sporozoitle-
rin zerkinden iki gün sonra (S.R.E) hücrelerinde görmek imkanı hasıl oluyor. 
1937 yılında Yames, Tate tarafından Plas. Gallinaceum ile yapılan tecrübeler-
de bu pigmansız şekillerin mevcudiyetini teyit etmiştir. Bu müellifler bu şekil 
malarya parazitine (Exoérithrocytaire şekil = E.E) demişlerdir.14

Schulemann tarafından tavuklarda yapılan tecrübelerle anlaşılmıştır ki 
pigmansız şekiller doğruca kırmızı küreyve merozoitlerinin (S.R.E) hücrele-
rinde yahut diğer uzuvların, bilhassa viaların, kilyenin ve dimağın andotel 
hücrelerinde de neşvünema buluyor.

14 Noyan, Not: 9’da a.g.e., s. 34.
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Parazitlerin insanlarda geçirdiği hayat safhası aşağıdaki şema ile tasvir 
olunabilir:

Epidemiyoloji için mühim bir mesele de şudur: Plasm. vivax yahut plasm. 
falciparum nev’inden paraziti hamil sıtmalı insanların kanı ile adale yahut 
verid içine zerk edilerek malaryaya aşılanan insanlarda parazit kafi ise derhal 
malarya nöbeti hasıl oluyor. Aşılanan insan kanında parazitlerde görülüyor. 
Halbuki anofellerden alınan aynı cins sporozoitlerin cilt altına zerki ile yapılan 
tecrübe intanlarında parazit kanda ancak dört gün sonra görülebiliyor. Ve 
nöbetler 10-14 günlük bir terfih devrinden sonra zuhur ediyor. Bundan başka 
malaryalı insan kanı ile insanlarda tedavi için yapılan tecrübe intanlarında 
malarya nöbetleri birkaç günlük kinin ve yahut atebrin tedavisi ile kesiliyor, 
nüks görülmüyor. Fakat anofellerden alınan sporozoitlerle yapılan tecrübe 
ve tedavi intanlarında bir haftalık kinin ve atebrin tedavisiyle sıtma nöbetleri 
kesiliyor, 2-3 ay sonra sıtma nöbeti tekerrür ediyor.

Bu tecrübelerden anlaşılıyor ki kinin ve atebrin kan intanının merozit şe-
killerine kolayca tesir ve onları imha ediyor, fakat sporozoitlerin ve pigmansız 
şekilleri havi (S.R.E.) intanına kolaylıkla tesir edemiyor. Profilaksi için verilen 
kinin ve atebrinin nöbetlere mani olabilmesi, fakat sıtma intanına mani ola-
maması da bu sebeplerdir.

İnsanlarla anofeller vasıtasıyla aşılanan malarya insanlarda yaşayan ma-
larya nev’ileridir. Malarya paraziti hamilleri daha ziyade çocuklardır. Kuş-
ların, diğer hayvanların hatta maymunların malaryası bile insanlara intikal 
edemez. Malarya yalnız anofellerin bazı nev’ileriyle insanlara nakil olunur. 
Anofeller insanlardan aldıkları kan ile dişi ve erkek gamet alabilmiş ise ve 
muhit hararetinin günlük vasatisi 15 derece üstünde ise ve anofeller bu cinsli 
teşekküle lazım olan 8-10 günlük bir zaman zarfında hayatta kalabilirse sıt-
manın aşılanması kabil olur.

Anofeller insan ikametgahlarının yanında, kafi derecede rutubet ve su bi-
rikintisi bulunan yerlerde yaşarlar ve insanları en ziyade gece ısırırlar. İnsan 
ikametgahı yanında hayvan ahırları varsa anofel bu hayvanların kanı ile de 
beslenebilir.

Malarya insanlara muafiyet verebilir. Muafiyet (bağışıklık) daha ziyade da-
imi mükerrer intana müsait olan yerlerde, uzunca bir müddet zarfında (3-4 
sene) hasıl olur. Bu muafiyet daimi ve devamlı değildir. Uzviyette sıtma para-
zitlerinin mevcudiyeti, fakat (S.R.E) hücreleri tarafından zapt edilmiş olduğu 
için nöbet yapmaması ile muttasıf olan muafiyete de Prémunittion denir.

Bu bahis baş muavinim Dr. Esad Eğilmez tarafından “Habis sıtma nöbetle-
rinin tedavisi” adıyla Askeri Sıhhiye Mecmuası’nda intişar eden makalede çok 
esaslı olarak izah edilmiştir.

Yine yazar sıtmanın klinik belirtilerinden de söz eder: “Sıtmanın klinik 
arazları”: İnsanlarda şekil ve yaşama farkları ayrı olan dört nevi sıtma para-
ziti vardır:

- Plasmodium vivax,
- Plasm. malaria,
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- Plasmodium falciparum, yahut plasm. immaculatum,
- Plasm. ovale yahut plasm. minutum.
Bu parazitlerden birincisi malaria tertiana; ikincisi Mal. Quartana; üçün-

cüsü Mal. Tropica ve dördüncüsü Mal. Tertiana tipinde humma ve nöbet ya-
par.

Tefrih (Gelişme) Zamanı

Sıtmanın mutad tefrih zamanı 10-14 gündür. Profilaksi yapanlarda terfih 
devri bir sene kadar uzar. Bazen profilaksi yapmayanlarda dahi terfih dev-
ri 4-5 ay uzar. Bilhassa mutedil iklimlerde tersiyana sıtmasının sonbaharda 
alınan intanı Latence devrinde kalır. Nöbetler ilkbaharda zuhur eder. Sıtma 
parazitinin mahiyeti yeni keşfedilen pigmansız hayatı terfih devrinin uzama-
sı sırlarını çok iyi izah eder. Profilaksi için kullanılan ilaçlar (kinin, atebrin 
v.s) malarya parazitinin (S.R.E) hücrelerinde tutunan pigmansız şekillerine 
tesir etmez. Fakat bunlardan merozoit şekline geçerek kanda ve kırmızı kü-
reyvelerde tutunan şizontları az zamanda imha edebilir. Bu sebeple profilaksi 
yapanlarda sıtma nöbeti hasıl olmaz. Nispeten virüsiyeti az olan tersiyana 
sıtmasının sonbahardan ilkbahara kadar Latence hayatında kalarak nöbet 
yapmaması da parazitlerin (S.E.R.) hücrelerine yerleşerek hayatlarını idame 
etmeleri sayesinde vaki olmakta ve ilkbaharın keskin hava şartları ve nispeten 
yorucu işleriyle insan vücudunda hasıl olan sarsıntı yüzünden parazitlerin 
kana geçerek nöbet yapabilecek bir kudret kazanmaları tarzında izah olun-
maktadır.

Sıtmanın Prodorom Devri

Kemik, tahhal ağrıları, iştahsızlık, yorgunluk, kırgınlık, kol ve bacak ağ-
rıları, sıtma intanından sonra bazen devamlı hafif, hararet yükselmesi gibi 
arazlarla kendini gösterir. Daha ziyade bu arazları evvelce sıtma geçirenler 
fark eder ve sıtma tutacağını anlarlar.

Sıtma Nöbetleri

Sıtma parazitlerinin kanda cinssiz tekessürü ile ve inkisam devrini müte-
akip husule gelir. Hummanın zuhuru kırmızı küreyvelerin harabiyetine mi?, 
malarya parazitinin toksininemi?, kırmızı küreyvelerden kana çıkan pigman-
laramı? aittir? yoksa hepsinin bu işte hissesi var mıdır? Bu tamamen taayyün 
etmemiştir.

Sıtma nöbetleri titreme, hararet yükselmesi, terleme gibi üç safha gösterir. 
Titreme devrinde kanda parazitlerin inkısam, merozoit ve küçük halka şekil-
leri görülür. Tropikanın inkısam şekli çok defa muhit kanında görülmez. Pek 
ağır habis sıtmalarda görülmesi vakidir. Yüksek humma devrinde kanda genç 
parazit şekilleri, terleme devrinde yarı kahil şekiller görülür. 3-4 nöbet geçir-
meden gamet şekline tesadüf edilmez.

Sıtma nöbetlerinde hararet yükselmesi, devamı nihayetlenmesi tarzı muh-
telif sıtma nevilerinde değişir. Hararet münhanisinden mana çıkarabilmek 
için günde hiç olmazsa altı defa derece almak lazımdır. Genel harbe Make-
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donya’da Fransız askerleri malarya salgınına tutulmuşlar, günde iki üç defa 
ölçülen hararetle Fransız tabipleri malaryanın tifo gibi daima hararetli seyre-
den nevileri olduğuna zahip olmuşlardı. Bu gibi vak’alarda hararet sık ölçü-
lünce trasenin asıl vasfı ve malaryanın birbirinden ayrı olan üç klinik şekli 
meydana çıkabilir. Plasm. ovale kendine göre hususi bir klinik şekli yapmaz, 
seyri tersiyana gibidir. Malarya parazitlerinin virüsiyet ve vücudun mukave-
met dereceleri de hararetin seyrini değiştirebilir.15

Malarya Tersiyana Hümma Nöbetleri

Parazitler kanda nemalanma devirlerini 48 saatte ikmal ederler. İnkisam 
devrine vasıl olunca hümma zuhur eder. Nöbetler üç günde bir gelir. Tersiya-
na ismi de bu sebeple verilmiştir. Vücutta müteakip günlerde nemasını ikmal 
eden iki nesil tersiyana varsa nöbetler her gün gelir. Buna Tertiana duplicata 
denir. Nöbetler çok defa sabaha karşı veyahut öğle sonu başlar. Nöbetlerin 
vasfı çok mühimdir. Süratle başlar, ekseriye şiddetli titremeler yapar. 8-16 
saat devam eder ve sür’atle düşer. Bu sebeple hararet münhanisi kaidesi dar 
ve “V” şekli yapar. Nadiren ve hastalığın başlangıcında nöbetler daha fazla 
sürer. Hararet münhanisinin kaidesi genişler.

Mal. Quartana Hümma Nöbetleri

Parazitler kanda nemalanma devirlerini 72 saatte ikmal ederler. Nöbetler 
dört günde bir gelir. Vücutta muhtelif günlerde nemasını ikmal eden iki ne-
siller varsa nöbetler her gün gelebilir (Quart. Duplicata). Kuvartana şeklinde 
nöbetler seri gelir, daha az devam eder (8-16 saat). Hararet çok defa 40-41 
dereceye çıkar. Humma kurbları daha uzun, ince ve tersine “V” şakli yapar.

Mal. Tropica Nöbetleri

Kanda parazitler nemalarını 48 saatte ikmal ederler. Nöbetler üç günde bir 
gelir. Fakat humma tersiyanada olduğu gibi sür’atle çıkmaz. Bu sebeple fazla 
titreme yapmaz. Öbet daha fazla devam eder (16-18 saat).

Hararet devri fazladır. Bazen adeta gayrı muntazam bir continua şekli ya-
par. Hararet münhanisinin kaidesi geniştir. Muhtelif nöbetlerin humma kur-
bu birbirine benzemez. Malaryanın pernüciosa nev’i çok defa tropikada vaki 
olursa tropikaya mahsus değildir. Tersiyananın ve nadiren kuvartananın da 
pernisiyöza şekli yaptığı vakidir.

Bütün Bu Sıtma Nevilerinde Sıtmanın Arazları

Nöbet esnasında titreme, üşüme, kemik, adele, baş, bel, vücut ağrıları, 
nabızda teserrü, iştahsızlık, bazen bulantı, safralı kaylar, hıçkırıklar, tahal 
nahiyesinde ağrılar, tahal dolgunluğu, bidayette yumuşak olmak üzere tahal 
büyümesi, tersiyanada çok defa dudakta, yüzde, kulakta erpes, cilt renginde 
hasafet, kirli bir solukluk, bazı vakalarda cilt üzerinde eritemler, ekzantem-
ler, peteşiler, ürtiker şeklinde kaşıntı ve ürtiker plaklar, burun, mide ve em’a 
nezifleri ve sairedir.

15 Noyan, Not: 9’da a.g.e., s. 35.



14 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Bu arada Noyan sıtma çeşitleri hakkında da bilgiler verir.

Memleketimizde Malaryanın Nevileri

Sıtmanın üç nev’ine de tesadüf edilmektedir. Tersiyana çok, tropika nis-
peten az, kuvartana nadirdir. 1911-1913 senelerinde Gülhane’de Dahiliye 
Kliniği, asistanı olarak gelen hummalı ve sıtma şüpheli hastalarda kan mu-
ayeneleri yaparken en çok tersiyana nev’inden sıtmaya tesadüf ederdim. Gü-
nün birinde Ankara’dan gelen ve orada sıtmaya tutulduğu muhakkak olan 
bir poliste tropika nev’inden sıtma görmüş, o vakit nadir farz ettiğimiz bu 
vak’ayı müsamerede göstermiş ve neşretmiştim. Bu müşahededen sonra tro-
pika vak’aları taaddüt etti. Umumi harpte, Çanakkale’de, Kumkale civarında 
habis sıtmaya tutulan ve bu hastalıktan ölen askerlerin kanında ve tahalinde 
tropikaya tesadüf ediyorduk. Diğer hastanelerde ve cephelerde de tropikaya 
tesadüf olunuyordu. Fakat nispet bugünkü kadar fazla değildi. Genel harpte 
sıcak memleketlerde harp eden ve kısmen sıcak memleketlere esir düşen as-
kerlerimizin oradan getirdikleri tohumlarla Anadolu’da ve Trakya’da tropika 
nev’inden sıtmanın nispeten fazlalaştığına kaniim.

7-14 Eylül 1938’de İstanbul’da toplanan Balkan haftasında Romanya’lı 
Prof. Dr. G. Zotta (Balkan memleketlerinde malarya) adlı bir raporunda, Ro-
manya’da sıtma nevilerinden bahsederken tropika nev’inin bazı mıntıkalarda 
genel harpten evvel de olduğunu ve bunun daha ziyade nakleden anofel nev’i 
ile ilgili bulunduğunu beyan ediyordu. İstatistiklere ve tetkiklere dayanan bu 
fikir de doğrudur. Hatta mevsime göre de tersiyana ve tropika sıtmasının aynı 
memlekette nispeti değişir. Antalya’da 1339 senesi Mayıs’ından 1340 birinci 
kanununa kadar tesadüf ettiği vak’alardan 1133 hastada, kan muayenesiyle 
Dr. Burhaneddin:

İkinci kanun ve Mart’ta tropikanın %25 tersiyanın 75
Mayıs’ta tropikanın %36,3 tersiyanın 63,7
Haziran’da tropikanın %55,7 tersiyanın 44,3
Birinci Teşrin’de tropikanın %82,55 tersiyanın 17,45

olduğunu görmüştür. Bu veçhile ilkbaharda tersiyananın, sonbaharda tropi-
kanın fazlalaştığı anlaşılıyor.16

Malarya Hastalığının Klinik Şekilleri

Malarya esasen müzmin bir hastalıktır. Kandaki şizogoni faaliyeti devrinde 
had nöbetlerle seyreder. Parazitlerin (S.R.E.)deki hayatı sıtmayı müzminleşti-
rir. Malaryanın muhtelif şekilleri arasında:

1- Habis malarya,
2- Müzmin malarya,
3- Larvé malarya,
4- Malarya kaşeksisi,
5- Malarya bağlı karasu humması vardır.

16 Noyan, Not: 9’da a.g.e., s. 36.
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1- Habis Malarya (Perniciosa) Şekilleri

a) Güneş çarpmasını andıran ve belki bununla alakalı bulunan çok şiddet-
li aş ağrısı ile ve yüksek hararetle olan şekli,

b) Aljid ve kalbi şekil: Koleranın aljid devrine çok benzer, fazla terleme 
kalp zaafı, yüzde çekiklik, kollaps, cilde soğuma, kolluk altında az, mak’adda 
fazla humma ile kendini gösterir.

c) Dimağı şekil: Teheyyüç yahut koma ile müterafık olup ansefalit, me-
nenjit yahut sar’ayı andırır kanama ile görülen şekiller: Kan burundan, mi-
deden, em’adan, kolondan gelebilir, kilye ve cilt altı kanamaları olur. Genel 
harpte, İstiklal Savaşı’nda ve diğer askeri hareketlerde bu şekillerin hepsine 
tesadüf olunmuştur.

2- Müzmin Malarya Şekli

Esasen sıtma müzminlikle muttasıftır. Fakat nöbetleri muntazam ve sık 
gelmeyen, gayrı muntazam ve seyrek gelen malaryalara bu isim verilir. Bu-
günkü kavrayış ve anlayışla sıtma parazitlerinin kanda şizogoni faaliyetleri 
durduğu ve kısmen premunition devri başladığı zaman ait bir sıtma devridir. 
Bizde de çok inatçı şekilleri vardır.

3- Larvé malarya: Tipik sıtma nöbeti yerine, nöbet zamanında baş, diş, 
asap ağrısı gibi tezahürler yapan ve kanında sıtma paraziti bulunan sıtmalara 
bu isim verilir. Genel harpte muhtelif nevilerine tesadüf ettim.

4- Malarya keşeksisi: Kanında sıtma paraziti bulunmadığı halde, geçiri-
len sıtma intanı zayıflık, kansızlık, iştahsızlık ve kısmen etraf ve yüz ödemle-
riyle karışık bir safhaya denir.

5- Sıtma karasu humması: Müzmin sıtmalı insanlarda bünyevi bir istidat 
ve kinin antipirin, savlarsan ve hatta atebrin gibi bir ilacın yardımıyla husule 
gelen hemoliz ve hemeglobinünri nöbetiyle belirgin bir ihtilattır. En çok tro-
pika nevinden sıtmalılarda tesadüf edilir. Memleketimizde pek fazla değildir. 
Harplerde ordumuzun karasu hümmasından zarar gördüğüne dair müşahe-
deler yoktur. Gülhane’de münferid vak’alara tesadüf edilmiştir.

Yazar, orduda sıtma mücadelesi hakkında da bazı bilgiler verir.

Orduda Sıtma Mücadelesi

Ordu erlerini sıtmadan korumak için:
1- Askerin bulunduğu mıntıkalarda sıtma tohumu (gamet) taşıyan insan-

ları bırakmamak yani, sıtmalı şahısları tecrid ve tedavi etmek, yahut,
2- Asker bulunan mıntıkalarda sıtma nakili olan anofelleri imha etmek ve 

yahut,
3- Askerleri ilaçla vikaye veya muhtelif usullerle anofel ısırmasından koru-

maya çalışmak lazımdır.
Asker ve ordu hazar’da (barışta) memleket içindedir. Sıtma mücadelesinde 

muvaffak olabilmek için, memleket sıtma mücadelesinin fazla asker bulunan 
sıtmalı yerlerde çok faal olması lazımdır. O havalide tohum taşıyan hastalar 
bulundukça aynı mıntıkadaki askerin sıtmadan vikayesi güçtür.
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Sıtmalı yahut portör insanlarda sıtma gametini izale etmek bugün için 
biraz daha kolaylaşmıştır. İstiklal Savaşı’na kadar elimizde gametleri, bilhas-
sa tropika gametlerini imha için müessir vasıta yoktu. Memleketimizde Prof. 
Süleyman Numan ve Tevfik Salim Sağlam tarafından kullanılan usuller (kinin, 
tartarı mukayyi yeni antimuvan mürekkebatı ile) vardı. Fakat pek tesirli değil-
di. Genel harpten sonra çıkan kimyevi ilaçlardan 1926 senesinde Almanya’da 
keşfedilen plasmochin ilacı bu işi nispeten daha iyi görmektedir. Bir memle-
kette sıtmanın kökünü kurutmak için gametleri imha etmek tarzı en kolay ve 
en iyi netice verebilecek usul sırasına geçmiştir.

Tohum nakli, sivrisinekleri imha etmek usulü, bilhassa bizim gibi arazisi 
geniş, ırmak ve bataklıkları ile iklimi anofellere müsait olan memleketlerde 
daha masraflı ve çok güçtür.

Askerleri sivrisinek ısırmasından korumak da kolay değildir. Muvakkat ve 
daimi asker ikamet yerlerinin kapı ve pencerelerini ince tel kafeslerle anofele 
kapamak, askeri cibinlik içinde yatırmak gibi usuller çok pahalıya mal olur ve 
her yerde tatbik edilemez.

Elde kalan pratik vikaye usulü sivrisineğin kan emme zamanı olan grup 
vaktinden sonra, kabil olursa, askeri hariçte bırakmamak olabilir.

Sıtmaya Karşı İlaçla Vikaye (Koruma)

Yukarıda bir nebze bahsettiğim tecrübelerle anlaşılıyor ki sıtmanın kanda, 
kırmızı küreyvelerde yaşayan şizontları kinin ve atebrin gibi sıtma ilaçların-
dan kolaylıkla müteessir oluyorlar. Halbuki anofellerin ısırmasıyla insanın 
lenfo yollarına geçen ve retikzülo-endotelyal sisteminde yerleşen sporozoit-
ler ve hücrelerle tekessür eden pigmansız malarya sıtma ilaçlarından fazla 
müteessir olmuyor. Nüküslerin sebebi olan bu şekiller aynı zamanda sıtma 
profilaksisisni de en çok işgal eden esaslı bir amildir. Bu biyolojik manalara 
rağmen yine askerde sıtma mücadelesinin en pratik şekli ilaçla vikayedir.

Sıtma mücadelesi komisyonunda memleketimizde sıtma mücadelesi için 
kabul edilen mücadele ve tedavi usullerinin raportörü olarak üçer gün fasıla 
ile haftada iki gün birer gram vermek usulünü (ziemann usulü) teklif etmiştim.

Celli usulü ile her gün 0,40 gram kinin vermek tarzı daha müessir olduğu 
halde icrası güç ve kinin sarfiyatı fazla olduğundan Ziemann usulü tercih 
edilerek kabul edilmişti.

Memleketimizde son zaman kadar bu usulle profilaksi yapıldı. Ordumuzda 
genel harpte kinin noksanı yüzünden profilaksi yapmak imkanı hasıl olamadı. 
İstiklal Savaşı’nda, bilhassa sonbahar tesadüf eden Sakarya muharebelerinde 
mümkün olduğu kadar Ziemann usulü ile kinin profilaksi yapıldı. Harp es-
nasında sıtmadan fazla müsap görülmedi. Muharebenin hitamında profilak-
si kesildikten sonra bilhassa Ankara hastanelerinde tedavi edilen mecruhlar 
(yaralılar) arasında ve sair hastalıklardan gelmiş olanlar toplu olarak sıtma 
vukuatı baş gösterdi. Ve sür’atli bir tedavi ile fazla telafata meydan verilmedi.

Harplerde ilaçla profilaksinin kıymeti çok büyüktür. Her gün yahut hafta-
da iki gün kinin vermekle (S.R.E.)den harice çıkan merozoitler imha ediliyor, 
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sıtma nöbeti hasıl olmuyor. Asker sıhhatini muhafaza ederek harp edebiliyor. 
Bu profilaksi sıtma intanına ve (S.R.E.) hücrelerinde sıtma parazitinin yer-
leşmesine mani olmadığından, profilaksi muvakkaten veya daimi olarak terk 
edildikten sonra sıtma nöbetleri baş gösteriyor.

Ordumuzda bilhassa sıtması fazla olan yerlerde, sıtma intanı kabil olan 
mevsim için profilaksi yapılmasına kat’i ihtiyaç vardır. Her gün 0,40 gram 
kinin verme usulünün tesirli olduğunu Milletler Cemiyeti de tasdik etmiştir. 
Kinin toptan asker eline verilemez. Orduda her gün her askere, göz önünde 
kinin yutturmak da güçtür. Askere, inzibat altında, haftada iki gün birer gram 
kinin yutturmak kolaydır. Atebrin ile profilaksi için kabul edilen en müessir 
tarz haftada iki defa üçer gün ara ile günde 0,20-0,30 gr. atebrin vermektir. 
Vahim tropika sıtması olan yerlerde, profilaksi için, tabip nezareti altında, 
haftada iki gün plazmokin (0,02 gr.) verilebilir. Subaylar için kinin profilaksi-
sini günde 0,40 kinin tarzında yaptırmak mümkün ve daha muvafıkdır. Su-
baylara lüzumu kadar kinin toptan verilebilir.17

Orduda Sıtma Tedavisi

Askerler arasında sıtma salgın halini alırsa, bilhassa harplerde ordu mev-
cudu çok azalır. Taarruz kuvveti kırılır. Müdafaa kudreti çok zayıflar. Bu se-
beple sıtma vak’aları baş gösterince derhal ilaçla vikayeye başlamalıdır. Vika-
yeye çok ilaç sarf edilebilir. Eğer, eldeki ilaç vikayeye kafi gelmezse mecburi 
olarak ilaçla vikaye (koruma) bırakılır. Hastaların kıt’ada erken teşhisi ve kıt’a 
revirinde, hatta icap ederse olduğu yerde sür’atle tedavisi temin edilir.

Son senelerde sıtma tedavisi usulleri çok kolaylaşmış ve kısaltılmıştır. Ev-
velce nüküsleri yapan amil kandaki sıtma gametleri zannediliyordu. Kinine 
mukavim olan bu cinsli şekiller vücutta müsait bir firsat bulunca inkisam 
ederek Parthenogensis tahrikiyle şizontları yapıyor ve sıtma nöbeti tevlid edi-
yor farz ediliyordu. Son zamanın çalışmaları ile anlaşıldı ki gametler insan 
vücudunda inkisam (bölünme) şekline ve şizontlara tahavvül edemiyorlar. Bu 
sebeple fasılalı olarak haftalarca kinin vermekten ibaret olan müteakip tedavi 
usulleri terk edildi.

Şimdi sıtma tedavisinde gaye şizontları kanda faal ve genç devirlerinde ya-
kalamak ve ilaca en hassas oldukları bu anda onları itlaf ederek nöbetlerin ve 
şizogoni hayatından devamına mani olmaktır. Sıtma ilaçları bu vazifeyi muvaf-
fakiyetle yapmaktadır. Fakat sıtmanın (S.R.E.) ve sair andotel hücrelerindeki 
pigmansız hayatı sıtma ilaçlarıyla kat’i olarak ifna (yok edime) edilemez. Bu se-
beple sıtma 2-3 ay zarfında tekrar nüksedebilir. Bu nüksler birinci nöbet tedavi-
sinden sonra %50, ikinci nöbet tedavisinden sonra %25-30 nispetine düşüyor.

Sıtma İlaçları

Sıtma tedavisi için en eski zamandan beri has bir tesiri olduğuna kanaat 
getirilen kinin, son zamanda Almanya’da kimyevi olarak terkip edilen atebrin 
ve daha ziyade gametlere karşı kullanılan plazmokin vardır.

17 Noyan, Not: 9’da a.g.e., s. 37.
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Kinin, kahil için bir gram miktarında ve kinin klorhidrat yahut kinin sül-
fat halinde ağızdan verilir. Plazmodyom vivaksa ve plaz. malaryanın şizontla-
rını 2-3 günde kanda imha ediyor. Nöbete mani oluyor. Plaz. falsiparum şi-
zontları bir günde daha fazla mukavemet ediyorlar. Bu miktar kinin ile plaz. 
malarya ve plaz. vivaks parazitlerinin gamete tahavvül edecek merozoitleri ve 
hatta gametleri de te’sir altına alınabilir. Yalnız plaz. falsiparum gametlerinin 
kahi (gelişmiş) şekline te’sir edemez. Bu nevide merozoitlerin gamete tahav-
vülünü işkal eder. Bu sebeple tersiyana ve kuvartana sıtmalarında hastalara 
ağızdan yedi sekiz gün birer gram kinin vermek kafidir. Kinin 0.25’lik tablet 
halinde dört defa da (sabah, öğle, akşam ve yatarken) yahut yarım gram 
akşam ve yemeklerden sonra verilir. Hasta vücudu iri ise (80 kilodan fazla), 
yahut sıtma tropika nev’inden bulunmuşsa kinin miktarı 1.25 grama kadar 
çıkabilir. Kay (kusma) ve ishal varsa ağızdan vermekle fayda hasıl olmaz. 
O vakit kinin üretanlı kinin yahut diğer şekillerde mahlul halinde ve aynı 
miktarı 1-2 defada adale içine zerk etmek muvafık olur. Habis malarya şe-
killerinde daha seri tesir almak için kinin mahlulünü fizyolojik serum içinde 
yahut olduğu gibi, fakat çok yavaş ve damla damla verid dahiline zerk etmek 
daha münasiptir.

Çocuklarda kininin nispeten az acı ve az münhal olan Euquinine ve kinin 
tanmat şekilleri verilir. Birde münhal kinin mihlerine hassas olan insanlarda 
kinin tannata karşı tahammül daha fazladır. Memleketimizde ve asker ara-
sında kinine hassaslık az görülmektedir. Bu hassaslık bazen çok vahim araz 
verir.

Atebrin: 0,10 gramlık tablet halinde ve yemeklerden sonra günde üç adet-
ten yedi gün verilir. Ağızdan verilmeyecek vak’alar için ve habis malaryada 
aynı miktarda atebrin ampulleri adele içine zerk suretiyle kullanılır. Ampul 
mevcut değilse su içinde %10 mahlul yapılarak cilt altına ve adele içine zerk 
edilir. Atebrin cilt rengini sarartır. Muhtelif sıtma parazitlerine atebrin tesiri 
kinin gibidir. Atebrinle kanda parazitlerin bir gün daha evvel kaybolduğunu 
söyleyenler de vardır. Buna mukabil dalak kininle daha iyi ve daha az zaman-
da küçülmektedir. Atebrin yalnız başına ve tıbbi miktarda toksik değildir.

Plazmokin (Plasmochin): Tropika nevinden sıtmalarda kahil gametleri 
imha için plazmokin vermek mecburiyeti vardır. Diğer iki nev’in gametleri de 
plazmokin ile az zamanda kandan zail olur (yok olur). Bilhassa tropika sıt-
ması çok olan yerlerde sıtma mücadelesi için gametleri imha maksadıyla çok 
lüzumludur.

Gametlerin sıtma nöbeti yapmadığı anlaşıldıktan sonra sıtma nöbeti teda-
visi için plazmokin vermeye kat’i ihtiyaç kalmamıştır. Fakat plazmodi neslini 
ve sıtmayı imha maksadıyla bilhassa tropikalı yerlerde tedavi için dahi plaz-
mokin verilir.

Plazmokin basit yahut kinin ile karışık olarak günde 0.01 gramlık tablet-
lerden 2-3 adet verilir. Basit verilince yedi günlük kinin ve atebrin tedavisini 
müteakip ayrıca üç günde plazmokin verilir. Yahut bu son üç günlük vakitten 
tasarruf etmek için son üç gün kinin ile birlikte 2-3 santigram verilir.
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Plazmokin atebrinle birlikte verilirse nispeten toksik bir şekil alıyor. Bu 
sebeple atebrin ile tedavi edilen sıtmalarda plazmokini nihayette ayrıca üç 
gün vermek daha münasiptir.18

Gerçekten de 1900’lü yılların başlarında ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
sıtma ile mücadele çok yoğundu. 1915, 1918 ve 1919 tarihli Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi belgeleri “Gönderilen sıtma ilacının merkez-i vilayatta titizlik-
le korunması, kıtaat-ı askeriyenin sıtmadan vikayesi için elli kilogram kininin 
gönderilmesi, halkın sıtma hastalığına karşı kullanacağı kimin maddesinin te-
dariki hususundaki layihanının geçici kanun olarak mer’iyeti için takdimi ve 
layiha” hakkındadır.19,20,21

Sonuç

Sıtma hastalığı insanları kötü etkileyen bir hastalık olup, Türk Tıp Tari-
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Öz

Mali kuralların katı ve bağlayıcı olması durumunda politika uygulayıcıları 
bu kuralların gerektirdiği koşulları sağlayabilmek için yaratıcı muhasebe adı 
verilen uygulamalara başvuracaktır. İlke olarak özel firmalar tarafından baş-
vurulan bir yol olan yaratıcı muhasebe, hükümetler tarafından özellikle mali 
istatistiklerin olduklarından daha iyi yansıtılması amacıyla uygulanmaktadır.

Son küresel kriz döneminde birçok ülke kamu maliyesine ilişkin istatis-
tiklerde yer alan bütçe açıklarını gizlemek için bu şekilde yanıltıcı muhasebe 
ilkelerine başvurmuştur. Bu noktada, yaratıcı muhasebenin kamu mali yöneti-
minin yürütülmesinde önemli rol oynayan yönetişim ilkeleriyle ters düştüğünü 
söylemek mümkündür. Hükümetlerden beklenen yaratıcı muhasebeye başvur-
mayı engelleyen istatistiksel sınıflandırma ve devlet muhasebe sistemlerinin 
tesis edilmesidir. Bu boyutuyla mali saydamlık büyük önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada geçiş ekonomileri açısından yaratıcı muhasebe ve mali say-
damlık arasındaki ilişki araştırılarak mali saydamlığa ilişkin öneriler ve gerek 
yönetişim ilkelerinin gerekse de mali saydamlığın sağlanmasına ilişkin gere-
ken yasal düzenlemeler üzerinde durulacaktır.
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Stock-Flow Adjustments And Fiscal Transparency In Transition 
Economies

Abstract
In case of strict and binding fiscal rules, policy executives have motivation 

to apply creative accounting implementations to get over numerical limits. With 
this aim, creative accounting was applied for demonstrating economic, especi-
ally fiscal statistics better than the originals to reach the necessary fiscal limit, 
even if private firms primarily conduct them.

Especially in the last global crisis, many countries applied these fictitious 
implementations to hide their reported budget deficits. In this way, creative 
accounting violates the basic governance principles in public finance administ-
ration. In this context, governments should establish statistical classification 
structure and government accounting system that intends to prevent creative 
accounting. With this dimension, fiscal transparency will prevent from creative 
accounting implementations.

In this study, the relationship between fiscal rules and creative accoun-
ting on the public finance administration level will be determined and fiscal 
transparency suggestions that prevent these frauds in the economies will be 
evaluated. As a result, the practice of good governance in public finance should 
be implemented to provide financial transparency. Moreover, the reforms about 
transparency in the legislation should be considered as an important proposal.

Keywords: Transition Economies, Stock-Flow Adjustments, Fiscal Trans-
parency, Fiscal Rules.

1. Giriş

1970’lerin ortalarından itibaren geçen 20 yıllık süreç içinde birçok ülkede 
gözlemlenen yüksek bütçe açıklarının nedenlerinin açıklanmasında ve söz-
konusu bütçe açıklarının kapatılmasında geleneksel ekonomik modeller ve 
politika önerilerinin yetersiz kaldığı görülmektedir. Aynı zaman sürecinde 
yine birçok ülkede gözlemlenen “yönetebilirlik krizi” ve bütçe açığına dayalı 
politikalar kamu politikalarına alternatif yaklaşımlara olan ihtiyacı da berabe-
rinde getirmiştir. Geleneksel politika reçeteleri olan aktif Keynesgil politikalar 
yerine ekonominin yapısında birtakım kurumsal değişiklikleri içeren “yöneti-
şim” kavramı süregelen politika uygulamalarına bir alternatif olarak günde-
me gelmiştir. Temel ilkeleri saydamlık başta olmak üzere katılımcılık, huku-
kun üstünlüğü, çabuk cevap verebilirlik, eşitlik, etkinlik, hesap verebilirlik 
ve stratejik vizyon, yerindenlik, yerellik, toplam kalite, toplumu güçlendirme 
olan yönetişim, günümüzde kamu mali yönetiminde geniş ölçüde uygulama 
alanı bulmaktadır. Bu ilkelerden özellikle saydamlık ilkesiyle çelişen yaratıcı 
muhasebe, mali tabloların gerçekte olduklarından, muhtemel kuralların bir 
bölümünü ya da tamamını firma ortaklarına avantaj sağlayacak ya da söz 
konusu bu kuralları geçersiz kılacak bir şekle dönüşümüdür.1

1 Kamal H.M. Nasser, Creative Financial Accounting: Its Nature and Use, Prentice Hall, Hemel and 
Hempstead, New York, 1993, s. 2.
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Arıkboğa2, Drazen’in (2002) çalışmasında mali kuralları maliye politikasıy-
la ilgili yasal sayısal sınırlamalar ve mali karar alma süreciyle ilgili prosedürel 
kurallar olarak iki grupta ele aldığını belirttiğini aktarmaktadır. Buna ilaveten 
Drazen’in kurumlara ve bütçe sürecine odaklanan prosedürel kuralların daha 
işlevsel olduğunu ve ağırlığın sayısal kurallara verilmesinin ise yaratıcı mu-
hasebe uygulamaları ile sonuçlanabildiği biçimindeki karşılaştırmalı görüşü-
nü vurgulamaktadır. Karakurt ve Tekin3 de benzer biçimde mali kuralla ilgili 
eleştirel bir durum olarak sayısal nitelikteki kuralların koyduğu sınırlamaları 
aşmaya yönelik olarak ülkelerin yaratıcı muhasebe hilelerine başvurduğunu 
ifade etmektedirler. Arıkboğa4’nın da çalışmasında belirttiği üzere Hemming 
ve Kell5 çalışmalarında açık kurallarının saydamlığa zararlı yaratıcı muhasebe 
ve diğer uygulamaları teşvik ettiği yönündeki standart eleştirinin var olduğu-
nu belirtmektedirler. Borç krizinin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 
Yunanistan’da bütçe açığı ile ilgili yanıltıcı işlemler yapıldığının ortaya çıkma-
sı yaratıcı muhasebe uygulaması örneği açısından güncel ve önemlidir.6 Ya-
ratıcı muhasebe uygulamalarına başvurulacak olunursa mali dengeye ilişkin 
sağlıklı bilgiye ulaşabilmek ve değerlendirmede bulunmak mümkün olmaz-
ken, hükümetlerin uyguladığı maliye politikalarına olan güvenirlilik önemli 
ölçüde zarar görebilir. Saydamlık ilkesinden yoksun olunması hükümetin, 
yaratıcı muhasebe uygulamalarına örneğin harcama kuralları açısından har-
cama maddesinin gerçek tutarını gizleyici muhasebe işlemlerine yönelik saik-
ler üretmekte, dolayısıyla kurallı maliye politikası uygulaması açısından say-
damlık ilkesi önemli bir unsur olarak gündeme gelmektedir.7

Milesi-Ferretti8 yaptığı çalışmada, mali kuralların etkilerini hükümetlerin 
kamu maliyesine ilişkin veri ve süreçleri doğru olarak raporlamama imkanla-
rına sahip olduğu kuramsal bir çerçevede incelemiştir. Çalışmada, ilgili mali 
kuralı ihlal etmenin bedeli veriyken kuraldan kaynaklanan mali uyarlamanın 
büyüklüğü bütçenin saydamlığı ile ilişkilendirilmiştir. Bir başka çalışmada 
Beetsma ve Jensen9 yürütmüş oldukları kuramsal analizde mali birliklerde 

2 Aysel Arıkboğa, “Maliye Politikalarında 1980 Sonrası Yaşanan Değişim: Mali Disiplin ve Mali 
Kural Uygulamaları”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No: 2, İstanbul, 2011, s. 15.
3 Birol Karakurt - Tekin Akdemir, Türkiye’de Mali Kural Uygulamaları: Sayısal Olmayan Kural-
lardan Sayısal Kurallara Geçiş, içinde CC Aktan, A. Kesik ve F. Kaya (ed.), Mali Kurallar Maliye 
Politikasında Yeni Bir Eğilim: Vergi, Harcama, Borçlanma vs. Üzerine Kurallar ve Sınırlamalar, T.C. 
Maliye Bakanlığı SGB Yayın, Sayı: 2010/408, Ankara, s. 330.
4 Arıkboğa, a.g.e., s. 22.
5 Richard Hemming and Michael Kell, “Promoting Fiscal Responsibility: Transparency, Rules and 
Independent Fiscal Authorities”, Fiscal Rules: Papers Presented at the Bank of Italy Workshop 
Held in Perugia, 1-3 February, Rome: Banca d’Italia, 2001, s. 443-444. Available at SSRN: http://
ssrn.com/abstract=2095161 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2095161.
6 Arıkboğa, a.g.e., s. 15.
7 Kamer Güneysu Balaban, Kurallı Maliye Politikası ve Türkiye’de Kurallı Maliye Politikası Uygula-
masına İlişkin Model Önerisi, T.C. Merkez Bankası Uzmanlık Tezi, Mayıs, Ankara, 2012, s. 29-31, 
40; Tolga Demirbaş, “Kamu Bütçeleme Sürecinde Yazılı Olmayan Kuralların Önemi ve Bütçe Re-
formlarına Etkisi”, Bütçe Dünyası Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 33, 2010, s. 19.
8 Gian Maria Milesi - Ferretti, “Good, Bad or Ugly? On the Effects of Fiscal Rules with Creative 
Accounting”, Journal of Public Economics, Volume: 88, Issues: 1-2, January, 2003, s. 377-394. 
9 Roel Beetsma and Henrik Jensen, “Contingent Deficit Sanctions and Moral Hazard With a Sta-
bility Pact”, Journal of International Economics, Volume: 61, Issue: 1, October, 2003, s. 187-208.
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“ahlaki tehlike” niteliğindeki işlemlerin, bütçeleme sürecinde şeffaflığın olma-
masından kaynaklandığını ve bu politik bozulmaların mali disiplini güçsüz-
leştirdiğini belirtmiştir. Von Hagen ve Wolff10 ise yaptıkları çalışmada, kamu 
borç stokunun birikimi ile bütçe açığının finansmanına ilişkin işlemler ara-
sındaki ilişkileri incelemiştir. Çalışmada, analize konu olan ülkelerde borç 
stokundaki artışın bütçe açığından daha yüksek olduğunu belirten yazarlar  
mali kuralların sıkı ve bağlayıcı olmasıyla yaratıcı muhasebe uygulamalarının 
artacağını belirtmiştir.

Özellikle Meksika ve Asya krizleri sonrası gerek akademik literatürde ge-
rekse de uluslararası kuruluşların söylem ve eylem planlarında mali saydam-
lık hızla yer almaya başlamıştır. IMF’nin “Codes of Good Practices on Fiscal 
Transparency”11 ve OECD’nin “Best Practices for Budget Transparency”12 baş-
lıklı yayınlarında mali saydamlığın eksikliğinin yukarıda bahsedilen krizlerin 
oluşumunda etkili unsurlardan biri olduğu vurgulanmıştır. Bu kuruluşlar ta-
rafından önemi vurgulanan ve geçiş ekonomileri de dahil olmak üzere birçok 
ülkeye tavsiye edilen yüksek ölçüde mali saydamlık, iyi yönetişim ve mali 
sürdürülebilirlik için bir ön koşul niteliğindedir.13

Bu çalışmada yukarıda, yaratıcı muhasebe ve mali saydamlık arasında 
vurgulanmış olan ilişkilerin geçiş ekonomileri açısından değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde hükümetlerin 
kamu maliyesine ilişkin istatistiklerini, özellikle de bütçe açıklarını olduğun-
dan daha iyi gösterme amacıyla, yaratıcı muhasebeyi gerçekleştirme yolu 
olarak stok akım uyarlamaları üzerinde durulacaktır. İlerleyen bir sonraki 
bölümde mali saydamlığın farklı göstergeleri ve kavramın kamu mali yönetimi 
açısından önemi üzerinde durulacaktır. Daha sonraki aşamada ise regresyon 
analizi çerçevesinde geçiş ekonomileri açısından stok akım uyarlamaları ile 
mali saydamlık göstergelerinden açık bütçe endeksi arasındaki ilişki araştırı-
lacaktır. Son bölüm ise sonuç, değerlendirme ve önerileri içermektedir.

2. Mali Kurallar ve Yaratıcı Muhasebe: Hükümetler Bütçe Açıklarını 
Gizleyebilir mi?

Son 30 yıl içerisinde birçok ülkede borç stokundaki değişme ve bütçe açık-
ları arasındaki fark yükselmiş ve sürekli bir nitelik kazanmıştır. Stok-akım 
uyarlaması olarak tanımlanan bu fark, mali saydamlığı zedeleyen önemli bir 
faktör olarak literatürde yer almaktadır. Kamu mali yönetiminin şeffaf olması, 

10 Jürgen Von Hagen and Guntram B. Wolff, “What Do Deficits Tell Us About Debt? Empirical Evi-
dence on Creative Accounting With Fiscal Rules in the EU”, Journal of Banking & Finance, Volume: 
30, Issue: 12, December, 2006, s. 3259-3279.
11 IMF, Codes of Good Practices on Fiscal Transparency - Declaration on Principles, https://www.
imf.org/external/pubs/ft/history/2012/pdf/4d.pdf, Washington DC: International Monetary 
Fund, 1998.
12 OECD, OECD Best Practices for Budget Transparency, PUMA/SBO(2000)6/FINAL, May. http://
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=PUMA/SBO(2000)6/FINAL&-
docLanguage=En, Paris-France, 2000.
13 Mariusz Jarmuzek - Eva Katalin Polgar - Roman Matousek and Jens Hölscher, “Fiscal 
Transparency in Transition Economies”, CASE-Center for Social and Economic Research, Studies & 
Analyses, No: 328, July, Warsaw-Poland, 2006, s. 1.
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hükümetlerin yaratıcı muhasebeye gitme eğilimlerinin dolayısıyla stok-akım 
uyarlamalarının değerinin düşüklüğüne işaret etmektedir.

2.1. Stok-Akım Uyarlamaları

Stok-akım uyarlamaları gayrı safi borç stokundaki değişim ile bütçe açığı 
arasındaki farka karşılık gelir. Stok-akım uyarlamalarının tanımı aşağıda yer 
alan temel borç birikimi denkliğinden14 elde edilebilir:15

Yukarıdaki denklikte Debt, borç stokunu; Deficit, bütçe açığını; GDP, Gay-
rısafi yurtiçi hasılayı; SF ise stok-akım uyarlamalarını göstermektedir. Pozitif 
stok-akım uyarlamaları, t ve t-1 dönemleri arasında kamu borçlanmasındaki 
artışın t dönemindeki bütçe açığından daha yüksek olduğunu göstermekte-
dir. Negatif stok-akım uyarlamaları ise kamu borçlanmasındaki artışın bütçe 
açığından daha düşük olduğuna işaret etmektedir.16

Stok-akım uyarlamaları Eurostat17’ın yaptığı sınıflandırmada;
a. Finansal varlıkların net edinimi, b. Uyarlamalar ve c. İstatistiksel uyuş-

mazlıklar olmak üzere gruplandırılmış olup Tablo 1’de bu tanıma göre yapıl-
mış sınıflandırmadaki alt unsurlar gösterilmektedir.

Finansal varlıkların 
net edinimi

- Dolaşımdaki para ve mevduat
- Borçlanma senetleri
- Kısa ve uzun vadeli borçlar
-Özsermaye ve yatırım fonu payları (portföy yatırımları dahil)
-Türev finansal araçlar
-Diğer alacak hesapları
-Diğer finansal varlıklar

Uyarlamalar

- Milli paranın değer kayıp ya da artışları
- Yabancı para birimi cinsinden borcun değer kazanımı /
değer düşüşü
- Başa başın altında/üstünde ihraç
- Başa başın altında/üstünde borç ödeme
-İstatistiksel sınıflandırma değişikliklerinden kaynaklanan 
farklar

14 Anke Weber, “Stock-Flow Adjustments and Fiscal Transparency: A Cross Country Comparison”, 
IMF Working Paper, No: 12/39, Washington DC: International Monetary Fund, 2012, s. 4.
15 Bova vd.’de, yukarıdaki tanımdan hareketle kamu borç stokundaki bütçe açığıyla açıklanmayan 
değişkenlerin şarta bağlı yükümlülüklere işaret edeceğini belirterek döviz kurundaki değişmeler ile 
birlikte diğer faktörlere de dikkat çekmiştir. Yazarlar 1990-2014 dönemi için gelişmiş ve yükselen 
ekonomilerde bir şarta bağlı yükümlülük gerçekleşmelerine ilişkin bir veri tabanı oluşturmuştur.
Elva Bova Marta Ruiz - Arranz, Frederik Toscani ve H. Elif Ture, “The Fiscal Costs of Contingent 
Liabilities: A New Dataset”, IMF Working Paper, WP/16/14, Washington DC, International Mone-
tary Fund, 2016, s. 9, 26-53.
16 İlter Ünlükaplan - İbrahim Arısoy, “Stok-Akım Uyarlaması, Bütçe Açığı ve Kamu Borç Stoku 
Arasındaki İlişkiler: Küresel Kriz Bağlamında Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Analiz”, Ma-
liye Dergisi, Sayı: 159, Temmuz-Aralık 2010, s. 378.
17 Eurostat, “Stock-Flow Adjustment (SFA) for the Member States, the Euro Area and the EU28 
for the Period 2011-2014, as Reported in the April 2015 EDP Notification”, http://ec.europa.eu/
eurostat/documents/4187653/6797377/STOCK-FLOW-2015-APR/30508d29-19f7-4e96-80b0-
3d5797ab1d3a, 2015, s. 3.
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İstatistiksel uyuşmazlıklar
-Sermaye hesapları ve finansal hesaplar arasındaki 
farklar
- Diğer istatistiksel uyuşmazlıklar

Tablo 1. Stok-Akım Uyarlamalarının Unsurları     Kaynak: Eurostat (2015)

Yukarıda belirtilen işlemler stok akım uyarlamalarının kalıntı değer olarak 
hesaplandığına işaret etmektedir. Avrupa Komisyonu ise, bu noktada stok 
akım uyarlamalarının yabancı para birimi cinsinden kamu borçlarının döviz 
kurundaki dalgalanmalar nedeniyle artıp azalması, nakit esaslı ve tahakkuk 
esaslı bütçeleme, özelleştirme gelirleri ve finansal varlıkların alım satımı gibi 
farklı nedenlerle yükseldiğine işaret etmektedir. Devlet muhasebesiyle ilgili 
sorunlar stok akım uyarlamalarının yükselmesine neden olurken, yüksek ve 
sürekli stok akım uyarlamaları devlet bütçesi ile ilgili yaratıcı muhasebe ka-
yıtlarının artışına diğer bir ifade ile bu değişkenlerin stratejik politika aracı 
olarak kullanılmasına bağlanmaktadır.18

Şekil 1. Stok Akım Uyarlamaları (%GSYİH)
Kaynak: IMF World Economic Outlook (WEO), Aktaran: Weber (201219)

Weber20, IMF’nin World Economic Outlook (WEO) veritabanının 1980-2010 
verilerinden hareketle, stok akım uyarlamalarının ortalama değerinin, yüksek 
değerlerin düşük gelirli ülkelere ait olmak üzere, gelişmiş ve gelişen piyasa-
ların olduğu ekonomilerde pozitif değerlere sahip olduğunu belirtmiştir. Şekil 
1’den de görüleceği üzere stok-akım uyarlamalarının ağırlıklandırılmış orta-
lamaları dikkate alındığında ise ciddi yükseliş ve zirvelerin kriz dönemlerine 
denk geldiği anlaşılmaktadır. Her üç ülke grubu için de, örneğin 2008 Küresel 

18 European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs, “Public Finan-
ces in EMU 2003”, Brussels: The European Commission, Brussels: The European Commission, 
Belgium, 2003, s. 82, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication473_en.pdf; 
Weber, a.g.e., s. 4-5.
19 Weber, a.g.e., s. 5.
20 Weber, a.g.e., s. 5.
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Krizi döneminde, nedenleri farklı olmakla birlikte stok akım uyarlamalarının 
ortalama değerlerinde ciddi yükseliş gözlemlenmiştir. Gelişmiş ekonomilerde 
bu yükselişin nedeni kriz döneminde finansal piyasalara ve bankalara verilen 
desteklerdir. Çalışmamız açısından bu yükselişteki diğer önemli bir unsur ise 
bu yükselişlerin kamu mali yönetimlerince rapor edilen bütçe açıklarını gizle-
me eğilimleridir. Ayrıca düşük gelirli ülkelerde stok-akım uyarlamalarındaki 
oynaklık diğer ülke gruplarına göre çok daha yüksektir. Düşük gelirli ülkeler-
deki stok-akım uyarlamalarının GSYİH içindeki payı -%108,6’dan %168,5’e 
kadar değişmektedir. Bu değerler düşük gelirli ülkelerin yoğun şekilde kıs-
men ve tamamen borç silinmesiyle karşılaştıklarını belirtmektedir (Negatif 
stok-akım uyarlamaları). Yine döviz kurundaki devalüasyonlar da bu ülkele-
rin yabancı döviz cinsinden dış borçlarının fazlalığı nedeniyle pozitif stok-a-
kım uyarlamalarına neden olmaktadır.

3. Hükümetlerin Yaratıcı Muhasebe Uygulamalarına Bir Önlem Olarak 
Mali Saydamlık

Mali saydamlık, devletin fonksiyonları, yapısı, maliye politikası amaçları, 
kamu sektörü hesapları ve mali tahminler konusunda kamunun açıklığıdır.21 
Kamunun bu anlamdaki açıklığı maliye politikasının oluşturulması ve uy-
gulanmasında politika uygulayıcıların hesap verebilir olması durumundan 
oldukça önem kazanmaktadır. Mali saydamlık bu çerçevede daha faydalı, iti-
barlı maliye politikalarını, belirsizliğin daha az olduğu politik çevreyi, ortaya 
çıkması muhtemel ekonomik problemler karşısında maliye politikası tepkile-
rinin düzgün ve erken olmasını ve sonuç olarak yükselen ekonomik perfor-
mansı beraberinde getirecektir.22

Literatürde mali kurallar, yaratıcı muhasebe ve mali saydamlık arasındaki 
ilişkileri araştıran çalışmalarda Alesina ve Perotti’nin23 “bütçeyle ilgili kurum-
lar” tanımının oldukça baskın olduğu görülmektedir. Bu tanıma göre bütçeyle 
ilgili kurumlar, bütçenin hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasına ilişkin 
tüm kural ve düzenlemelerdir. Söz konusu bu kural ve düzenlemeler bütçe-
nin saydamlığı ile ilgili kuralları da içermektedir. Von Hagen24 ve Von Hagen 
ve Harden25 yaptıkları çalışmalarda, bütçe sürecindeki merkezileşmeyi ölçen 
bir endeks geliştirmiş ve merkezileşmiş bir bütçe sürecinin kamu maliyesinin 
performansını yükselteceğini öngörmüşlerdir. Yazarlar bu amaçla Avrupa Bir-
liği ülkeleri için bütçe prosedürlerinin yapısını ortaya koyan farklı endeksler 
oluşturmuştur. Bütçe prosedürlerinde bütçenin hazırlanması, yasama aşa-

21 George Kopits and Jon Craig, “Transparency in Government Operations”, IMF Occasional Paper, 
No: 158, Washington DC: International Monetary Fund, 1998, s. 1.
22 Jarmuzek vd., a.g.e., s. 2.
23 Alberto Alesina and Robert Perotti, “Budget Deficits and Budget Institutions”, IMF Working Pa-
pers, No: 96/52, Washington DC: International Monetary Fund, 1996, s. 4.
24 Jürgen Von Hagen, “Budgeting Procedures and Fiscal Performance in the European Communi-
ties”, Centre for German and European Studies Economic Papers, No: 96, University of California, 
1992.
25 Jürgen Von Hagen and Ian Harden, “National Budget Processes and Fiscal Performance”, Euro-
pean Economy Reports and Studies, No: 3, 1994, s. 315-418.
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ması, yasama-yürütme ilişkisi, uygulama aşaması, bütçenin saydamlık dere-
cesi, sayısal hedeflerin ve çok yıllı bütçelemenin varlığına ilişkin bilgileri der-
leyen yazarlar, bütçe düzenlemelerinin Avrupa Birliği ülkeleri arasında önemli 
ölçüde farklılaştığını ve bu durumun yine bu ülkelerde kamu borç stoku / 
GSYİH rakamlarının farklılaşmasıyla kuramsal olarak uyuştuğunu vurgula-
mıştır. Gelişmekte olan ülkelerde bütçeyle ilgili kurumların kalitesini ölçmek 
için ilk çalışma ise Alesina vd.26 tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, 
20 Latin Amerika ülkesindeki bütçeyle ilgili kurumlar için bir veritabanı oluş-
turmuşlar ve bu ülkelerin mali performanslarındaki farklılıklarını bütçenin 
formülasyonu, onaylanması ve uygulanması sürecindeki uygulamalara odak-
lanarak açıklamaya çalışmışlardır. Yazarlar, analizlerinde bütçe sürecindeki 
saydam uygulamaların mali disiplini yükselttiği sonucuna ulaşmıştır. Analiz 
sonuçları 1980 ve 1990’lı yılların başında Latin Amerika ülkelerinde bütçe uy-
gulamalarının mali çıktıları güçlü bir şekilde etkilediğini, özellikle hiyerarşik 
yaklaşımın ve saydam kuralların daha disiplinli bir kamu maliyesine katkı 
sağladığını ortaya koymuştur.27

3.1. Mali Saydamlığın Temel İlkeleri ve Uluslararası Mali Saydamlık 
Standartları

Hemming ve Kell,28 mali saydamlığın ilkelerini dört ana başlık altında top-
lamaktadır:

a) Rol ve sorumlulukların açıkça belirtilmesi: Merkezi yönetim, kamu 
sektörünün geri kalan kısmından açık ve net bir şekilde ayrı olup politika ve 
yönetime ilişkin roller belirgin ve kamusal olarak açık olmalıdır.

b) Bilgilerin kamusal bulunabilirliği: Hükümet, geçmiş, cari dönem ve 
tahmin edilen mali faaliyetlere ilişkin bilgileri eksiksiz bir şekilde kamuya 
sunmalıdır. Kamu maliyesine ilişkin bilgilerin zamanında yayınlanması için 
bir taahhüt verilmelidir.

c) Açık bütçenin hazırlanması, uygulanması ve raporlanması: Bütçe-
ye ilişkin dokümantasyonun maliye politikasına ilişkin hedefleri, bütçe için 
politika temelini ve tanımlanabilir başlıca riskleri belirlemesi gerekmektedir. 
Bütçeye ilişkin bilgiler politika analizini kolaylaştıracak ve hesap verebilirliği 
destekleyecek şekilde sunulmalıdır. Ayrıca, onaylanmış harcamaların yürü-
tülmesi ve denetlenmesine ve kamu gelirlerinin toplanmasına ilişkin prose-
dürler açıkça belirtilmelidir. Kamu maliyesine ilişkin mali raporlar yasama 
organına ve kamuya düzenli olarak sunulmalıdır.

d) Bütünlüğün temin edilmesi: Kamu maliyesine ilişkin veriler veri kali-
tesi standartlarını sağlamalıdır. Mali bilgiler bağımsız incelemeye tabi olma-
lıdır.

26 Alberto Alesina - Ricardo Hausmann - Rudolph Hommes and Ernesto Stein, “Budget Instituti-
ons and Fiscal Performance in Latin America”, Journal of Development Economics, Volume: 59, No: 
2, August, 1999, s. 253-273.
27 İlter Ünlükaplan, AB Üyesi Ülkelerde Mali Yönetişim ve Kamu Maliyesinin Performansı İlişkisi, 
Seçkin Yayınevi, Ankara, 2011, s. 50-51.
28 Hemming and Kell, a.g.e., s. 438.
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Yukarıda bahsedilen ilkeleri gerçekleştirmek amacıyla çok sayıda ulusla-
rarası mali saydamlık standart ve rehberleri geliştirilmiştir. Aşağıda bu stan-
dart ve rehberlerden başlıcaları yer almaktadır:29

a) IMF tarafından geliştirilen “Code of Good Practices on Fiscal Transparency”, 
“Manual on Fiscal Transparency” ve “Guide on Resource Revenue Transparency”

IMF, “Code of Good Practices on Fiscal Transparency” çerçevesinde hükü-
metlerin kamu sektörünün ve kamu maliyesinin yapısını açık bir şekilde orta-
ya koymaları için uygulanacak ilke ve uygulamaları belirlemelerine yardımcı 
olmayı amaçlarken “Manual on Fiscal Transparency” ile bu bahsedilen ilke ve 
uygulamaların uygulanmasına rehberlik etmektedir. Daha detaylı bir şekilde 
ilke ve uygulamaları içeren rehber, üye ülkelerin deneyimlerine yer vermekle 
birlikte uygulamaya yönelik yaklaşımları da içermektedir. “Guide on Resource 
Revenue Transparency” ile belirli kamu gelirlerinde şeffaflığı hedefleyen IMF, 
gelirleri ağırlıklı olarak petrol ya da mineral kaynaklardan gelen ülkeler üze-
rinde durmuştur.

b) OECD tarafından geliştirilen “Best Practice Guidelines on Budget Trans-
parency”

OECD tarafından oluşturulmuş olan hem üye hem de üye olmayan ülke-
lerde bütçenin saydamlığını arttırmayı amaçlayan “Best Practice Guidelines on 
Budget Transparency”, hükümetlerin oluşturması gereken temel bütçe rapor-
larını ve bu raporların içeriklerini kapsar.

c) IBP tarafından oluşturulan “International Budget Partnership’s Open Bud-
get Index”

Çalışmanın uygulama aşamasında yararlandığımız bu endeks, ülkele-
rin bütçe saydamlığının, bütçeye katılımın ve bütçe gözetiminin durumunu 
ölçmeye çalışmaktadır. İlgili ülkelerdeki bağımsız araştırmacılar tarafından 
yürütülen ve 125 soruyu içeren bu anketin 95 sorusu doğrudan doğruya hü-
kümetlerin bütçe sürecinin farklı noktalarında bütçeyle ilgili yayınlamaları 
gereken temel belgelerin kamusal bulunabilirliği ve kapsayıcılığı ile ilgilidir. 
Kalan 30 soru ise bütçeleme sürecine kamusal katılımdan bütçenin oluştu-
rulması ve gözetiminde yasama ve sayıştayın rolüne kadar farklı soruları içer-
mektedir.

d) GIFT - “Global Initiative for Fiscal Transparency: High Level Principles on 
Fiscal Transparency”

Maliye politikası oluşturma ve uygulama sürecinde politika yapıcılara ve 
diğer paydaşlara mali saydamlık, katılım ve hesap verebilirliği arttırmaya yö-
nelik çabalarını arttıracak şekilde rehberlik amaçlayan GIFT, mali saydamlık 
için varolan standart ve normların kapsayıcılığının, tutarlılığının ve uygunlu-
ğunun iyileştirilmesini desteklemektedir.

e) BTAP - “Global Initiative for Budget Transparency Declaration”
BTAP, 60’tan fazla ülkede 130’u aşan sivil toplum kuruluşundan derlenen 

verilerle yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu maliyesi ve bütçenin he-

29 Karolis Granickas, “Fiscal Transparency and Open Government Data”, European Public Sector 
Information Platform Topic Report, No: 2013/11, November, 2013, s. 7-9.
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sap verebilirliği sorununa eğilmektedir. Oluşumun kurulma deklarasyonun-
da geniş kapsamlı paydaşlar tarafından yönetilen, saydam bütçelerin oluştu-
rulması amacıyla temel mali saydamlık ilkeleri önerilmektedir.

f) The Sunlight Foundation - “Procurement Open Data Guidelines”
Sunlight Foundation, hükümetlerin politika yürütme sürecinde yayınlaya-

cakları verileri şekillendirmeleri konusunda ilke kümesi oluşturmuştur. Yerel, 
ulusal ve uluslararası ölçekte olmak üzere her aşamada uygulanabilecek olan 
bu ilkeler ideal veri oluşturma sürecine ilişkin anahatları belirlemektedir.

g) International Budget Partnership - “A Government Guide to Developing 
Citizens Budgets”

Yine IBP kapsamında olan bu rehber, hükümetlerin kamu maliyesine iliş-
kin sistemlerinin daha saydam olması için uygulamaya yönelik ilkeleri kapsa-
maktadır. Vatandaşların mali bilgilere ulaşmasına ilişkin haklarına ve ayrıca 
bu bilgilerin anlaşılması ve takdir edilmesine odaklanmaktadır.

4. Geçiş Ekonomilerinde Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları ve Mali Say-
damlık

Çalışmanın bu bölümü geçiş ekonomileri açısından yaratıcı muhasebe 
uygulamalarının büyüklüğünü temsil eden stok-akım uyarlamaları ile mali 
saydamlık göstergelerinin başında gelen Açık Bütçe Endeksi arasındaki ilişkiyi 
doğrusal regresyon analizi yardımıyla analiz etmeyi amaçlamaktadır. Analiz-
de kullanılan stok-akım uyarlamasına ilişkin veriler IMF Economic Outlook 
2015’deki30 kamu borç stoku ve bütçe açığı verilerinden hareketle 1 numaralı 
denklikte belirtildiği biçimde tarafımızca hesaplanmıştır. Açık bütçe endeksi-
ne ilişkin veriler ise IBP31’den elde edilmiştir. Her iki veri de 2006, 2008, 2010 
ve 2012 ve 2015 yıllarını kapsamaktadır. Doğrusal regresyon analizine konu 
olan ülkeler ise geçiş ekonomisi niteliği taşıyan Arnavutluk, Azerbaycan, Bul-
garistan, Kamboçya, Çin, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Makedonya, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, 
Tacikistan, Ukrayna ve Vietnam olmak üzere 19 ülkeyi kapsamaktadır. Analiz 
öncesinde gerçekleştirilmiş olan tanısal testlerde verilerde değişen varyans, 
normallik ve otokorelasyona ilişkin istatiksel bir sorun olmadığı tespit edil-
miştir.

Sözkonusu 19 ülke için açık bütçe endeksi verileri Tablo 2’de yer almakta-
dır. Yüzde 81 ile yüzde 100 arasında puana sahip olan ülkeler “kapsamlı bilgi” 
sunmakta; yüzde 61 ile yüzde 80 arasında yer alan ülkeler “önemli bilgiler” 
sunmakta; yüzde 41 ile yüzde 60 arasındaki ülkeler “bazı bilgi”leri sunmakta; 
yüzde 21 ile yüzde 40 arasındaki ülkeler “asgari düzeyde bilgi” sunmakta ve 
yüzde 0 ile yüzde 20 arasındaki ülkeler ise “sınırlı veya sıfır bilgi” sunmak-
tadır. Tablodaki değerlerin vurguladığı önemli sonuçlar arasında eski doğu 

30 IMF World Economic Outlook 2015, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/we-
odata/index.aspx
31 The International Budget Partnership, 2015, Open Budget Data Explorer, http://internatio-
nalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/open-budget-data-exp-
lorer/
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bloku ülkelerinin Türk Cumhuriyetleri ve Uzak Doğu ülkelerine göre daha 
yüksek endeks değerlerine sahip olduğu ve neredeyse tüm ülkelerin endeks 
değerlerinde zaman içerisinde gözlemlenen yükseliştir.

Ülkeler 2006 2008 2010 2012 2015
Arnavutluk 25 37 33 47 38
Azerbaycan 30 37 43 42 51
Bulgaristan 47 57 56 65 65
Kamboçya 11 15 15 8
Çin 14 13 11 14
Hırvatistan 42 59 57 61 53
Çek Cumhuriyeti 61 62 62 75 69
Gürcistan 34 53 55 55 66
Kazakistan 43 35 38 48 51
Kırgızistan 8 15 20 54
Makedonya 54 49 35 35
Polonya 74 67 64 59 64
Romanya 66 62 59 47 75
Rusya 47 58 60 74 74
Slovakya 57 67 57
Slovenya 82 74 70 74 68
Tacikistan 17 25
Ukrayna 55 62 54 46
Vietnam 3 10 14 19 18

Tablo 2. Seçilmiş Geçiş Ekonomilerinde Açık Bütçe Endeksi (2006-2015) 
Kaynak: IBP (2015)

Açık bütçe endeksi (obi) ile stok-akım uyarlaması (sfa) arasındaki ilişkiyi 
analiz etmek için aşağıdaki denklemde yer alan regresyon modeli kullanılmıştır.

Number of obs = 65

F (  1,    63) =    6.20

Prob > F      =  0.0154

R-squared     =  0.0489

Root MSE      =    20.2

Obi Coef Robust Std. Err. T P>|t| [95% Conf. Interval]

Sfa -25.15126 10.09978 -2.49 0.015 -45.33406 43.07783

Cons 48.35583 2.64119 18.31 0.000 43.07783 53.63382

Tablo 3: Regresyon Analizi Sonuçları
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Tablo 3’te yer alan regresyon analizi sonuçları yaratıcı muhasebeyi temsil 
eden stok akım uyarlamaları ve mali saydamlık göstergesi olan açık bütçe en-
deksi arasındaki güçlü ve ters yönlü ilişkiyi işaret etmektedir. Ayrıca olasılık 
değerinin 0.05’ten düşük olması söz konusu bu ilişkinin istatistiksel olarak 
anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu bulgular geçiş ekonomilerinde mali say-
damlığın arttırılmasına yönelik önlemlerin hükümetlerin yaratıcı muhasebeye 
başvurma güdülerini azaltacağı yönündeki öngörüyü de desteklemektedir.

5. Sonuç ve Öneriler

Geçiş ekonomilerinin merkezi planlamadan piyasa mekanizmasının ağır-
lıklı olarak hakim olduğu bir yapıya geçiş süreci tartışılmaz şekilde birçok 
kurumsal reformu da beraberinde getirmiştir. Ekonominin liberalizasyon 
sürecine destek vermek amacıyla gerçekleştirilen reformların geçiş öncesin-
de Doğu Bloku olarak adlandırılan ülkelerde başarılı olduğu açıkken Türk 
Cumhuriyetleri başta olmak üzere Asya kıtasındaki geçiş ekonomilerinde bu 
başarı sağlanamamıştır.

Çalışma çerçevesinde geçiş ekonomilerinde uygulanacak reformlardan yö-
netişim, özellikle de mali yönetişime yönelik reformlar son derece önemlidir. 
Geçiş ekonomilerinin dönüşüm sürecine başlamasıyla yönetişim kavramının 
akademik literatürde ve aynı zamanda da politika uygulayıcıları ile ulusla-
rarası kuruluşların söylemlerinde yer almaya başlaması aynı döneme denk 
gelmektedir. Yönetişim ilkelerinden özellikle hesap verebilirlik ve saydamlık, 
maliye politikası uygulayıcılarının politika araçlarını kullanmadaki keyfi ka-
rarlarını azaltmakla birlikte kamu mali yönetimine ilişkin istatistiklerin de 
güvenilirliğini arttıracaktır. Çalışmanın analiz aşamasındaki bulgular da bu 
öngörüyü desteklemektedir. Geçiş ekonomilerinde bütçenin açıklığı ile politi-
ka uygulayıcılarının mali kuralları etkisiz kılmak için yaratıcı muhasebe uy-
gulamalarına başvurma eğilimleri arasında ters yönlü ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki vardır.

Belirtilmesi gereken diğer bir nokta, geçiş ekonomilerinin mali kurallar ve 
mali saydamlığa ilişkin verilerinin sınırlı düzeyde ulaşıma açık olduğudur. 
IMF’nin Mali Kural Veritabanı’nda 29 geçiş ekonomisinden sadece 14’üne iliş-
kin (Ermenistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gür-
cistan, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Rusya, Slovenya ve 
Slovakya) bilgilere erişilebilme imkanı bulunmaktadır. Mali saydamlık konu-
sunda verilere erişim kısmen daha olumlu olmakla birlikte IBP’nin Açık Bütçe 
Endeksi’nde 29 ülkeden sadece 19’unun verilerinin hesaplanmış olması geçiş 
ekonomilerinde bu verilerin hesaplanmasına ilişkin oluşumların gerekliliğini 
ortaya çıkarmaktadır.

Bu bulgulardan hareketle geçiş ekonomilerinde mali yönetişimin sağlan-
masına yönelik olarak öneriler aşağıdaki şekildedir:

a) Politika uygulayıcıların hesap verebilirliğini arttıracak olan mali say-
damlığın yükseltilmesi. Mali saydamlığın politika yapıcı ve uygulayıcıların he-
sap verebilirliğini yükseltmesi yanında yaratıcı muhasebeye başvurma konu-
sundaki eğilimlerini de azaltacaktır.
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b) Mali kural veya bağlayıcı mali taahhütlerin uygulanması. Orta vadeli 
mali planlarla birlikte yürütülecek ulusal ölçekli sayısal mali kurallar, mali 
disiplinin sağlanmasına yönelik olarak oldukça faydalı olacaktır.

c) Maliye bakanının diğer harcamacı bakanlar karşısındaki gücünün yük-
seltilmesi ya da yıllık bütçe görüşmelerinin başında bütçe açığının büyüklü-
ğüne ilişkin bağlayıcı oyunun gerekliliği gibi kurumsal reformların uygulan-
ması, diğer bir ifade ile maliye bakanının delegasyon gücünün arttırılması.

d) Bağımsız bir mali otoritenin oluşturulmasıyla radikal kurumsal reform-
ların uygulanması. Bağımsız mali kuruluşlar maliye politikası konusunda 
hükümetlere öneri ve tavsiyelerde bulunacağı gibi uygulanan maliye politika-
sının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunacaktır.
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Öz

Türkistan, 20. yüzyılda Rusya’nın nüfuz mücadelesi verdiği bir çatışma 
alanı olmuştur. Bolşevik İhtilali’nden sonra Sovyet Rusya, din, dil ve ırk ayrı-
mı gözetmeyeceğini ilan etmiştir. Sovyet rejimi tarafından sosyalist ideoloji bir 
homojenleşme aracı olarak kullanılmaya ve farklı uluslar arasında Sovyet üst 
kimliği oluşturulmaya çalışılmıştır. Stalin döneminde, Rus milliyetçiliği ön pla-
na çıkarılarak etnik gruplar etkisizleştirilmek istenmiştir. Bu çalışmada, Stalin 
döneminde uygulanan etnikleştirme ve dil politikaları üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Türkistan, Sovyet Rusya, Stalin, Milliyetler, Etnikleştirme.

Nationality Policy of Soviet Russia: Stalin Era
Abstract

In 20th century Turkistan has been struggling for dominance of Russia.So-
viet Russia has been announced that non-discrimination of religion, language 
and racial features after the Bolshevik Revaluation. Socialist ideology by the 
Soviet regime has been tried to use a homogenization tool and attempted to 
establish upper identity among different nations. Russia nationalism has come 
to the fore and aim to neutralize of ethnic groups in the Stalin era. This study 
aim to analyze ethnocide and language policies in the Stalin era.

Keywords: Turkistan, Soviet Russia, Stalin, Nationality, Ethnocide.

Giriş

19. yüzyılda Balkanlar’da Ortadoğu’da olduğu gibi Asya’da da bir Rus-
İngiliz çatışması vardı. İngiltere ve Fransa arasında sömürge olarak paylaşılan 
toprak yarışında genişleme politikası izleyen Rusya geri kalmak istemiyordu. 
Bu nedenle bir yandan güneye Balkanlara Akdeniz’e doğru ilerlerken diğer 
yandan da Türk devletlerini işgal etmekteydi.
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Ruslar, Kafkasya’yı ele geçirdikten sonra, Türkistan’ı işgal etme stratejisi 
doğrultusunda hareket etmişlerdir. Bu amaç doğrultusunda, Kazan ve Astarhan 
Hanlıklarının ortadan kaldırılması ile Volga bölgesinin kontrolleri altına alınması 
ilk önemli adımı oluşturmuştur. Ruslar bu bölgenin güvenliğini sağladıktan son-
ra ticari ve askeri ulaşımda kullandılar. Böylece Hazar Denizi ve ona kıyısı olan 
Kafkasya, İran ve Türkistan’a deniz yoluyla kolayca ulaşma imkanı buldular.

Ruslar, 1853-1856 Kırım Savaşı’nda ilerleme ve Karadeniz’de gemi bulun-
durma imkanları kalmayınca, hem Kırım’da kaybettikleri saygınlığı tekrar ka-
zanmak, hem de Türkistan’ın zenginliklerine sahip olmak için tek çare olarak 
Kafkasya’nın işgalinin tamamlanması ve Türkistan’ın ele geçirilmesi olarak 
görüyorlardı. Böylece rahat hareket alanı elde edip İngiltere ile daha rahat 
rekabet edebileceklerdi. Bu politikası sayesinde Rusya, 20. yüzyılın en güçlü 
devletlerinden biri olmuştur.1

Çarlık rejimi, özellikle Rus olmayan halkları baskı altında tutuyor ve onla-
rın hem kültürel gelişmede, hem de devlet yönetiminde yeteneksiz olduklarını 
iddia ediyordu. Bununla birlikte Rus olmayan bir halkın anavatanı, Çar me-
murları için Rus İmparatorluğu’nun herhangi bir ilinden ya da idari bir bölü-
münden başka bir şey değildi. Çarlık rejimi, ülkenin haritasını da bu halkları 
baskı altında tutabileceği bir şekilde, çıkarları doğrultusunda düzenliyordu.2

Çarlık döneminde işgallerden sonra, Türkistan’a ve Kafkasya’ya Rus nüfus 
yerleştirilmeye başlandı. Bu bölgelere yerleştirilen Ruslar imtiyazlı sınıf olarak 
yerleştirildi. Yerli halk ise, Hıristiyanlaştırma ve Ruslaştırma politikalarına 
maruz kaldı. Bunun yanı sıra, Türk boyları da ayrı ayrı milletler haline geti-
rilmeye çalışılmıştır. Kabile kültürünü geliştirerek Türklerin ortak değerlerini 
yok etmeye yönelik bir politika uygulanmış ve bu politika kısmen başarılı 
olmuştur. Bölgenin ismi olan Türkistan’ın yerine Orta Asya isminin kulla-
nılması ve küçük devletçikler oluşturulması da bu politikanın bir parçasıdır. 
Türklerin dillerini, tarihlerini, kültürlerini unutturmak ve bilinçli olarak cahil 
bir toplum haline dönüştürmek Çarlık döneminin sistemli politikalarıydı.3

Sovyet Rusya döneminde ise, 1917 yılından itibaren Türkistan’da Sovyet 
karakterini taşıyan bir devletin oluşmasına çalışılmıştır. Nisan 1918’de 
Türkistan için Milliyetler Komiserliği’nin kurulması, Sovyet Devleti’nin milli 
karakterde olmadığını göstermekteydi. Sovyet rejimi, Türkistan’da bir Türk 
milletinin varlığını tanımıyordu. Sovyet Rusya Türkistan Komisyonu’nun 
Başkanı Yan Ernstoviç Rudzutak da bu doğrultuda 1920 yılında yaptığı bir ko-
nuşmasında “ben Türk Cumhuriyeti’nin teşkil edilişi aleyhindeyim. Hakikaten 
bir tek Türk Milleti mevcut değildir. Fakat Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar ve 
Özbekler vardır.” şeklinde bir açıklamada bulunarak4 Türk adıyla bir milletin 
olmadığını iddia etmiştir.

1 Abdullah Demir, Tarihten Günümüze Rus Yayılmacılığı ve Yeni Kurulan Cumhuriyetler, Ötüken 
Yayınları, İstanbul, 1998, s. 48-49.
2 V.A. Karpinski, SSCB Toplum ve Devlet Düzeni (1917-1947) Stalinist Anayasa, Varyos Yayınları, 
İstanbul, 1991, s. 31.
3 Demir, a.g.e., s. 69.
4 Baymirza Hayit, 20. Yüzyılda Türkistan’ın Milli ve Sovyet Devletlerinin Karakterleri, X. Türk Tarih 
Kongresi, Ayrı Basım, TTK Yayınları, Ankara, 1991, s. 797, 799.
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1. Etnikleştirme Politikası

Sovyet iktidarı, Çarlık idari-bölgesel bölünmeyi bütünüyle ortadan kaldır-
dı. V.A. Karpinski’ye göre, Sovyet halkları gönüllü olarak birleşip federal devle-
ti oluşturdu. 16 Kasım 1917 tarihinde Vlademir Lenin ve Josef Stalin tarafın-
dan imzalanan Rusya Halkları’nın Hakları Deklarasyonu’nda “bütün ulusların 
eşit ve özgür olacağı” ilkesi kabul edildi. Lenin ve Stalin’in milliyetler politikası 
Sovyet iktidarı ve Bolşevikler tarafından tutarlı bir şekilde hayata geçirildi.5

Sovyet rejimi, devrimden sonra, sosyalist ideolojiyi bir homojenleştirme ara-
cı olarak kullanmış, farklı uluslar arasında Sovyet üst kimliğini oluşturmaya 
çalışmıştır. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için milliyetler politikası uygulan-
maya konulmuştur. Stalin, Sovyetler Birliği’nde ulusal kimliği özetle “biçim-
de ulusal, özde sosyalist” şeklinde açıklamıştır. Ulusal kimliklerin Sovyet üst 
kimliği eritileceği politikalar geliştirilmiş, ulusal kimlikler yerine işçi sınıfının 
enternasyonel hakları ve dayanışması ilkesi ön plana çıkarılmıştır.6

Stalin’in ortaya attığı tek ülkede sosyalizm teorisi Sovyetler Birliği’nin ne 
olacağı, ekonomik politikaların hangi yönde ilerleyeceği, dış politika ve içerde 
milliyetler politikasında ne tür adımlar atılması gerektiği, sosyalist bir toplum-
sal yapıya ilerlerken ne tür idari tedbirler alınması gerektiği konusunda bütün 
sorulara cevap veriyordu. Stalin’in düşüncesinin parti içinde hakim hale gel-
mesi, milletler politikasında Çarlık dönemi uygulamalarına kısmen geri dönü-
şü içeriyordu. Sultan Galiyev ve Basmacı hareketi Stalin açısından Türkistan 
coğrafyasının tehlikelerinin göstergesinden başka bir şey değildi. Diğer yandan 
Stalin, gerek Türkistan’daki, gerekse Gürcistan’daki yerel parti kadrolarına 
güvenmiyordu. Yeni oluşum içinde bu coğrafyanın amaçlarına uygun bir şekil-
de bölünmesi ve Çarlık dönemindeki “etnikleştirme” siyasetini yeniden ortaya 
koymak tek çare olarak görünüyordu. Ancak bu dönüş yeni rejimin temellerini 
sarsmadan ortaya konulmalıydı. Yeni dönemin milliyetler politikasının temeli-
ni atacak olan Sovyet etnografya ekolü de bu dönem içinde biçimlendi.

1924 sonrası milliyetler politikasının üç temel dayanağı vardı. Bunlar:7

1) Stalin tarafından geliştirilen ve 19. yüzyıl antropolojisiyle, Marksist ku-
ramın çarpıtılmış bir okumasına dayanan eklektik bir kuramsal bütün,

2) Toprağa bağlı kılmaya ve dilin statüsüne dayanan idari bir siyasi sınıf-
landırma,

3) Siyasal ve stratejik bir mantıktan hareketle insan topluluklarının ve 
toprakların idari parçalara bölünmesi.

Sovyet etnografi teorisi, kaynağını Stalin’in “Sosyal Demokrasi ve Milli 
Mesele” adlı denemesinden almaktadır. Ayrıca Stalin dahil birçok Marksist’in 
inandığı millet teorisi, sosyo-ekonomik gelişmenin kapitalist safhasıyla bağın-
tılıdır. Stalin’e göre: “bir millet, bir kültür toplumundan açıkça gösterildiği gibi, 

5 Karpinski, a.g.e., s. 94.
6 Zeynep Dağı, Kimlik, Milliyetçilik ve Dış Politika: Rusya’nın Dönüşümü, Boyut Yayınları, İstanbul, 
2002, s. 82.
7 İlker Aktükün, Eski Sovyetler Birliği’nde Milliyetler Politikası “Yeni Dünya Düzeni” Çerçevesinde 
Günümüze Yansıması, Basılmamış Doktora Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2002, s. 148.
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dil, toprak, ekonomik hayat ve psikolojik yapılanma temelinde ortaya çıkan 
tarihsel olarak gelişmiş sabit bir insan topluluğudur.”

Rusça’da, İngilizce’ye nationality (milliyet) şeklinde tercüme edilen üç te-
rim bulunmaktadır. Bu üç terim narodnost, natsiya ve natsionalnost’tur. 
Natsionalnost çok az da olsa yeni yayınlarda görülür ve genellikle natsiya’nın 
yerine kullanılmıştır. Bu iki terim arasındaki tek fark, natsionalnost’un an-
lamca etnik olmasıdır. Oysaki natsiya, İngilizce’deki nation (millet) kelimesi-
nin politik çağrışımını da taşımaktadır. Narodnost ve natsionalnost arasın-
daki fark, ekonomik hayat toplumunun Sovyet kavramında yatmaktadır ve 
oldukça göreceli olmasına rağmen, politiktir. Yaklaşık olarak 30.000’in altın-
daki nüfusa sahip etnik bir topluluğun, milli grup içinde ekonomik hayata 
sahip olmadığına karar verilmiştir. Böylece bu nüfusun altındaki etnik bir 
topluluk narodnost kabul edilmiştir. Fakat bu eşiğin üstündeki topluluk bir 
natsionalnost (milliyet) veya natsiya (millet) olarak görülmüştür.8

Sovyet Rusya, milliyet politikalarının teorik olarak etnografya teorisi prensip-
lerine dayandığını iddia etmekle birlikle, politikaları uygulamada, belirli durum-
ların ihtiyacına göre veya rejim tarafından göz önünde bulundurulan hedeflere 
dayanır. Örneğin, Kabardeyler nüfusları 30.000’in altında olmasına rağmen, 
natsionalnost olarak kabul edilir. Mordvinler, ortak bir dile bile sahip değilken 
natsionalnost (milliyet) olarak kabul edilmişlerdi. Diğer yandan Yahudilerin, 
bazı kriterler kullanılarak natsionalnost (milliyet) olmadıkları Stalin tarafından 
ispatlanmıştır. Aynı şekilde Megreller, natsionalnost (milliyet) statüsü için ge-
rekli bütün şartları taşımalarına rağmen, etnografik grup sayılmışlardır.9

Çarlık döneminin sonlarında İmparatorluğun batısında “resmi milliyetçilik” 
doğrultusunda Ruslaştırma faaliyetlerinin uygulanmasına karşılık doğuda “et-
nikleştirme” faaliyetleri ile müslüman etnik toplulukları birbirinden farklılaştır-
ma uygulamalarının ön plana çıktığı görülmektedir. 1924 ve sonrasında yapılan 
düzenlemeler de Çarlık yönetiminin son dönemindeki gibi müslüman etnik top-
lulukları farklılaştırarak “bir ulus-devlet” içine yerleştirme çabasını gösteriyordu.

Bu nedenle ilk aşamada panislamist ve pantürkist kadroları parçalamayı 
hedefliyordu. Stalin, özellikle idari olarak yeni siyasal yapılar ortaya çıkara-
rak bütünsel Türkistan fikrini ortadan kaldırmak istiyordu. Bu politikadaki 
amaç etnik grupları etkisizleştirmekti. Stratejik bir şekilde farklı etnik grupla-
ra farklı statüler verilerek Türk kimlikleri karşısında Azeri, Türkmen ve Özbek 
kimlikleri desteklendi.10

Toprakların idari olarak bölünmesinde etkili olan asıl amaç, Sovyetler 
Birliği’ni oluşturan federe cumhuriyetlerden hiçbirinin kendi başına ayakta 
durmaması, yani birlikten ayrılma hakkını kullanmamasıdır. 1927 yılında 
adli sistem ve Nisan 1928 tarihinde ceza sistemleri değiştirilerek şeriat mah-
kemeleri yasaklandı. Yeni düzenlemeler, özellikle Sovyetler Birliği’nin doğu-

8 Ronald Wixmen, “Sovyetler Birliği’nde Etnik Sorun”, Özgür Üniversite Forumu, Sayı: 10, Mart, 
2000, s. 183-184.
9 Wixmen, “a.g.m.”, s. 185.
10 Aktükün, a.g.t., s. 154.
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daki toplumlarını hedef alıyor ve geçmişin kalıntılarından kurtulmayı hedef-
liyordu. Bu dönem üzerinde çalışan bazı araştırmacılar, hedef olarak sadece 
müslüman etnik grupların seçildiğini vurgulasalar da aslında bütün gelenek-
sel yapıların hedef alındığı görülmektedir.11

Küçük sınırlı birlikler kurma şeklinde gerçekleşen milliyetler politikası, 
bölgelere göre farklılık göstermiştir. Bolşevikler, ihtilal sırasında Volga-Ural’ın 
bazı halklarını Tatar dil ve kültürü içinde birleşmiş bir millet meydana getir-
meyi başarmışlardı. Fakat 1919 yılından sonra Ruslar, Volga Müslümanlarını 
bir devlet halinde toplamayı çıkarlarına ters buldu ve Tatar-Başkurt Devleti’ne 
son vererek 23 Mart 1920 tarihinde Tatar Cumhuriyeti’ni kurdu. Bununla da 
yetinmeyerek 1923 yılında Volga-Ural müslüman gruplarını birbirinden ayır-
ma politikası daha da sistemleştirilerek Volga etnik topluluklarına yeni sıfat-
lar tanımışlar: Mişar, Teptyar, Kriyaşen ve Nogaybak isimleri bu dönemde or-
taya çıkmış ve bu topluluklar ayrı ayrı milletler sayılmıştır. 1924-1938 yılları 
arasındaki çalışmalar sonucunda Kuzey Kafkasya’da, Kabard, Çeçen, İnguş, 
Oset, Kartaçay, Balkar, Adige ve Çerkez milletleri doğdu. Kuzey Kafkasya’da 
kullanılan yöntemler “parçalama”nın en üst noktasına kadar ulaşmış ve ka-
bile tipi “mikro-milliyetler”in doğuşuyla sonuçlanmıştır. Böylece bu gruplar 
birbirinden tamamen ayrılmıştır.12

Müslüman Kafkas-ötesi ülkelerde Sovyet otoritesi Kuzey Kafkasya ve 
Dağıstan’da uyguladıkları politikanın tam tersi olmuştur. Ruslar, bütün müs-
lüman grupları Azerilerin etrafında bir araya getirdiler. Hatta Taliş ve Tat gibi 
İran toplulukları 1926 yılından sonra Azerilerin içinde eridiler. 1926 Rus idari 
reformu sırasında Türkistan, Buhara ve Harezm Cumhuriyetleri ortadan kalka-
rak yerlerini Türkmenistan ve Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri’ne 
bıraktılar. Kara-Kırgız Otonom Bölgesi, Şubat 1926’da Kırgız Otonom 
Cumhuriyeti ve 1935 yılında Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti oldu. 
Tacikistan Otonom Cumhuriyeti 1929 yılında Tacikistan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti adını aldı. Reform, 1925 yılında Karakalpak Otonom Bölgesi’nin 
kuruluşuyla sona erdi. Yeni politik üniteler yaratmak, milliyetler politikasının 
ilk aşamasıydı. Asya topluluklarının ortak konuştukları uluslar arası diller 
yerine mahalli edebi dillerinin desteklenmesi ise, ikinci aşamasıydı.13

2. Dil Politikası

Çarlık yönetiminin dil politikası sistemsiz ve tutarsız bir şekilde uygulanıyor-
du. Genellikle ülkenin politik durumuna göre değişiklik gösteriyordu. Asıl hedef 
tek resmi dil olan Rusça’nın desteklenmesi ve teşvikiydi. Stalin’e göre ise dil:

“...tabanın üstündeki bir üst yapı değildir. Taban, toplumun gelişmesinin 
belli bir aşamasındaki ekonomik düzendir. Üst yapı, toplumun politik, hu-
kuki, dini, artistik, felsefi görüşleri ve bunlara tekabül eden politik, hukuki 
ve diğer kuramlardır. Örneğin, Rusya’da kapitalist tabanın üst yapısı de-

11 Aktükün, a.g.t., s. 161.
12 A. Bennigsen, Step’te Ezan Sesleri: Sovyet Rejimi Altındaki İslam’ın 400 Yılı, Selçuk Yayınları, 
İstanbul, 1981, s. 151, 155.
13 Bennigsen, a.g.e., s. 156, 158.
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ğiştirilerek yerine Sosyalist tabana uygun yeni bir üst yapı yaratıldı. Oysa 
Rus dili, öz olarak, Ekim Devrimi’nden önce olduğu gibi kaldı.”
“Dil, belirli bir toplumun bağrındaki eski veya yeni, bu veya şu taban ta-
rafından meydana getirilmiş değildir, bütün toplumun tarihinin ve taban-
ların tarihinin yüzyıllar boyunca süre gelen ilerleyişi onu doğurmuştur.
Dil, herhangi bir sınıfın eseri değildir, bütün toplumun, toplumun bütün sı-
nıflarının eseridir. Bu sebepledir ki, bütün halkın dili olarak yaratılmıştır, 
bütün toplum için tektir ve toplumun bütün kişileri için ortaktır.”14

Tabii ki Stalin’e göre bu ortak dil, özgünlüğünü, gramer yapısını ve ke-
lime haznesini koruduğunu düşündüğü Rus dilidir. 2 Haziran 1947 tarihli 
Pravda Gazetesi de, “Gelecek Rus dilinindir, çünkü bu dil Sosyalizmin dilidir.”15 
şeklinde iddia edilmiştir. Sovyet toplumunun temeli, tek-dilli, tek kültürlü 
olmaktır. Böylece toplum karışıp kaynaşarak Sovyet insan tipini ortaya çıka-
racaktır. Türkistan’da edebi diller üzerinde milliyetler ortaya çıkartma politi-
kası, etnik grupların kolaylıkla eritilmesini sağlamıştır. Örneğin, Karakalpak 
milleti, Sovyet rejimi tarafından icat edilmişti. Bu halk ihtilale kadar Özbek 
ve Kazaklarla aynı boy teşkilatına sahipti, hatta dilleri, tarihsel gelenekleri, 
sosyal ve kültürel yaşantıları dahi aynıydı. 1930 yılında yaratılan Karakalpak 
edebi dili dahi yaşama hakkı kazanmamıştı.

Zira 1939 yılında Karakalpakların sadece %39’u bu dili anadili olarak ka-
bul ediyordu. Yeni milletlerin ne kadar zayıf ve yapay olursalar olsunlar, farklı 
dilleri dolayısıyla zamanla mahalli bir milliyetçilik fikrine sahip olacakları ke-
sindi. 1959 yılı istatistik sonuçları 1926 ve 1939 istatistikleriyle karşılaştırı-
lınca bazı müslüman toplulukların listelerden kayboldukları görülmektedir. 
Örneğin, Volga Tatarları Türk topluluklarından Teptiyar, Mişar ve Nayaybak 
gibi topluluklar; Taliş gibi Kafkas ötesi İranlı gruplar veya Hazar, Berberi, 
Çemşitler gibi Türkleşmiş veya İranlaşmış topluluklar Tatar, Azeri, Özbek gibi 
Türk halklar tarafından tamamen eritilmişlerdir.16

Türklerin alfabe değişikliğine gelince, bütün Türk Cumhuriyetleri’nde 
1922 yılından itibaren, yarı resmi olarak Latin alfabesi Türklerin hayatına hız-
lı bir şekilde girdirilmeye başlandı. 1926 yılı sonlarında Sovyetler Birliği Rus 
Devleti çalışmaları sonucu Türk Cumhuriyetleri Latin Alfabesi’ne geçirildi ve 
1926 yılında yapılan ilk Türkoloji Kongresi’nde onaylandı. 1930 yılında, res-
mi olarak “Yeni Türk Alfabesi Komitesi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
Merkezi İcra Komitesi’nin Milliyetler Şurası Prezidiyumuna Bağlı Yeni Alfabe 
Komitesi” adını aldı. Komitenin adından Türk sözcüğünün atılması panislavist 
politikanın bir devamıdır. Türkler arasında Latin alfabesinin bırakılarak Rus 
Alfabesi’ne geçiş devri ise, fiilen 1935 yılından sonra oldu.17 Sovyet dönemi 
dil politikasındaki başlıca amaç milletlerin sınırlarını dillerin sınırlarıyla bir 
arada tutmak ve Rusça’yı birinci dil haline getirmekti.

14 Josef Stalin, Son Yazılar 1950-1953, Sol Yayınları, Ankara, 1990, s. 12-13.
15 Hans Kohn, Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği, Kervan Yayınları, İstanbul, 1983, s. 240.
16 Bennigsen, a.g.e., s. 161, 252.
17 Ahmet Tacemer, Rus Egemenliğindeki Türklerin Alfabelerinin Değiştirilmesi, Erciyes Üniversitesi 
Yayınları, Kayseri, 1994, s. 45-72.



7SERAP TOPRAK / SOVYET RUSYA’NIN MİLLİYETLER POLİTİKASI: STALİN DÖNEMİ

Yerli nüfusun Rus egemenliğini kendi isteğiyle ve büyük bir heyecanla ka-
bul ettiğini kanıtlamak istercesine Stalin yönetiminin son yıllarında, bilinçli 
bir politika olarak tarih yazımı geliştirildi. Böylece sadece kağıt üzerinde var 
olan bu devletlere, hem kendilerine özgü bir ulusal kimlik yaratılmak, hem de 
Sovyetleştirmenin ve sömürgeleştirmenin haklılığı ortaya konmak istenmiştir.18

II. Dünya Savaşı sırasında, Sovyet halkının büyük Rus halkı ile bütünlüğü 
ve birlikteliği vurgulanmıştır. Savaş kitlesel düzeyde Rus ve Sovyet kimlikleri-
nin örtüşmesinde büyük katkılarda bulunmuştur. Biçimde Sovyet, özde Rus 
olarak nitelenebilecek bir şekilde Rus kimliğine, diline, kültürüne, tarihine ve 
kahramanlarına dayanan bir söylem geliştirilmiştir.19 Bu doğrultuda Stalin, 
24 Mayıs 1945’de bir ziyafette yaptığı konuşmada:

“Bizim Sovyet halkımızın sıhhatine içiyorum. Ve önce Rus halkının sıh-
hatine, çünkü Rus halkı Sovyetler Birliği’ni teşkil eden bütün milletlerin 
en yiğit ve en dikkate şayanıdır. Bu savaş boyunca Rus milleti Sovyetler 
Birliği’ndeki diğer milletlere nazaran daha ağır basan değeri olduğunu 
ispat etti. Onun hükümete verdiği itimat, güven, insanlığın düşmanı olan 
faşizme karşı tarihi bir zafer sağlamıştır.”20

şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Bu açıklamada da görüldüğü gibi 
Stalin eşit ulusların birliği söylemini bırakarak açık bir şekilde Rus halkının 
üstünlüğünü vurgulamaya yönelmiştir.

Yine savaş dönemi politikası olarak Stalin, kuzey-doğu sınırında yaşa-
yan Mesket Türklerini ve Karadeniz kıyılarında yaşayan müslüman etnik 
toplulukları Türkiye ile olası bir işbirliğinden çekindiği için Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’nin iç bölgelerine göndermiştir. 1946 yılında yayınlanan 
bir bildiri ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı Kırım, 
Tatar, Volga, Alman, Kabardin-Balkar ve Kalmuk Özerk Cumhuriyetleri ile 
Çeçen-İnguş ve Karaçay Özerk Bölgeleri ortadan kaldırılmıştır. Bu uluslar 
on yıl boyunca hiçbir resmi vesikada yer almadıkları gibi hiçbir temsilcileri 
Milletler Sovyeti’ne girememiştir.21 II. Dünya Savaşı dönemindeki Rus milli-
yetçisi yaklaşımı, savaş sonrasında da devam etmiştir.

Nikita Kruşçev, Sovyet toplumunda Rusların büyük kardeş, eşitler arasın-
da birinci olduğu gibi tezlerin tekrarlanmamasına özen göstermiş22 ve yöne-
timinin ilk adımlarından biri sürgün halklara yönelikti. 9 Ocak 1957 tarih-
li bir Yüksek Sovyet Bildirisi ile savaş sırasında Stalin yönetimi tarafından, 
milletler arasında sadakat sırasına göre düzenlenmiş olan eşitlik derecelerini 
kaldırmıştır. Ayrıca savaş sırasında ihanet ettikleri gerekçesi ile toprakların-
dan çıkarılan beş ulusa yeniden yurtlarına dönme izni verilmiştir. Böylece 
Çeçenler, İnguşlar, Karaçaylar, Balkar ve Kalmuklar yeniden ulusal kimlik-

18 Stephane A. Dudoignon, “Orta Asya’da Siyasal Değişmeler ve Tarih Yazımı”, Unutkan Tarih, 
Metis Yayınları, İstanbul, 1997, s. 94.
19 Dağı, a.g.e., s. 85.
20 Kohn, a.g.e., s. 239.
21 Aktükün, a.g.t., s. 181.
22 Dağı, a.g.e., s. 87.
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lerine kavuştular. Ancak Almanlar ve Kırım Tatarları bu kararın dışında tu-
tulmuştur.23

Kruşçev, milliyetler sorununu 1961 Parti Programı’nda ele aldı ve “Sovyetler 
Birliği’nde farklı milletlerin birbiri içinde erimesiyle milliyetler sorunu çözülecek-
tir. Tam bir bir birlik oluşuncaya dek bu kaynaşma devam edecektir.” görüşü 
benimsedi. Kruşçev’in Sovyet halkını tek bir potada eritme politikası çerçe-
vesinde, Stalin döneminde yükselen Rus kimliği de geri plana atılmış oldu.24

Kruşçev döneminden sonra Leonid Brejnev, kontrollü bir milliyetçilik izlese 
de Çernenko ve Andropov dönemlerinde Sovyetler Birliği’nde ekonomik ve siya-
sal bir çöküş başladı. Fakat Gorbaçov’un yönetime gelmesiyle birlikte, Sovyetler 
Birliği’nde başlayan değişmeler çerçevesinde tarihsel bir dönem de kapanmış oldu.

Sonuç
Çarlık dönemindeki baskıcı ve ortak değerleri yok ederek etnikleştirmeye 

yönelik Rus politikaları, rejim değişikliğine rağmen, Sovyet döneminde de çok 
farklı değildi. Özellikle Stalin döneminde, görünüşte bir Sovyet üst kimliği 
oluşturulmaya çalışılmışsa da aslında Sovyet etnografi teorisi milletleri fark-
lılaştırarak etnikleştirmeyi ve kısmen de olsa Çarlık dönemine dönüşü içeri-
yordu. İhtiyaçlara ve bölgelere göre farklılık gösteren bu teori, Rusların par-
çala-yönet politikasına göre düzenlenmişti. ‘Eşit ulusların birliği’ politikasını 
savunan Sovyet rejimi, gerçekte Rus ulusunun üstünlüğünü kastetmiştir ki 
Rusların üstünlüğü politikası, II. Dünya Savaşı sırasında açık bir şekilde dile 
getirilmiştir. Böylece sosyalist söylemler de çökmüştür. Zaten bu dönemde 
izlenen dil politikası da bunu açıkça göstermektedir. Amaç Rus dilini, diğer 
milletler arasında birinci dil yapmak ve Rus kültürünü ön plana çıkarmaktı. 
Sovyet Rusya’nın milliyetler politikasıyla bütün geleneksel yapılar etkisiz hale 
getirilerek ortak değerler yok edilmeye çalışılmıştır.

Kaynaklar
AKTÜKÜN, İlker: Eski Sovyetler Birliği’nde Milliyetler Politikası “Yeni Dünya Düzeni” 

Çerçevesinde Günümüze Yansıması, Basılmamış Doktora Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, 2002.

BENNİGSEN, A.: Step’te Ezan Sesleri: Sovyet Rejimi Altındaki İslam’ın 400 Yılı, Selçuk 
Yayınları, İstanbul, 1981.

DAĞI, Zeynep: Kimlik, Milliyetçilik ve Dış Politika: Rusya’nın Dönüşümü, Boyut Yayınları, 
İstanbul, 2002.

DEMİR, Abdullah: Tarihten Günümüze Rus Yayılmacılığı ve Yeni Kurulan Cumhuriyetler, 
Ötüken Yayınları, İstanbul, 1998.

DUDOİGNON, Stephane: “Orta Asya’da Siyasal Değişmeler ve Tarih Yazımı”, Unutkan 
Tarih, Metis Yayınları, İstanbul, 1997.

HAYİT, Baymirza: 20. Yüzyılda Türkistan’ın Milli ve Sovyet Devletlerinin Karakterleri, X. 
Türk Tarih Kongresi (Ayrıbasım), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991.

KARPİNSKİ, V.A.: SSCB Toplum ve Devlet Düzeni (1917-1947) Stalinist Anayasa, Varyos 
Yayınları, İstanbul, 1991.

KOHN, Hans: Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği, Kervan Yayınları, İstanbul, 1983.
STALİN, Josef: Son Yazılar 1950-1953, Sol Yayınları, Ankara, 1990.
TACEMER, Ahmet: Rus Egemenliğindeki Türklerin Alfabelerinin Değiştirilmesi, Erciyes 

Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 1994.
WİXMEN, Ronald: “Sovyetler Birliği’nde Etnik Sorun”, Özgür Üniversite Forumu, Sayı: 

10, Mart, 2000.

23 Aktükün, a.g.t., s. 191.
24 Dağı, a.g.e., s. 88.



1MUHSİN KADIOĞLU / STRATEJİK MADENLER, MİNERALLER VE TÜRKİYE

STRATEJİK MADENLER, MİNERALLER VE TÜRKİYE

Dr. Muhsin KADIOĞLU*

Öz

Günümüzde değerli olan madenler ve mineraller, geçmişte kullanılan ma-
denler ve minerallerle kıyaslandığında son derece farklılaşmıştır.

Yeni ve gelişmiş teknolojilerle üretilen ürünlerin çoğunluğu; diğerlerine 
göre yeni sayılan maden ve minarellerle mümkün olabilmektedir. Gelişmiş tek-
nolojik ürünlerde kullanılan madenler ve minerallerin potansiyellerinin belir-
lenmesi, üretilmesi, işlenmesi ve dünya pazarlarına sunulması yeni tartışma 
konusudur.

Kritik madenler ve mineraller dünyada belli başlı ülkelerde yoğunlaşmış-
tır. Bu ülkelerin kritik madenler ve minerallerle ilgili pazarda “tekel” oluştur-
ması kabul edilemez. Öte taraftan, bu madenlerin ve minerallerin değerinin 
altında dünya pazarlarına sunulması da beklenemez.

Türkiye, bor ve uranyum yatakları bakımından dünyada çok önemli re-
zervlere sahip bir ülkedir. Türkiye’nin sahip olduğu madenler ve minerallerle 
ilgili olarak zaman zaman spekülasyonlar yapılmaktadır.

Türkiye’nin, maden arama politikaları, ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu 
maden kaynaklarının geliştirilmesi temeline oturtulmalıdır. Türkiye’de, ihtiyaç 
duyulan alanlarda üretilen madenlerde işletme ve zenginleştirme yapılabilme-
lidir.

Türkiye’nin büyük maden yataklarına sahip olduğu ve bunları işletirse 
Türkiye’nin tüm borçlarını ödeyeceği ve zenginleşeceği şeklide bir düşünce 
yaygınlaştırılmak istenmektedir.

Türkiye, stratejik madenlerini ve minerallerini talan ettirmeden, hammad-
de olarak değil yerine işleyerek pazarlamayı başarmalıdır. Bu makalede, stra-
tejik madenlerde ve minerallerde yaşanan küresel mücadele incelenecektir.
Türkiye’nin alması gereken tedbirlerle ilgili önerilere yer verilecektir.

Anahtar kelimeler: Maden, Mineral, Strateji, Doğal Kaynaklar.
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Strategic Mines, Minerals And Turkey
Abstract

Today, precious metals and minerals, used in the past have been highly 
differentiated when compared to metals and minerals.

Many of the products produced by the new and improved technology; it 
is possible with the new listed mining and minerals than others. Determining 
the potential of mines and minerals used in advanced technological products, 
production, processing and presenting to the world market is a new topic of 
discussion.

Critical metals and minerals are concentrated in certain countries. These 
countries, critical metals and minerals in the relevant market “monopoly” to 
create unacceptable. On the other hand, it cannot be expected to present to the 
world markets fall below the value of the mines and minerals.

Turkey, in terms of boron and uranium deposits in the world is a country 
with very substantial reserves. Turkey-owned metals and related minerals are 
carried out as occasional speculation.

Turkey’s mining policy, the development of mineral resources must be fit-
ted to the basic needs of the industry. In Turkey, the mines produced in the 
required fields should be able to do business and enrichment.

Turkey’s large deposits, and they have to pay the entire debt if operating in 
Turkey and thought in a way that is intended to be disseminated enrichment.

Turkey, strategic metals and minerals plundered without moving, should 
not be managed marketing by processing raw materials instead. In this article, 
the global struggle to live in strategic metals and minerals will be investigated. 
Turkey should take the advice will be given for the measures.

Keywords: Mines, Minerals, Strategic, Natural Sources.

Giriş

Günümüzde devletlerarası ve şirketler arası siyasi ve ticari çekişmeler, gi-
derek azalan enerji ve maden-mineral kaynaklarına sahip olma konusunda 
yapılmaktadır. Sanayi çağının başlamasıyla, sanayi devletleri arasında oluşan 
enerji, maden ve mineral kaynakları paylaşımında yeni bir aşamaya gelinmiş-
tir. Çünkü Çin ve Hindistan, 1990’lı yıllardan bu yana yüksek oranlı ekono-
mik büyüme gerçekleştirdikleri için enerji, maden ve mineral kaynakları için 
giderek artan oranda talepte bulunmaktadırlar. Bu nedenle, enerji, maden ve 
mineral kaynakları konusunda yeni bir paylaşım mücadelesi yaşanmaktadır. 
Bu mücadelenin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini tahmin etmek 
kehanet değildir.

Düşük oranda kullanılmasına rağmen, sanayinin pek çok kolunda son 
derece önemli girdileri oluşturan nadir metaller, cep telefonu, mücevher, fiber 
optik, lityum piller, güneş panelleri, uzay, elektronik, seramik, cam, çelik, 
kimya ve petrol endüstrisinde önemli bir yer teşkil ediyor. Stratejik öneme 
sahip bu hammaddelerin büyük bir kısmının birkaç ülkede bulunması endişe 
yaratıyor.
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Ekonomilerinin gelişmesine bağlı olarak ABD, AB ülkeleri, Çin, Hindistan, 
Japonya ve diğer ülkeler maden ve mineral kaynakları pazarlarına sadece 
alıcı sıfatıyla girmiyorlar. Maden ve mineral kaynaklarının bulundukları ülke-
lerde işletme haklarını elde etmek için de çaba sarf etmektedirler.

ABD, Avrupa Birliği’nin ileri teknoloji üreten ülkeleri ve Japonya, ileri tek-
noloji kullanılması için son derece önemli olan çeşitli nadir metallerin üre-
timinin belli ülkelerin kontrolünde bulunduğu ve bir süre sonra tükeneceği 
düşüncesiyle çözüm arıyor.

Stratejik Maden Nedir?

Stratejik elementlerin ne olduğunu anlamak için öncelikle “strateji” ve 
“stratejik maden”in ne olduğunu kavramak gerekir. Türk Dil Kurumu Söz-
lüğü’nde “strateji”, kelimesinin Fransızca’daki stratégie kelimesinden alındı-
ğı belirtiliyor. Kelimenin anlamı ise, “Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak 
için tutulan yol” ve “Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta 
benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik 
ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı, sevkülceyş” olarak açık-
lanmaktadır.

“Stratejik” kelimesi ise “önemli” olarak açıklandıktan sonra “stratejik bir 
bölge”, “stratejik bir silah” gibi örneklerle belirtilmektedir. Hiç şüphesiz ki bu 
örneklere “stratejik maden” kavramını da eklemek gerekmektedir. Stratejik 
madenleri en temel olarak, askeri ve ekonomik olmak üzere iki boyutlu değer-
lendirmek gerekmektedir.

Genel olarak dünyada az bulunan, oluşum itibarı ile bir ülkede, bir bölge-
de yoğunlaşmış, kullanımı diğer sanayi dallarını doğrudan ilgilendiren, ikame 
edilme olanakları az, bir ülke ya da bölge için özel ekonomik önem taşıyan, as-
keri amaçlar için kullanım özelliği olan madenler “stratejik madenler” olarak 
tanımlanabilir. Bazen stratejik olmayan bir madenin olağanüstü durumlarda 
stratejik olması olasıdır.1 Stratejik madenler, bu madeni kullanan teknoloji-
lere sahip olunması ile bir anlam taşımaktadır. Dünyada askeri ve ekonomik 
güç olarak ortaya çıkan ülkelerin üstün teknoloji ürünleri üretmelerindeki en 
temel unsurlardan biri de stratejik madenlerdir.

Bazı uzmanlar, Orta Doğu ülkelerindeki petrol rezervlerinde olduğu gibi 
belirli bir maden, bir ülkenin ya da bölgenin ekonomisini belirleyecek dere-
cede önemliyse, o madeni söz konusu bölge ya da ülke için stratejik olarak 
kabul etmektedirler.

“Stratejik maden” denildiğinde söz konusu madenin “ikame” edilip edile-
meyeceği de önemlidir. Bundan 40 yıl öncesi mutfaklarda kalaylanmış ba-
kırdan yapılan malzemeler kullanılmıştır. Daha sonra bakır yerini alümin-
yuma bırakmış, sonraları çelik, emaye, teflon ve zaman içinde de cam kaplar 
mutfaktaki yerini almıştır. Bu gelişmenin ya da ikamenin nedeni insanların 
sürekli olarak daha ekonomik, daha kullanışlı yeni maddeler arayışı içinde 

1 Necati Yıldız, “Strateji ve Stratejik Maden”, www.maden.org.tr/resimler/ekler/1d0f19c3f827daf_
ek.pdf, Mart, 2003, s. 28-29.
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olmalarıdır. Bir maddenin ikame edilme şansının yüksek olması, o maddenin 
değerini ve stratejik maden olma özelliğini azaltan bir etkendir.2

Barış zamanında dünya pazarlarından “rekabet edilebilen fiyatlarla, her-
hangi bir kısıtlama ve güçlükle karşılaşılmadan sağlanan madenler”, stratejik 
maden olarak adlandırılmamaktadır.

Her devlet, ülkenin doğal kaynaklarının ekonomisine katkısını artırmak 
için ulusal ve uluslararası platformlarda uygulanacak üretim ve pazarlama 
gibi unsurları içeren bir stratejiye sahiptir. Madenin az bulunması ya da bir 
ülkede ön plana çıkması madenin stratejik maden olduğu anlamına gelme-
mektedir. Böyle bir durumda bu madenden ülke insanlarının uzun vadede 
nasıl yararlanma imkânlarının belirlenmesi gerekir. Bu da söz konusu ma-
denin üretim ve kullanımı ile ilgili “strateji” belirlenmesini gerektirmektedir.

Türkiye’nin Stratejik Madenleri

Türkiye, doğal kaynaklar açısından zengin bir potansiyel taşımamakla bir-
likte, önemsiz bir ülke de sayılamaz.

Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün internet sayfalarında yer alan bilgile-
re göre, Türkiye, dünya bor rezervlerinin yüzde 36’sına, silikatlı bir mineral 
grubu olan feldspatta dünya rezervlerinin yüzde 24’üne, baritte yüzde 7’sine 
sahip görünmektedir. Türkiye’de krom rezervlerinin çok zengin olduğu bilgisi 
yaygın olmasına rağmen MTA’nın verilerine göre dünya rezervlerinin sadece 
yüzde 0,4’üne sahip olduğumuz anlaşılmaktadır. Türkiye’nin yer altı zengin-
liklerinin gelişmiş teknolojilerle yeterince araştırıldığı söylenemese de, diğer 
birçok minerallerde de küçük çaplı rezervler vardır.

Türkiye’nin jeolojik özellikleri küçük-orta rezervli, çok çeşitli maden yatak-
larının oluşumuna yol açmıştır. Türkiye, dünyanın en büyük Bor rezervlerine 
sahiptir. Diğer yandan dünyanın en büyük ikinci Trona rezervlerine sahiptir. 
Türkiye mermer, zeolit, pomza, sölestin ve toryum gibi madenlerde de önemli 
rezervlere sahiptir.

Türkiye’de 5 bine yakın yatakta, 53 maden ve minarelin üretimi yapılıyor. 
Türkiye 132 ülke arasında, maden türüne göre 10’uncu, üretime göre 28’inci 
sırada yer alıyor. Türkiye’de stratejik/nadir maden olarak tanımlanan bor, 
toryum, uranyum, krom ve altın olmak üzere beş maden türü vardır.

Toryum geleceğin nükleer enerji maddesi olarak kabul edilmesine rağmen, 
henüz yüksek derecede ticari talebi bulunmuyor. Nükleer santrallerde toryum 
kullanılmaya başlarsa, toryum talebinin artacağı düşünülüyor.

Şimdilik ticari değeri ve talebi sınırlı olsa da, Türkiye’de ciddi derecede 
Uranyum vardır.

Türkiye uzunca bir süredir önemli miktarda krom üretmekte olan Tür-
kiye’nin krom rezervleri 2. Dünya Savaşı yıllarında ciddi tartışma konusu 
olmuş3, savaşan güçler Türkiye’nin hangi ülkeye krom sattığıyla yakından 
ilgilenmişlerdir.

2 Yıldız, “a.g.m.”, s. 31.
3 M. Mustafa Çınkı, “Ulusların Gücü, Yurdumuzun Tükenişi ya da Tüketilişi”, Metalurji Dergisi, 
Sayı: 134, Yıl: 17, Temmuz, 2003, s. 19-23.
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Türkiye’nin Altın rezervleri de yeni değerlendirilmeye başlanmıştır.
Türkiye’nin beş stratejik/nadir madeni arasında üzerinde en fazla durulan 

bor madenidir. Dünya’daki toplam bor rezervinin yüzde 63’ünün Türkiye’de, 
yüzde 11’inin ABD’de ve yüzde 14’ünün Rusya’da olduğu tahmin ediliyor. Yıl-
lık 4.2-4.5 milyon ton bor madeni üretiminin 1.5 milyon tonunu Türkiye, 1.2 
milyon tonunu ABD ve 1 milyon tonunu Rusya gerçekleştiriyor.

Bor tarihte seramik ve toprak kaplar yapımında kullanılmış, sanayileşme 
başladıktan sonra da “sanayin tuzu” haline gelmiştir. Borun kabaca, yüzde 
20’si yalıtım, fiberglas maddeleri yapımında kullanılmakta, yüzde 19’u deter-
jan ham maddesi olarak, yüzde 12’si cam girdisi olarak, yüzde 11’i seramikte, 
yüzde 11’i fiberglas ve tekstil sektöründe, yüzde 4’ü tarımda, kalanı da değişik 
amaçlarla tüketiliyor.4 2003 yılı sonu itibariyle uydu görüntülerinin analizi ve 
sondaj çalışmaları sonucunda Türkiye’nin Bor rezervlerinin dünya rezervleri 
içindeki payının %90’a çıkabileceği öngörülmektedir.5

Türkiye, en büyük rezerv sahibi olarak Bor dünya piyasasını ve fiyatlarını 
belirleyebilecek konumda olma olanağına sahiptir. Ancak, dünyadaki örnek-
ler maden zengini gelişmekte olan ülkelerin bu madenlerden yeterince ya-
rarlanamadığını, ham madene sahip olan ülkelerden çok, bu madenle ilgili 
teknolojiye sahip olan gelişmiş ülkelerin piyasaları kontrol ettiğini göstermek-
tedir.6 Gelişmiş ülkeler sanayilerinin pek çok alanında alternatifi olmayan bir 
hammadde de büyük oranda Türkiye’ye bağımlıyken, Türkiye bu avantajını 
iyi değerlendirememekte, Bor’dan kazandığı ihracat geliri düşük oranlarda 
kalmaktadır.7

ABD’de Savunma Bakanlığı 1950 yılında bor ve bor ürünlerini geleceğin 
enerji maddesi olarak ilan etmesine rağmen, daha sonraki yıllarda, bor ikinci 
derece stratejik madenler grubuna alınmıştır.

Türkiye’de Bor madeni Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir illerinde 
çıkartılmaktadır. 18 ayrı mineral halinde çıkan Bor madenine kalitesini veren 
B2O3 bileşiğidir. B2O3 bileşiği ne kadar yüksek olursa, bor madeninin kalitesi 
o kadar yüksek olmaktadır.

Türkiye, 29 maden türünde yapılan üretim baz alındığında, üretilen ma-
densel kaynak çeşitliliği açısından, 152 ülke arasında 10. sıradadır. Maden 
üreten ülkelerin dünya pazarı payları sıralamasında ise, ‰16 oranı ile 52. 
sıradadır.

Türkiye’de 50’ye yakın madensel kaynak üretimi yapılmakta ve bu üre-
timin yarattığı katma değer niceliği 2.5 milyar dolara ulaşmaktadır. Bunun 
GSMH içindeki payı ise %1.2 dolayındadır. Madencilik ve madene dayalı 
sanayi birlikte düşünüldüğünde oluşan katma değerin GSMH içindeki payı 

4 Güngör Uras, “Çin’in Madeni Kıskançlık Yaratıyor”, Milliyet, 1 Kasım 2010.
5 Ali Haydar - Harun Büber, “Türkiye’de Bor Madeninin Ekonomik Analizi”, Standard, Ekonomik ve 
Teknik Dergi, Türk Standartları Enstitüsü, Sayı: 501, Eylül, 2003, s. 71-76.
6 www.foreigntrade.gov.tr/ead/Bor/BOR%20VE%20TORYUM.doc
7 Hakan Yiğitbaşoğlu, “Türkiye İçin Önemli Bir Maden: Bor”, Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara Üni-
versitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cilt: 2, Sayı: 2, Ankara, 2004, s. 
13-25. 
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%12’yi bulmaktadır. Bu da bu alanda 22 milyar dolarlık bir değer yaratıldığı 
anlamına gelmektedir.

1996 yılında yapılan İkinci Madencilik Şurası’nda Türkiye’nin belirlenmiş 
maden kaynaklarının değerinin 2 trilyon dolar olduğu belirtilmişti. Bu şurada  
yılda 8-12 milyar dolarlık üretim yapılabileceği ve 4-6 milyar dolarlık bir ihra-
catın gerçekleştirilebileceği ifade edilmişti. Türkiye’de 2.5 milyar dolarlık bir 
üretim, 2 milyar dolarlık bir dış satım gerçekleşebilmektedir.

Gelişmiş ülkelerde, Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH)’da madenciliğin payı; 
ABD’de %5, Almanya’da %4.0, Kanada’da %3.7, Avustralya’da %6.5, Rus-
ya’da %22, Şili’de %8.5, Güney Afrika’da %6.5, Brezilya’da %3 ve Türkiye’de 
ise %1.2 düzeyindedir. Madencilik sektörü ve doğal taşların üretim-dış satımı 
ile birlikte, bu miktar Türkiye’de yaklaşık 2 milyar USD’lik bir ekonomik de-
ğeri ifade etmektedir.8 Kıyaslama için verilen ülkelerin yüzölçümleri ve maden 
yatakları rezervleri kıyaslandığında Türkiye daha düşük seviyededir. O halde, 
Türkiye’nin şu anda ürettiği madenler diğer ülkelere kıyaslandığında hayli 
fazladır.

Dünya’da Bazı Stratejik Madenler

Uranyum, atom bombasının temel maddesi olup günümüzde yaygın olarak 
nükleer santrallerde enerji üretiminde ve sanayinin değişik dallarında tekno-
lojik uygulamalarda kullanılmaktadır. Uranyum nükleer silah yapımında kul-
lanılan bir maden olması dolayısı ile askeri ve ekonomik boyutuyla stratejik 
maden olarak önem taşımaktadır. Dünya enerji üretiminde uranyumun 2160 
yılına kadar kullanılabilecek rezervleri olduğu hesaplanmıştır.

Günümüzde fazlaca önem taşımamasına rağmen Toryum’un gelecekte 
enerji üretiminde ve nükleer silah yapımında kullanılabileceği düşüncesiyle 
çalışmalar sürdürülmektedir. Toryum günümüzde kaliteli metal alaşım elde 
etmek için kullanılmaktadır.

Devletler arasındaki ticareti hükümetlerin kontrolü altında ve özel yasal 
düzenlemelerle yapılan radyoaktif mineraller ise, savunma alanında kulla-
nılmaları dolaysıyla ekonomik değeri yüksek olan ve bu nedenle “stratejik” 
olarak değerlendirilen madenlerdir.

Demir cevheri ekonomik faaliyetler ve savunma alanında kullanıldığından,  
taşkömürü ise özellikle Zonguldak bölgesinin sosyo-ekonomik gelişmesinin 
temel unsuru olmasının yanında, demir çelik için “kok kömürü” üretiminde 
kullanılması nedeniyle Türkiye için “stratejik maden” özelliği taşımaktadır.

Nadir Stratejik Madenler

Üretimi Çin’in tekelinde olan ve sayısı 17’yi bulan nadir toprak elementleri, 
ileri teknoloji alanında üretim yapan sanayi şirketleri için vazgeçilmez nitelik-
tedir. Bu 17 elementin önemini anlamak için kullanım alanlarını bilmek ve 
Dünya’daki rezervlere ve üretim miktarlarına bakmak gerekiyor. Örneğin gü-

8 Fetullah Arık - Alican Öztürk, Konya’nın Yeraltı Kaynakları ve Potansiyeli, I. Konya Kent Sem-
pozyumu, 26-27 Kasım 2011.
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nümüzde en çok talep edilen nadir toprak elementleri arasında olan Lantan, 
neodinyum ve seryum özellikle rüzgâr türbinlerinde kullanılıyor. Elektrik üre-
timinde yararlanılan bu türbinlerin manyetik motorlarında neodinyum kulla-
nılıyor. Savunma sanayisinde de, “akıllı bombalardan, radara yakalanmayan 
bombardıman uçaklarının yapımına, bu nadir elementlerden yararlanılıyor.”

Çin, hibrid motor, LED ampul üretiminde ve nano-teknolojide kullanılan 
nadir metallerin yüzde 95’ine, yarı iletkenlerde kullanılan antimon’un yüzde 
87’sine, elektrotlarda kullanılan tungsten’in yüzde 84’üne, fotovoltaik’de kul-
lanılan galyum’un yüzde 83’üne ve yine fotovoltaikte kullanılan indiyum’un 
yüzde 60’sına, fiber optikde kullanılan germanyum’un yüzde 79’una, meta-
lurjide kullanılan flüorin’in yüzde 51’ine sahiptir.9 (Harita: 1)

Kendisi de nadir metal tüketiminde en büyük ülke haline dönüşen Çin, 45 
çeşit önemli madenden 25’inde dünya üretiminde üçüncü sırada yer alıyor. 
Çin alçı, vanadyum, titanyum, tantal, volfram, granit, antimon başta olmak 
üzere 12 çeşit madende, üretim açısından dünyada birinci sırada yer alıyor. 
Böylesine büyük oranlı maden yataklarına sahip olan Çin’in kendisi de özellik-
le son 20 yılda, hızla yüksek oranda nadir metal tüketen ülkeler arasına girdi.

Kongo, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkelerde de “nadir toprak elementle-
ri” rezervleri var. Ancak siyasi istikrarsızlık ve belirsizlikler, Batılı şirketlerin 
buralarda güvenli yatırımlar yapmasına engel oluyor. Çin ise kendi kaynak-
larına ilaveten Afrika ülkelerindeki maden rezervlerini de kontrol etmek için 
yoğun bir çaba harcıyor.

Cep telefonlarından rüzgâr türbinlerine birçok alanda kullanılan bu me-
tallerin yüzde 95’i Çin’de üretiliyor. Manyetik özelliği olan ya da düşük ışıkta 
parlayan bu metaller, güneş enerjisi panelleri, elektrikle çalışan otomobiller 
ve hafif pil üretimi için önemli bir hammadde niteliğindedir.

9 Uras, “a.g.m.”, Milliyet, 1 Kasım 2010.

Harita 1: Dünya’da Stratejik Madenler ve Mineraller
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Nadir toprak elementlerinin üretiminde dünyada yüzde 95’lik paya sahip 
olan Çin yönetimi, ihracatını, 2003 yılından sonra yüzde 40 oranında azalttı. 
Pekin yönetimi, gelecek dönemde ihracatı, üretimin yüzde 25’i ile sınırlandıra-
cağını açıkladı. Hammadde temin etmenin daha da zorlaşacak olması, fiyatların 
şimdiden yüzde 60’lara varan oranda yükselmesi, sanayi ülkelerini zora soktu.

Alman şirketleri, 2010 yılının Ekim ayında Alman hükümetine başvura-
rak, bu mineralleri tedarik etmekte zorlanmaya başladıklarını ilettiklerinde 
Almanya Ekonomi Bakanı Rainer Bruederle, krizin ülkesini ciddi şekilde etki-
lediğini itiraf etmek zorunda kaldı. Bu açıklamadan hemen sonra ABD Enerji 
Bakanlığı da, Amerikan şirketlerin de bu maddelerin tedarikinde sıkıntı ya-
şamaya başladığını duyurdu. Çin sadece Almanya’ya değil, Japonya’ya da 
stratejik maden satışını durdurma kararı almıştı. Japonya Ekonomi Bakanı 
Banri Kaida bu durumu “fiili bir yasak” olarak nitelemişti. Çin’in ihraç ettiği 
mineraller bilgisayar, laser, cep telefonu gibi Japonya’nın en çok ihraç ettiği 
ileri teknoloji ürünlerinde kullanılan ender mineralleri neredeyse dünyada tek 
üreten ülke konumundaydı.

Bunun üzerine Christian Science Monitor gazetesi;

“Eğer Çin gibi bir ülke küresel ekonomiyi düzenleyen kurallara saygı 
duymazsa veya diğer ülkelerin stratejik sektörlerinde ve savunma sis-
temlerinde etkili olmaya kalkarsa, ticaretin bir silah olarak kullanılması 
kolaylıkla ters tepebilir. Herhangi bir ülke ticari yaptırımlara kalktığında 
misilleme tehdidi de göz önüne alınmalıdır. Tarih, yaptırımların bazen sa-
vaşlara yol açtığını gösteriyor. Çin, Japonya’ya stratejik maden ihracatını 
durdurarak fazla ileri gitti. Birçok ülke, bunu not etti. Çin henüz anlama-
mış olsa da, küresel ekonominin güvence altına alınmaya ihtiyacı var.”10

yorumunu yapmıştı. Bu yorumdan hemen sonra Çin, bazı özel minerallerin 
Japonya’ya ihracatına tekrar başlayacağını açıkladı.

10 Christian Science Monitor, Çin’den Japonya’ya Stratejik Maden Satışını Durdurma Kararı, 30 
Eylül 2010.

Grafik 1: Dünya’da Stratejik Madenler ve Minerallerin Tedarik Riski ve Ekonomik Önemi
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Bu gelişmelerden sonra Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, 
Çin’den, yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılan nadir metallerin (azrak top-
rak metalleri) üretimindeki tekelini kötüye kullanmamasını istedi.

Çin’in bilinen mineral rezervi sadece yüzde 37 iken, nadir minerallerin 
üretiminin yüzde 95’ini Çin yapıyor. Çin hükümeti 1 Ocak 2010’dan itibaren 
“kararının ihracatı düzenlemek; ayrıca Çin’in çevre ve kaynaklarını korumak 
için” ileri teknolojiye sahip ürünlerde kullanılan minerallere uygulanan vergi-
nin yüzde 25 olacağını belirtti. Bu, melez araçların bataryalarında kullanılan 
neodymium mineralinin yüzde 15 olan vergisinin de artması anlamına geliyor. 
Daha önce deniz aşırı ülkelere satılırken vergi uygulanmayan diğer mineraller 
de vergiye tabi olacak.11

Uzmanlar bu hammaddelerin Amerikan silah sanayinde de kullanılması-
nın soruna siyasi bir yön kazandırabileceği uyarısını yaparken Çin, nadir mi-
nerallerin üretimini doğayı korumak için kıstığını ileri sürdü ve bu alandaki 
tekelini kötüye kullandığı iddiasını reddetti (Grafik: 1).12

Bu gelişmeler, yaşanırken, üretim zaman alsa bile, ABD’de nadir metalle-
rin üretiminin artırılması için planlar yapılmaya başlandı.

Çin Devlet Başkanı Deng Xiaoping’in “Ortadoğu’nun petrolü varsa, Çin’in 
de nadir bulunan toprak elementleri var.” şeklindeki sözleri Batılı ülkelerde 
“Çin, stratejik maden kartını oynuyor.” şeklinde yorumlanmaya başlandı. 
Çin’in eski liderinin bu sözü, dünyanın hızla büyüyen ve ekonomik bir devi 
olan Çin için, uluslararası rekabette nadir elementler kozunu avantaja çevir-
menin stratejik rehberi haline geldi.

Küresel güçler arasında yıllardır süren petrol ve doğalgaz temelli enerji 
kaynakları rekabeti artık yerini “stratejik madenler” konusunda mücadele-
ye bırakmaya başladı. Dünyada çok ender olarak bulunan ve ileri teknoloji 
üreten sanayi firmaları için vazgeçilmez olan bu stratejik madenler, “nadir 
toprak elementleri” olarak adlandırılıyor. Bu elementler cep telefonlarından, 
elektrikli otomobillere, iPod’lardan askeri silahlara kadar birçok alanda üre-
timde kullanılıyor. Bu elementlerin üretiminin yüzde 95’inin Çin’in tekelinde 
olması ve Pekin yönetiminin bu stratejik madenlerin ihracat miktarını dü-
şürmesi nedeniyle Batılı ülkelerde yeni bir telaş başladı. ABD, Avrupa Birliği 
ve Japonya Çin’in nadir elemenler tekeli karşısında çözüm yolu ve alternatif 
aramaya başladı.

Avrupa Birliği, ABD ve Meksika, “nadir element krizi”ni Dünya Ticaret Ör-
gütü’ne taşıdı. Ancak şikâyetin burada bir sonuca bağlanması yıllar alabilir.

Avrupa Birliği bir taraftan Dünya Ticaret Örgütü içinde mücadeleye baş-
larken diğer yandan da alternatif yollar aramaya koyuldu. Bu alternatiflerin 
en dikkati çekeni “elektronik atıkların geri dönüşümü yoluyla ve yeni teknoloji-
ler aracılığıyla açığın kapatılması” olsa da, elektronik atıkların geri dönüşümü 
ile ilgili teknolojik gelişmelerin seviyesi şimdilik son derece düşük olduğun-
dan, bu çözümün kısa vadede sonuç vermesi mümkün değildir.

11 Ajanslar, Çin’den Amerika’yı Kızdıracak Adım, 16.12.2010.
12 Ajanslar, Nadir Metal Krizi Büyüyor, 27 Ekim 2010.
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ABD’nin Kritik Madenler Stratejisi

Kritik madenler ve mineraller pazarı 1990’lara kadar ABD’nin elindeydi. 
Çin, ABD’nin kritik madenler pazarını elinde tutmasına karşı düşük fiyatla 
rekabet edince ABD büyük bir darbe aldı. Ardından ABD’nin en önemli işlet-
mesi olan Mountain Pass. şirketi, California’daki işletmesinde ciddi çevre so-
runlarının yaşanmasına sebep olunca bu madenlerin çıkartılması, işlenmesi 
ve üretilmesine zora girdi. Kritik madenler ve mineraller sorununun gündeme 
gelmesiyle, bu tesis hızla temizlendi ve modernize edildi. Bu tesis, iki yıl içinde 
tam kapasiteyle tekrar çalışmaya başlayacak.

Obama yönetiminin ardından Kongre de duruma müdahale etti. Temsil-
ciler Meclisi 29 Eylül’de ender bulunan madenlerin araştırılmasını ve işle-
tilmesini teşvik eden bir tasarıyı kabul etti.13 Washington Post’ta yer alan 
yorumlarda “Vergi mükelleflerinin, özel sektörün ilgisini çekmeyen bir işe 
destek vermesinin gerekliliği tartışılabilir, ancak Washington’un bu konuya 
eğilmesi olumlu bir gelişmedir ve bu ilgi sürdürülmelidir.” denildi. Alınan ted-
birlerin, Çin’in bu madenler üzerindeki tekelini kısa bir süre sonra kıracağı 
belirtildi.

Değerli metallerin bir kısmının 2030 yılında tükenebileceğinin ileri sürül-
mesinden sonra, ABD’de de bir strateji belgesi hazırlandı. Bu belgede, ABD 
için son derece kritik beş maden tespit edildi. Buna ilaveten, savunma sanayi 
ihtiyaçları için stratejik bir nadir metal rezervi oluşturulmaya başlandı.

AB’nin Stratejik Hammaddeler Stratejisi

AB ülkeleri antimon, kobalt molibden, niobyum, platin ya da tantal gibi 
nadir metallerin tamamını ithalatla sağlıyor. Dünyanın en büyük 10 maden 
şirketi arasında ise Avrupa Birliği üyesi devletlerin şirketleri bulunmuyor.14

Avrupa Birliği, yüksek teknoloji için yaşamsal öneme sahip galyum, pal-
ladyum gibi nadir metallerin üretiminin belli ülkelerin kontrolünde bulun-
ması ve zamanla tükeneceği endişesiyle stratejik hammaddelerin temininin 
güven altına alınabilmesi konusunda yeni bir strateji belgesi hazırladı. Sa-
nayinin pek çok kolunda düşük oranda ancak hayati öneme sahip bir girdiyi 
oluşturan stratejik metaller, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından cep telefonu, 
mücevher, fiber optik, lityum piller, güneş panelleri, uzay, elektronik, sera-
mik, cam, çelik, kimya ve petrol endüstrisinde önemli oranda kullanılıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından 18 aylık bir çalışma sonucunda yayımlanan 
raporda, çok sayıda gelişen ekonominin, yenilenebilir enerjinin kullanımın-
da hayati öneme sahip hammadde kaynaklarının tükenme tehlikesine karşı 
kaynakları kendi özel kullanımlarına ayırmak amacıyla, endüstriyel kalkınma 
stratejileri geliştirdiklerine işaret edildi.

Komisyon hazırladığı raporla, kritik öneme sahip nadir metallerin 14’ünün 
tükeneceği konusunda uyarıda bulundu ve Avrupa hükümetlerinin sanayi 

13 Washington Post, “Çin, Ender Bulunan Stratejik Madenlerin İhracatını Durdurarak Japonya ve 
Amerika’da Paniğe Yol Açtı”, 29 Ekim 2010.
14 Dixon Robyn, “Africa Holds Attractions For China Leaders”, Los Angeles Times, 31 January 2007.
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konusunda sıkıntı yaşamaması için izlemeleri gereken yol haritasını belirledi. 
Raporda belirlenen 14 kritik metal listesinin başında lityum geliyor.15

Son araştırmalar ise, dünyanın en büyük lityum rezervinin yıllardır savaş-
larla mücadele eden Afganistan’da olduğunu gösteriyor.

Bu belgede, Çin’in ender mineralleri ihracını azaltması durumunda, Çin 
dışında üretim yapan şirketlerin, çok yüksek maliyetler nedeniyle üretimlerini 
Çin’e kaydırmak zorunda kalabilecekleri belirtildi ve şu görüşler ileri sürüldü:

“Böyle bir sonuç, Çin yönetiminin “bir taşla iki kuş” vurmasını sağlayacak. 
Stratejik madenlerin ihracatını azaltarak uluslararası alanda rekabet gücünü 
artıran Çin, Batılı dev şirketleri ülkeye çekerek, yıllardır istediği “yüksek tekno-
loji transferi”ni de başarmış olacak…”

Sonuç

Dünyanın istikrarsız pek çok bölgesinde, istikrarsızlığın temel nedenle-
rinin başında zengin enerji kaynaklarının veya maden-mineral yataklarının 
varlığı gelmektedir. Örneğin Kongo’nun altın, elmas, bakır, kobalt ve orman 
varlıklarını ele geçirmek isteyen altı devlet, altı ayrı isyancı grubu destekle-
mektedir.

New York Times gazetesinde 13 Haziran 2010 tarihinde yer alan haberde, 
onlarca yıldır savaş, iç savaş, terör, işgalin yaşandığı Afganistan’da 1 trilyon 
dolar değerinde el değmemiş mineral yatakları olduğu, Pentagon ihalelerin 
danışmanlığını yaptığı belirtildi. Gazetenin haberinde Afganistan’da bulunan 
maden yatakları arasında demir, altın, bakır, kobalt gibi madenlerin yanı sıra 
lityum gibi endüstriyel açıdan son derece kritik madenler de var.16

New York Times gazetesinde bir Amerikan raporunda Afganistan’dan “Lit-
yumun Suudi Arabistanı” şeklinde bahsedildiğini belirtti. Lityum, pil üretimin-
den laptop ve Blackberry üretimine kadar kullanılmasıyla yeni teknolojinin en 
kritik madenlerinden biridir. Afganistan’ın sadece Gazni vilayetindeki lityum 
yatağının şu an dünyanın en büyük lityum kaynağı olan Bolivya’nın yatakları 
kadar zengin olduğu ifade edildi.

Ülkelerin maden ve mineral kaynaklarını ele geçirme çekişmeleri silahlı 
çatışma haline gelmeden önce diğer yöntemler denenmektedir. Örneğin, Uk-
rayna’daki geçmiş seçimlere ilişkin dış baskı tartışmalarını değerlendirirken 
bu ülkenin, manganez, nikel ve titanyum gibi stratejik madenler üretiminde 
dünyada önemli paya sahip olduğu ve ferro-manganez üretiminde de dünyada 
önde gelen bir ülke olduğunu göz önünde bulundurmak uygun olur. Ülkemize 
komşu olan ülkelerde yer alan olayları ve gelişmeleri değerlendirirken enerji 
ve maden-mineral gözlüğü takarak da konuları ele almak uygun olacaktır.

Ülkemizin önemli bir maden potansiyeline sahip olması ve bu kaynakla-
rın en uygun, etkin ve verimli şekilde ülke ekonomisine kazandırılabilmesi 
için “millî madencilik politikası” ile mümkündür. Millî madencilik politikasının 

15 Jung Alexander, “Hungry Titans, The New Power of Mining Giants”, Spiegel Online, 3 November 
2006.
16 New York Times, “Lityumun Suudi Arabistanı”, 13 Haziran 2010.
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ana çizgileri için Arık ve Öztürk17 tarafından yapılan öneriler gayet yerindedir. 
Buna göre;

1- Madenlerin hammadde halinde dış satımı desteklenmemeli ve ülke için-
de işlenmesi olabildiğince özendirilmelidir.

2- Yerli sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddeler etkin biçimde izlenmeli 
ve kritik kaynaklar için maden aramaları her türlü etkin araçla desteklenip, 
teşvik edilmelidir.

3- Madencilik sektöründe kullanılan makine, donanım ve diğer ekipmanın 
ülke içinde üretilmesine yönelik yatırımlar özendirilmelidir.

4- Maden ve endüstriyel hammadde yataklarının talan edilmeden, önemli 
bölümü yer altında bir daha kazanılamayacak şekilde terk edilmeden işletil-
mesi için yasal önlemler alınmalı ve düzenli denetimler yapılmalıdır.

5- Maden işletmelerinin kendi iç fizibilitelerinin yanında, çevre ve öteki 
doğal kaynaklara etkilerini de göz önüne alan yarar/zarar değerlendirmesi 
yaptırılıp kesin işletme kararları buna göre verilmelidir.

6- Mevcut şartlara göre ekonomik olmayan gereksiz ve tekrar çalışmalar 
önlenmeli ve bunun için kaynak ayrılmamalıdır.

Kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanmamızın üç temel yolu vardır. 
Bunlardan birincisi ve önceliklisi, ülkemizin kendi kaynak potansiyelini 
doğru saptamak ve bunu geliştirerek en uygun biçimde enerjiye dönüştür-
mektir.18

İkincisi, yurt dışındaki kaynakların aranması ve üretilmesi sürecine, kendi 
şirketlerimizle katılarak ve bu kaynaklarda hisse sahibi olarak, enerji üreti-
minde gerek duyulan kaynaklarla bunların taşınma yolları üzerinde kontrol 
elde edebilmektir.

Üçüncüsü ise, iki yolun yetersiz kalması durumunda veya stratejik-eko-
nomik amaçlarla, kısa-orta ya da uzun vadeli olarak, ithalata yönelmektir. İt-
halatın zorunlu göründüğü durumlarda, dikkate alınması gereken en önemli 
ilkelerden birisi de, kaynak çeşitliliğinin sağlanmasıdır.

2010 yılında tükettiği petrolün yüzde 90’ını, doğal gazın ise hemen tama-
mını ithal eden Türkiye, sanayi ürünleri ihracatından elde ettiği değerden 
çok, sanayi üretiminde kullanılan hammaddeler için kaynak harcamakta-
dır.

İTO yayınlarında önerilen “Türkiye stratejik madenlerinin kullanımında 
teknolojik gelişmelere de katkıda bulunmalı ve bu süreçleri hızlandırmalıdır. 
Teknoloji geliştirme çalışmaları özellikle stratejik madenlerin gelecekte kullanı-
lacağı alanlarda yoğunlaştırılmalıdır.”19 şeklindeki ifadeler, millî çıkarlarımızı 
koruyan öneriler değil; şirketlerin mevcut kaynakları bir an önce çıkartıp sat-
masını sağlayacak önerilerdir.

17 Fetullah Arık - Alican Öztürk, “Konya’nın Yeraltı Kaynakları ve Potansiyeli”, I. Konya Kent Sem-
pozyumu, 26-27 Kasım 2011.
18 Muhsin Kadıoğlu, Küresel Düşün, Ulusal Davran, 21. Asır Yayınevi, İstanbul, 2010, s. 208-214.
19 İTO, Türkiye’nin Stratejik Yeraltı Kaynakları, Ekonomik Değeri ve Uluslararası Yeri, İstanbul 
Ticaret Odası, Yayın No: 2003-37, İstanbul, 2003.



13MUHSİN KADIOĞLU / STRATEJİK MADENLER, MİNERALLER VE TÜRKİYE

Geleceğe İlişkin Öngörüler

Kritik maddeyi kontrol edebilen ülkeler güçlü ve zengin olurlar. Osmanlı 
bu yüzden güçlüydü, ABD ve Rusya bu yüzden güçlüdür.20 Bir ülkenin enerji 
ve hammadde güvenliği o ülkenin iç ve dış güvenliği kadar önemlidir. Harp 
tarihi, kaynakların paylaşılması hususundaki örneklerle doludur. Bu nedenle 
Batılı ülkeler ulusal güvenlik stoklarına büyük önem verirken sosyalist ülke-
ler madenlerin tamamının stratejik olduğunu kabul etmişlerdir.21

Nadir metallerin önemli bir bölümünün 2030 yılına kadar tükeneceği tah-
min ediliyor.22 Örneğin 2006 yılında güneş panellerinin yapımında kullanılan 
galyumun yüzde 83’ü Çin’de kullanıldı. 2006 yılında dünya genelinde 152 
ton üretilen galyum talebinin 2030 yılında 603 tona çıkacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu yatakların araştırılmasında engelleyici en önemli faktörden bir 
tanesi de hatırı sayılır büyüklükte tanımlanmış olan rezervlere karşılık, günü-
müzde hala düşük miktarlarda tüketiliyor olması. Bununla birlikte önümüzdeki 
yıllarda, nadir metallerin, tüketimindeki artışın yüksek olacağı tahmin ediliyor.

2003 yılından bu yana nadir madenlerin ihracatını yüzde 40 oranında 
azaltan, 2011 yılından sonra, nadir madenlerin ihracatını daha da azalta-
cağını açıklayan Çin’in kararı, Batılı ülkelerin yeni kaynaklar ararken Çin’e 
büyük bir baskı uygulamasına neden olacaktır. Uzmanlar, ABD ve diğer Ba-
tılı devletlerin, dünyanın en büyük nadir metal ve mineral ihracatçısı Çin’in 
tehdidi altında bulunduklarını sıklıkla vurgulamaya başladılar. Çünkü nadir 
madenler, rüzgâr türbinleri ve düşük enerjili ampuller (LED) gibi yeşil tekno-
loji ürünleri için son derece önemli ham maddelerdir.

Yeni yüzyılın, petrol ve doğalgaz açısından olduğu kadar özellikle stratejik 
madenler ve mineraller açısından da uluslararası çıkar çekişmelerinin giderek 
yoğunlaştığı bir dönem olacağını söylemek kehanet olmayacaktır. Uluslarara-
sı çıkar kavgası sadece yeraltı maden ve mineral zenginliklerinin paylaşımın-
da değil, Çukçi Denizi’nde ve Kuzeybatı Geçidi’nde olduğu gibi denizlerdeki ve 
okyanuslardaki maden ve mineral yataklarının paylaşımında da yaşanacaktır.

Uluslararası çekişmelerin kaynağında milli güvenlik kadar, milli ekonomi-
nin itici gücünü oluşturan maden ve mineral kaynaklarının paylaşımının da ol-
duğu hatırdan çıkartılmamalıdır. Bu nedenle gerek diplomatik yöntemler, gerek 
etnik yapıyı zorlama, gerekse rejim değişikliğini hedefleyen çabaların arkasın-
daki ana hedefleri kavramadan milli çıkarları korumak mümkün olmayacaktır. 
Maden ve mineral kaynaklarına sahip olmak için zaman zaman doğrudan veya 
dolaylı olarak askeri güç kullanıldığını da göz ardı etmemek gerekmektedir.

Sanayi ülkeleri uydu teknolojisi ile dünyanın maden ve mineral zengin-
liklerini belirleme bakımından avantajlı ve ayrıcalıklı bir konumdadırlar. Bu 
avantajdan Türkiye’nin de yararlanması için her türlü girişim yapılmalıdır.

20 Muhsin Kadıoğlu, “Stratejik Madenler ve Minerallerde Küresel Mücadele ve Türkiye”, Türk Dün-
yası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 288, Aralık, 2010, s. 39-44.
21 Armağan Kuloğlu, “Türkiye’nin Stratejik Yeraltı Kaynaklarının Ulusal Güvenliğe Etkisi”, Ortado-
ğu Analiz, Cilt: 2, Sayı: 15, Mart 2010, s. 99.
22 William K. Tabb, “Resource Wars”, Monthly Review, January 2007, sh. 34.
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Türkiye’nin küresel talebe ve uluslararası değerlemelere göre birinci dere-
ce “stratejik/nadir” sayılan madeni azdır. “Stratejik/nadir” olarak değerlendir-
diğimiz madenleri işletmek, maden aramaya daha fazla önem vermek, bulu-
nan madenleri geliştirmek ve madenleri olduğu gibi satmak yerine, işleyerek, 
katma değerini yükselterek, maden işleme teknolojilerini elde ederek ihraç 
etmeyi başarmak gerekmektedir.
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AZERBAYCAN’DA E-DEVLET UYGULAMALARI

Öğr. Gör. Besti ALİYEVA*

Öz

İnternet kullanımının hızla artması ve özel sektörde e-ticarette yaşanan 
hızlı gelişim kamu idareleri üzerinde e-yönetim olarak ifade edilen halka elekt-
ronik ortamda hizmet sunmak için baskı oluşturmuştur. E-yönetim çerçevesin-
de devlet yapılanmasında ve yönetim felsefesinde de dönüşüm yaşanmakta-
dır. Max Weber’in standartlaşma, iş bölümü ve uzmanlaşma gibi bürokratik 
yönetim modelinin getirdiği anlayışlar üzerine inşa edilen devlet organları 
e-yönetimle, tek elden müşteri hizmetleri ve dışarıdan işbirliği gibi bürokratik 
modelle çelişen idare anlayışına doğru kaymaya başlamıştır.

Bilgi toplumunun bireyleri ve örgütleri rekabet güçlerini arttırmanın ve en 
önemlisi de var olabilmenin yolunun bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak 
elektronikleşmekten geçtiğini fark edip dijitalleşirken, toplumun genel işleyi-
şinden, gelişiminden ve yaşamından sorumlu olan devletin de yapı olarak bu 
sistemde yer alması ve hatta bu sisteme yeni anlayışlar katarak yol gösterici 
rol oynaması bir zorunluluk haline gelmektedir.

E-devlet kısaca kamu hizmetlerinin hazırlanmasında ve vatandaşlara su-
nulması sırasında bilgi ve iletişim teknolojisi olanaklarının kullanılması şek-
linde tanımlanabilir. E-devlet uygulamalarını devlet-toplum ilişkilerini yeniden 
tanımlayacak ve bu ikisi arasında sağlanacak bir ortak anlayış çerçevesinde 
yürütecek potansiyellere sahip yeni bir anlayış olarak görmek mümkündür. Bu 
anlayışa göre vatandaşların güçlendirilmesi için devlet ve yürütülen politika-
larla ilgili bilgilere bireysel olarak ulaşma olanaklarının sunulması ve gerektir-
diğinde ilgili görevlilerle direkt ilişki kurulabilmesi öngörülmektedir.

Anahtar kelimeler: E-Devlet, Azerbaycan, Asan Hizmet, Asan İmza.

E-Government Applications In Azerbaijan
Abstract

The rapid increasing use of the Internet and the private sector’s rapid 
development of e-commerce referred to put pressure on government to create 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 220                Şubat 2016

* Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümü.
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e-government and deliver services electronically. Management of e-government 
has been transformed from framework of the state structure and management 
philosophy. Max Weber’s standardization and division of labor and specializa-
tion as bureaucratic management model built on the insights brought by state 
organs e-mail with management, one-stop customer service and started shif-
ting the bureaucratic model in conflict management concepts such as external 
cooperation.

Information society of individuals and organizations increasing competiti-
veness and most vital function to operate in this market is going throw way of 
knowing that information and communication technologies that he can now than 
going electric update the society for the overall operation, development and life 
of those responsible for the state take place in this system as the structure and 
the system to new the way how to play a role protesters is becoming a necessity.

Briefly E-government can be defined as the use of information and commu-
nication technology facilities during the preparation and submission of public 
services to citizens. E-government applications can be seen as a new approach  
that will redefine state-society relations and carry out framework of a common 
understanding. This approach is expected to make easy facilities for people 
to get necessary information and also to make communications with officials, 
even establish direct contacts between citizens and officer.

Keywords: E-Government, Azerbaijan, Asan Service, Asan Signature.

Giriş

Ülkemizde yeni bir kavram olan e-devlet, verimliliği artırmak amacıyla ve 
çağdaş toplum olmanın bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yöne-
tenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı 
olarak “dijital ortamda” sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi anla-
mına gelmektedir.

Genel olarak açıklamaya çalıştığımız e-devlet kavramının çeşitli eserlerde 
de farklı unsurları ön plana çıkarılarak tanımlandığını görmekteyiz. Bu çerçe-
vede yapılan bir tanıma göre e-devlet çağdaş toplumlarda devlet ve birey ilişki-
lerinde, devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve 
hizmetler ile, vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı 
olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak 
yürütülmesi demektir.1

Benzer bir yaklaşımla “e-devlet” kavramı, geleneksel devlet modeline göre 
daha ileri, temelde güçlü bir BT altyapısına ve uygulamalarına dayanan “daha 
iyi bir devlet yapısını” ifade etmektedir.2

Bir başka tanımda ise e-devlet; kamu kuruluşları, vatandaşlar ve ticari 
kurumlar arasındaki bilgi, hizmet ve mal alışverişlerinde bilgi teknolojilerinin 

1 Ali Arifoğlu - Abdullah Körnes - Ali Yazıcı - M. Kemal Akgül - Ahmet Ayvalı, E-Devlet Yolunda 
Türkiye, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, 2002, s. 12.
2 OECD, The e-Government Imperative: Main Findings, Policy Brief, OECD Observer, March, 
2003.
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kullanılarak performans ve verimlilik artışını hedefleyen devlet modeli olarak 
tanımlanmaktadır.3 Devletin bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullanmasının 
devletin yapısına olan etkilerine vurgu yapan Fountain ise bu yönetim mode-
lini bilginin ve iletişimin dijitalleşmesi ile ilişkilendirerek bu modeli uygulayan 
devletleri “sanal devlet”ler olarak tanımlamaktadır.4

E-devlet projesi, en geniş anlamıyla daha iyi bir devlet yapısının oluşturul-
masını amaçlar, yani e-devlet, “e”den çok, “devlet”e odaklanmaktadır. E-dev-
leti oluşturan temel unsurlar, e-şirket, e-kurumdur, e-vatandaştır. Her biri 
kendi içerisinde “e” olgusunu gerçekleştirmeye uğraşacak ve birbirinden et-
kilenerek güçlenip gelişecek ve giderek e-devlet oluşacaktır. e-devletin suna-
cağı temel hizmetlerin yönü üç grupta toplanmaktadır. Bu gruplar Devletten 
Devlete, Devletten Vatandaşa, Devletten İş Yaşamına şeklinde sıralanmak-
tadır.

E-devlet nedir?

Küreselleşen dünyada entelektüel potansiyel arttıkça modern dönemin 
ilerleme faktöründen de söz sahibi olan yeni teknolojilere talep de artmakta-
dır.

Teknolojilerin insan hayatını hızla sarması reddedilemez faktördür. 
Yenilikçi bilişim teknolojilerinin toplumun gelişmesinde, bilgi ve deneyim 
alışverişlerinin yapılmasında, önemli işbirliği ilişkilerinin kurulmasında oy-
nadığı rol not edilmelidir. Şüphesizdir ki, “bilgi çağı” olarak nitelendirilen 
XXI. yüzyıl yeni teknolojilerin uygulanması, kullanımı ve paylaşımı ile akılda 
kalacaktır. Bilgi teknolojisi ister çok yönlü hizmet hızında, gerekse gerçek-
leştirilen etkinlikte etkinliğin artmasına olanak sağlar. Herhangi bir ülkede 
bilgi ve iletişim alanlarının, ulusal refah ve demokratik gelişmenin temel 
göstergesi o ülkede “elektronik hükümet” sisteminin düzenlenmesi ve uygu-
lanabilirliğinin seviyesidir. Bu sistemin temelinde devletin toplumun temel 
ihtiyaçlarını örnek şekilde sağlamaya hizmet veren kurum olarak faaliyet 
göstermek gerçeği duruyor. Rastgele değildir ki, dünyanın birçok gelişmiş 
devletlerinin deneyinde “e-devlet” kendi onayını bulmuş ve beklenen sonuç-
ları doğrultmuştur.

Bugün dünyada başarılı siyasi ve ekonomik gelişmeye, asırlık zengin ta-
rihi geleneğe, çeşitli ulusların genel yaşamının güvenliği hoşgörülü ortamına 
sahip olan Azerbaycan için modern teknolojilerin kullanımı günceldir. Cum-
huriyetimizde gerçekleşen amaçlı gelişme modeli petrol bağımlılığının ipta-
line, alternatif kaynaklardan yararlanmaya yönelmiştir. Bu stratejik hattın 
temel kolunu BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) sektörünün hızlı gelişimi, petrol 
gelirlerinin yerini BİT gelirlerinin tutması oluşturuyor. Petrol sermayesi dina-
mik gelişmesine yönelik pragmatik siyaset yeni gelişme stratejisinin temelin-
de duruyor. Artık bu yönde esnek adımlar atılmış, aşamalar üzere sonucun 

3 Arifoğlu-Körnes-Yazıcı-Akgül-Ayvalı, a.g.e., s. 22; J.E. Fountain, Central Issues in the Political 
Development of the Virtual State, The Network Society and Knowledge Economy, Portugal in the 
Global Context, Lisbon, 4-5 Mart 2005, s. 2.
4 Fountain, a.g.e., s. 2.
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çalışmalar yapılmıştır. Son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti’nde bilgi iletişim 
teknolojilerinin gelişimi, mevcut potansiyelin maksimum şekilde kullanılması 
ve Cumhuriyet’in bilgi potansiyelinin uluslararası alanda tanınması, aynı za-
manda dünyanın gelişmiş devletlerinin birikimini içeren seri, maksatlı, stra-
tejik “elektronik gelişme modeli” gerçekleştirilmektedir. Bu yükümlülükler ise 
bilgi ve iletişim teknolojileri alanında devlet politikasını gerçekleştiren İletişim 
ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yönetiminde hayata geçirilmiştir. Yeni tekno-
lojilerin uygulanması ve geliştirilmesi çerçevesinde kabul edilen çok sayıda 
hukuki-normatif düzenlemeler işte ülkenin elektronik imkanlarından verimli 
şekilde yararlanması amacını taşıyor. Dünyada “elektronik hükümet hakkın-
da” kanunun kabul edildiği çok az ülke (yaklaşık 7 ülke) vardır ki, Azerbay-
can bu listelenen ülkelerden olan Avusturya’nın birikimini daha çok merak 
göstermektedir.

Azerbaycan BDT coğrafyasında “elektronik hükümet” projesi üzerinde ça-
lışmaların yapıldığı 4. ülkedir. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin gelişmesi için bil-
gi ve iletişim teknolojileri ulusal stratejiye (2003-2012 yılları) göre geliştirilen 
“elektronik hükümet” projesi “Elektronik Azerbaycan Devlet Programı” çerçe-
vesinde gerçekleştirilmektedir. Proje Azerbaycan toplumu için yeni ve fark-
lı formatlı olsa da toplumun kabulü ve uyumu açısından istenen sonuçları 
vermektedir. “Elektronik toplum”un oluşumu, toplumsal bilinçte mastering 
için ilk önce projenin katkıları, güncellemeler, sosyo-ekonomik avantajlarının 
değerlendirilmesi ve aktarılması zorunludur. Dikkate almak gerekir ki, pro-
jenin temel amacı sivil etkinliği artırılmasına, iç sorunlarının etkili çözümü, 
devlet kurumları ile toplum arasındaki ilişkilerin çözümüne, şeffaflık elde 
edilmesine yöneliktir. Yani elektronik hizmet yönetimin operatifliyi, çevikli-
ğine ve doğruluğuna garanti vererek, sivil-devlet fikrinin gelişmesine zemin 
yaratmaktadır.

Elektronik hükümetin faaliyet önceliklerini birbirleriyle karşılıklı ilişkide 
olan, bilgileri doğru kullanma olasılığını içeren “e-demokratik” şeklinde nite-
lemek mümkündür. Bu söylenenleri planlı şekilde “yasal zorunluluk ulusal 
çıkarlar bilgi nesnelliği” gibi ifade etmek mümkündür.

Elektronik hükümet devletin yolsuzlukla mücadele yönteminin etkileyici 
faktörü rolünde hareket edebilir. Öyle ki, bu kurum devlet kurumları ile va-
tandaşlar arasında samimi temas kurarak devlet adına yolsuzluk, sivil hakla-
rının çiğnenmesine de engel olur. Yolsuzluğa karşı mücadeleyi devletin hayati 
amaçlarından birine çeviren Azerbaycan Cumhuriyeti “elektronik hükümet”in 
bu üstünlüğünden faydalanma ve sonuç elde etme amacı gütmektedir.

Modern dönemin önde gelen unsuru olarak görev yapan “e-hükümet”in 
gerçekleşmesi birtakım açıdan getirdiği avantajları ve verimliliği ile önem arz 
edecektir.
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Tablo 1
“Elektronik Hükümet”in Pragmatik Geleceği Yönelik Avantajları

Yönleri

Siyasi Yön Sosyal Yön Ekonomik Yön

Devlet yönetiminde 
etkinliğin artması

Vatandaşların apati
durumundan çıkarılması

Ekonomik aktifliğin 
maksimum hale 
getirilmesi

Modern teknolojilerin 
uygulanması olanakların 
genişlemesi

Vatandaşların devlet yöne-
timinde aktif katılımcıya 
dönüştürülmesi;

İnsan sermayesi 
rasyonel talebinin 
karşılanması

Etkili yönetimin 
gerçekleşmesi olasılığı

Vatandaşların devlet ku-
rumları ile esnek, normal 
ilişki kurmak olanağı

Şeffaf, amaçlı, dina-
mik ekonomik bağlılık

Yirmi yıllık tarihi kapsayan kısa süreli tecrübesine rağmen, artık BİT ala-
nında nüfuz sahibi olan ülkeler arasında seçilen, milli uyduya sahip sayı-
lı devletler içerisinde vurgulanan Azerbaycan Cumhuriyeti için “e-hükümet” 
projesi perspektif geleceğin güvencesi rolünde görülmektedir. Cumhuriyeti-
mizin ilk uydusunun yörüngeye çıkarılması, ekonominin gelişmesi ve yeni sa-
nayi alanlarının geliştirilmesi, yenilik odaklı ekonominin oluşturulması, aynı 
zamanda Azerbaycan’ın bölgesel ve uluslararası nüfuzunun genişletilmesi, 
BİT bölgesel merkeze dönüşmesini sağlamış oldu. Uydu endüstrisi yenilikçi ve 
teknolojik açıdan gelişmiş ve dünya çapında en karlı sanayi alanlarından biri 
olarak kabul edilir. Bu ise ülke ekonomisinin telekomünikasyon hizmetlerine 
olan ihtiyacının karşılanmasını sağlanması ve telekomünikasyon alt yapısının 
geliştirilmesi, ekonomik verimlilik açısından önemli rol oynayacaktır. Doğal 
olarak, bu faktör ülkede bilgili toplum yapılanması doğrultusunda gerçekleş-
tirilen süreçlere daha hızlı şekilde yol açmakla, elektronik toplum alt yapısını 
geliştirilmesi rolünde de görümlüktedir.

Azerbaycan şu anda bilinçleri önemli etkileyen küresel sınır ötesi bilgi-te-
lekomünikasyon ağının oluşumu dönemini-bilgi toplumunun oluşması aşa-
masını yaşıyor. Azerbaycan yeni bilgi mekânında kendi konumunu pekiştir-
miş, bilgi işbirliğinin üyesine dönüşmüştür. Böyle bir ortamda elektronik-hü-
kümetin geleceğe doğru yönelik pragmatik uygulaması için önemli olduğunu 
doğrulayan aşağıdaki faktörler göstermektedir:
ü “Elektronik hükümet”in beklentilerinin gerçekleşmesi, zorunlu sonuçla-

rın elde edilmesi sadece İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı faaliyetine 
dahil olmamalıdır.

“Elektronik hükümet” yapılanması altında tüm devlet yapılarının aktifliğini 
içeren bir plan mevcuttur. Çünkü elektronik hükümet tüm ülke vatandaşla-
rının refahını öngörüyor. Bu faktör ise kamu kurumlarının ortak eylem deği-
şimi gerçekleştirmesini zorunlu kılar;
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ü Yabancı devletlerin deneyimine taleple “elektronik hükümet” sisteminin 
benimsenmesi devlet çıkarları çerçevesinde gerçekleşmelidir, “milli elektronik 
toplum modeli”nin oluşması gereklidir;
ü “Elektronik hükümet” modelinin oluşumu sivil-devlet ilişkilerinin maksi-

mum vazgeçilmezdir. Sosyal bilinçte devlete yasalar veren (yasaların uygulan-
masının kontrol eden üst kurum gibi bakılması stereotipinin kırılması), karşı-
lıklı değişim çerçevesinde sivil refah zeminine çalışan kurum gibi yanaşılması 
izlenimi oluşması şarttır.

“Elektronik toplum” kuruculuğunun kısa süre için elde edilen başarılı so-
nuçları projenin perspektif geleceğine zemin oluşturur. Belirtildiği gibi, pro-
jenin devlet yönetimine ait edilmesi uzun süreli, esnek, rasyonel siyasetin 
sonucu olabilir.

Azerbaycan’da E-devletin Uygulanması

Son yıllarda Azerbaycan’da uygulanmaya başlayan e-devleti açıkladığımız 
zaman esas yönlerinden biri olan e-hizmetlerden yola çıkmamız gerekir. Bu 
hizmetler İnteraktif ve Bilgilendirici olarak iki hisseye bölünür.

1. İnteraktif Bölüm

w Bazı faaliyet türlerine özel düzenlemeler (lisans) verilmesi için başvuru-
nun ve belgelerin kabulü.
w Sivil devriyenin belli katılımcılarına ait olabilen ve dolaşımda olmasına 

özel izin esasında mümkün olan (sivil dolaşım sınırlanmış) eşyaların hacmi 
için özel izin verilmesi amacıyla erişimin ve belgelerin kabulü.
w İhracat kontrolüne düşen mallar (İşler. Hizmetler, zihinsel faaliyetin so-

nuçları) üzere özel izin verilmesi için başvurunun ve belgelerin kabulü.
w Numara kaynaklarının ayrılması için başvurunun ve belgelerin kabulü.5

w Kurucu veya redaksiyonun daimi yeri Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları 
dışında bulunan yabancı süreli yayınların Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yayıl-
masına izin verilmesi için başvurunun ve belgelerinin kabulü.
w Telefon çekimi, numaranın değiştirilmesi ve isimden ada yapılması için 

başvururun ve belgelerin kabulü.
w Telefon numarasının değişitirlmesi.
w Telefonun isimden isime yapılması.
w Telefon servis hizmetlerine katılım için başvurunun ve belgelerin kabulü.
w İnternet hizmetlerine katılım için başvurunun ve belgelerin kabulü.
w Telekomünikasyon araçlarına ve cihazlara uyum sertifikasının verilmesi 

için başvurunun ve belgelerin kabulü.
w Radiorabıta araçlarının tescili için başvurun ve belgelerin kabulü.
w İletişim servis haklarının internet üzerinden ödenmesi.
w İletişim ve programları borçlarını internet aracılığıyla öğrenilmesi.
w Şehirlerarası ve uluslararası konuşma makbuzları (görüşmelerin bülteni) 

hakkında bilgi verilmesi.6

5 http://www.mincom.gov.az/e-xidmetler/
6 http://www.mincom.gov.az/e-xidmetler/
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w Şehirlerarası ve uluslararası konuşma makbuzları (görüşmelerin bülteni) 
hakkında bilgi verilmesi.
w Periyodik basına internet-aboneliği.
w Posta gönderişlerinin izlenmesi.
w Elektronik imzanın verilmesi için başvurunun ve belgelerin kabulü.7

2. Bilgilendirici Bölüm

w Bazı faaliyet türlerine özel düzenlemeler (lisans) verilmesi.
w Sivil dövriyenin belli katılılımcılara ait olabilen ve dolaşımda olmasına 

özel izin verilen (sivil dolaşımı sınırlamış) eşyaların dolaşımı için özel izin ve-
rilmesi.
w İhraç kontrölüne düşen mallar (işler, hizmetler, zihinsel faaliyetlerin so-

nuçları) üzere özel izin verilmesi.
w Numara kaynaklarının tahsisi ve kullanımı.
w Kurucu veya redaksiyonunun daimi yeri Azerbaycan Cumhuriyeti sınır-

ları dışında bulunan yabancı süreli yayınların Azerbaycan’da yayılması için 
izin verilmesi.
w Telekomünikasyon araçları ve cihazlara uyum sertifikasının verilmesi.
w Radiorabıta araçlarının tescili.
w Elektronik imzanın verilmesi.8

“Benim Elektronik Hükümetim” adlı Makale ve Video Yarışması

Vatandaşların, büyük çoğunlukla da öğrenciler ve gençlerin elektron hü-
kümete yönünde kullanıma katılmak için ve daha fazla sayıya ulaşmak için  
devlet tarafından “Benim Elektronik Hükümetim” adlı yarışma geçirilmiştir.

3 Ekim 2014 tarihinde “e-hükümet” portalının yönetmeni - İletişim ve  Yük-
sek Teknoloji Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Merkezi “Benim Elektronik Hükümetim” 
adı altında “en iyi makale” ve “en iyi video malzeme” olmak üzere 2 (iki) fark-
lı dalda yarışmanın şartlarını BMM’de düzenlenen basın toplantısında ilan 
edilmiş. Belirtelim ki, 3 Ekim tarihinde ilan edilen yarışma 10 Kasım tarihine 
kadar devam etmiştir.

Yarışmanın Amacı

w Devlet organlarının sunduğu elektronik hizmetleri geniş kitleye ulaştır-
mak.
w E-hükümet portalının (e-gov.az) popülerliğini artırmak.
w Yeni elektronik hizmetlerin yaratılmasında etkili önerilerden yararlan-

mak.
w Portalın faaliyetlerinin geliştirilmesi için eksiklikleri araştırmak.9

7 http://www.mincom.gov.az/e-xidmetler/
8 http://www.mincom.gov.az/e-xidmetler/
9 http://www.mincom.gov.az/assets/Uploads/bulleten%2022_portala.pdf/, s. 10.
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01.02.2015-28.02.2015 Tarihleri Arasında En Çok Kullanılan E-Hizmetler

Tablo 2: E-Hizmetlerin Listesi10

№    Hizmetin ismi Sunucu Say

1
İş sözleşmesi bildirişlerinin tescil edilmesi ve bu 
konuda işverene bilgi verilmesi.

ÇİSGB 133324

2 Adayların dilekçelerinin onlayn kabulü. TQDK 72165

3 Telefon numarası üzere arama. RYTN 60354

4
İş sözleşmesi bildirimleri hakkında bilgi verilmesi ve 
işçiler tarafindan elde edilmesi.

ÇİSGB 56460

5 Adaylara sınava giriş belgesinin onlayn verilmesi. TQDK 45819

6 Mobil cihazların tescili. RYTN 21160

7 Mobil cihazların İMEİ kodunun kontrol edilmesi. RYTN 35457

8
Adaylara, deneme sınavı iştirakçılarına sınav 
sonuçlarıyla ilgili bilgilerin internet ve kısa mesaj 
(SMS) yoluyla verilmesi.

TQDK 33407

9 Sigorta olunanın onlayn listeye ilave edilmesi. DSGF 24901

10
Bağlantı ve hizmet haklarının internet üzerinde öden-
mesi.

RYTN 22226

11 Portal üzerinden kullanıcı kaydı. EHP 15814

12
Çalışma yeteğinin geçici kayb edilmesine tazminatla 
bağlı hesap tablosunun sunumu.

DSGF 11048

13 Sigorta olunanlara bilgilerin verilmesi DSGF 10877

14 İş yeri için arayış verilmesi ÇİSGB 10592

15
Vatandaşa ait kişisel bigiler üzere elektronik belgele-
rin verilmesi.

EHP 10201

16
Çocuğun üç yaşı olana kadar ona hizmet etmeye göre 
tazminatla ilgili hesap cedvelinin sunumu.

DSGF 4488

17
Çocuğun doğum tazminatıyla ilgili hesap cetvelinin 
sunumu.

DSGF 4094

18
Gebeliğe ve doğuma göre tazminatla ilgili hesap cet-
velinin sunumu.

DSGF 3870

19
Zorunlu devlet sosyal sigorta malzemelerinin onlayn 
ödenmesi.

DSGF 3761

20 Emekli hesap makinesi. DSGF 3752

10 http://www.mincom.gov.az/assets/Uploads/bulleten%2027_portala.pdf, s. 13. 
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01.03.2015. yıl için Devlet Reyesterlerine dahil edilmiş bilgiler
Tablo 3: Tüm Kurumlar Üzere11

Devlet Enfarmasyon 
Rezervleri

Şahsı Bilgilerin İnformasyon 
Sistemleri

Toplam

79 158 237

Azerbaycan Cumhuriyeti İdari Hatalar Kanunu’nun 181-4 maddesine göre 
kişisel bilgiler hakkında mevzuatla devlet kaydı talep edilen, fakat devlet ka-
yıtlarına geçmeyen bilişim sisteminde kişisel bilgilerin toplanmasına veya iş-
letilmesine göre 300 manattan 500 manata kadar ceza uygulanıyor.

28.02.2015 Tarihine Sunulmuş Elektron İmza Belgeleri
Tablo 4: İstatistik Enformasyon Listesi12

Devlet Organlarına   
Verilmiş Sertifikatlar

Hukuki Şahslara 
Verilmiş Sertifikatlar

Vatandaşlara 
Verilmiş Sertifikatlar

Toplam

17773 5226 7093 30092

2015. Yılın Ocak Boyunca E-hizmetlerin Kullanımı
Tablo 5: İstatistik Bilgi13

№ Hizmet ve Sunucu
Elektron 
Hizmetler

Hizmetlerden 
Kullanım Sayısı

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 8 206969

2 Öğrenci Kabulü Devlet Komisyonu 14 192393
3 İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakanlığı 45 185217
4 Devlet Sosyal Güvenlik Fonu 12 70441
5 E-hükümet Portalı 7 28559
6 İçişleri Bakanlığı 3 6988
7 Devlet Gümrük Bakanlığı 6 2399
8 Eğitim Bakanlığı 3 1473
9 Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı 8 1422
10 Azerenerji 2 1387
11 Merkezi Seçim Komisyonu 7 1014
12 Emlak Komitesi 4 955
13 Azersu 2 945
14 Satınalmalar Devlet Ajansı Devlet 8 630
15 Sağlık Bakanlığı 11 549
16 Devlet Toprak ve Haritacılık Komitesi 13 493
17 Milli Arşiv Müdürlüğü 2 372
18 Sosyal İnnovasyonlar üzre Devlet Ajansı 2 320

19
Seferberlik ve Askeri Hizmete Çağrı 

üzere Devlet Hizmeti 
5 297

11 http://www.mincom.gov.az/assets/Uploads/bulleten%2027_portala.pdf, s. 13.
12 http://www.mincom.gov.az/assets/Uploads/bulleten%2027_portala.pdf, s. 13.
13 http://www.mincom.gov.az/assets/Uploads/bulleten%2027_portala.pdf, s. 14.
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20
Cumhurbaşkanı yanında Kamu Hizmeti 

Konularında Komisyon
4 281

21 Adalet Bakanlığı 2 220
22 Devlet İstatistik Komitesi 4 208

23
Mültecilerin ve Zorunlu Göçmenlerin 

İşleri üzre Devlet Komitesi
4 184

24 Vergiler Bakanlığı 6 168
25 Ulaştırma Bakanlığı 4 151

26
Standardizasyon, Metroloji ve Patent 

Devlet Komitesi
13 140

27 Baş Savcılık 1 74
28 Tarım Bakanlığı 18 72
29 Devlet Sınır Hizmeti 3 70
30 Enerji Bakanlığı 6 68
31 Diasporalarla İş Üzere Devlet Komitesi 1 66
32 Dışişleri Bakanlığı 1 64
33 Olağanüstü Haller Bakanlığı 3 56
34 Değerli Kağıtlar Üzere Devlet Komitesi 11 47
35 Gençler ve Spor Bakanlığı 4 46
36 Devlet Şehircilik ve Mimarlık Komitesi 1 45
37 Devlet Göç Hizmeti 1 40

38 Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 12 38

39
Aile, Kadın ve Çocuktan Sorumlu Devlet 

Komitesi
1 29

40 Devlet Deniz İdaresi 9 28
41 Meliorasiya ve Su Teserrüfatı Cemiyeti 2 27
42 Yazar Hakları Ajansı 3 17
43 Aqrolizinq 1 8

Toplam 277 704970

Asan İmza Sertifikalarının Verilmesi

Azerbaycan Cumhuriyeti Vergiler Bakanı birinci yardımcısı Natik Emirov 
Bakü’de Amerikan Ticaret Odası’nın (Amcham) düzenlediği aylık çalışma yeme-
ğindeki konuşması sırasında bugüne kadar Azerbaycan’da 55 binden çok kişiye 
“Asan İmza” sertifkasının verildiğini belirtti. “Asan İmza” mobil elektronik imza 
aracılığıyla 3.5 milyona yakın operasyon gerçekleşmiştir. Ülkede “Asan İmza” 
sertifikalarının verilmesi süreci 2013 yılının Temmuz ayından itibaren başladı.14 
Bu amaçla Vergiler Bakanlığı’nda Otomotikleştirilmiş Vergi Enformasiya Siste-
mi (OVES) ve ülkede faaliyet gösteren her üç mobil operatörün platformaları ile 
entegre edilmiş “Asan Sertifika Hizmetleri Merkezi” (ASHM) oluşturulmuştur.15

“ASAN Hizmetin” Kuruluşu ve E-Devlette Etkisi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 13 Temmuz 2012’de önemli reforma imza at-
mıştır. Devlet Başkanı’nın imzaladığı kararnamede Azerbaycan Cumhuriyeti 

14 http://www.mincom.gov.az/assets/Uploads/bulleten%2022_portala.pdf/, s. 10.
15 http://www.mincom.gov.az/assets/Uploads/bulleten%2022_portala.pdf/, s. 10.
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Cumhurbaşkanı’nın yanında “Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet 
Ajansı”nın ve ona bağlı “ASAN hizmet” merkezlerinin oluşturulması görevi öne 
alınmıştır. 5 Eylül’de ise diğer bir kararnameyle ajansın yönetmenliği ve yapısı 
onaylanmıştır.16

Bu kurumun oluşturulmasında amaç vatandaşlara doğrudan hizmet 
verecek “ASAN hizmet” merkezlerinin tek şekilde idare edilmesidir. Buraya 
hizmet merkezlerine katılan devlet organlarının çalışanlarının faaliyetlerinin 
kordinasyonu, denetim ve değerlendirmenin yapılanması, devlet organlarının 
haber üslerinin karşılıklı bütünleşmesi, elektronik hizmetlerin düzenlenmesi 
sürecinin hızlandırlması, bu alanda yönetim sisteminin geliştirilmesi dahil-
dir. Ajans genellikle üç doğrultuda “ASAN hizmet” merkezlerinin tek şekil-
de yönetilmesi, devlet organlarının haber üslerinin karşılıklı entegrasyonu ve 
elektronik hizmetlerin düzenlenmesi sürecinin geliştirilmesi alanlarında faa-
liyet gösterecektir. Bu yılın Eylül ayında ise cumhurbaşkanı ilk pilot projenin 
hayata geçirilmesi yönünde kararname imzalamıştır. Bu kararnameye göre 
pilot projenin hayata geçirilmesi amacıyla ilk olarak iki milyon manat para 
ayrılmıştır ve 1 numaralı ASAN hizmet merkezi faaliyete başlamıştır.

Belli olduğu gibi ASAN hizmet merkezinin faaliyetinin amacı devlet organla-
rının hukuk hizmetlerinin sunulmasında vatandaşların huzurunun, şeffaflığın 
sağlanması, modern teknolojilerin “bir pencere” ilkesinin uygulanmasıdır.17

Merkezde vatandaşların kabulü elektronik öncelik doğrultusunda gerçek-
leştirilecektir. Bunun için ise en modern donanım kurulmuştur. Elektronik 
levhalar ve işaretler vatandaşların bilgi elde etmesini kolaylaştıracaktır. Mer-
kez sürekli internete açık olan bilgisayarlarla donatılmış ve vatandaşların bu-
rada her türlü elektronik hizmetlerden yararlanması için ortam yaratılmıştır. 
İlk aşamada 9 devlet organı;

1. Adalet Bakanlığı, 2. Vergiler Bakanlığı, 3. İçişleri Bakanlığı, 4. Emlak 
Meseleleri Devlet Komitesi, 5. Gümrük Komitesi, 6. Devlet Göç Hizmetleri, 7. 
Devlet Toprak ve Haritacılık Komitesi, 8. Devlet Sosyal Güvenlik Fonu, 9. Milli 
Arşiv İdaresi hizmet sunmaktadır.18

ASAN Hizmet Merkezlerinin Etkisi19

w “ASAN hizmet” merkezleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı yanında Vatan-
daşlara Hizmet ve Sosyal İnnovasiyalar Üzre Devlet Ajansı’na bağlı, Azerbay-
can Cumhurbaşkanı’nın 2012 yılı 13 Temmuz tarihli 685 numaralı fermanına 
esasen kurulmuştur.
w “ASAN hizmet” merkezleri devlet kurumları tarafından verilen hizmetle-

rin vahid ve kordinasyonlu olarak yürütülmesini sağlayan kurumlardır.
w “ASAN hizmet” merkezleri devlet memurlarının faaliyetinde nüfusa karşı 

vatandaş memnuniyetinin sağlanması yönünde yeni yaklaşımın oluşturulma-

16 http://asan.gov.az/az/content/view/265/2121.
17 http://asan.gov.az/az/content/view/265/2121.
18 http://asan.gov.az/az/content/view/265/2121.
19 http://asan.gov.az/az/content/index/145/haqqimizda.



12 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

sına, ülkede devlet görevlisi-vatandaş ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir 
düzleme geçmesine hizmet ediyor.
w Merkezlerin faaliyetleri hızlılık, şeffaflık, kibarlık, sorumluluk ve esneklik 

ilkeleri temelinde kuruluyor.

“ASAN Hizmet” Merkezlerinde Vatandaşlara Gösterilen Hizmetler

Adliye Bakanlığı20

- Doğumun kayda alınması, 
- Ölümün kayda alınması, 
- Nikahın kayda alınması, 
- Nikahın bozulmasının kayda alınması, 
- Evlat edinmenin kayda alınması,
- Babalığın tespit edilmesinin kayda alınması,
- Adın, baba adının ve soyadının değiştirilmesinin kayda alınması,
- Vatandaşlık durumu, eylemleri, devlet kaydı hakkında şehadetnamlerin 

(tekrar şehadetnameler) verilmesi,
- Noter faaliyeti.

İçişleri Bakanlığı

- Kimlik belgelerinin verilmesi ve değiştirilmesi,
- Umumi vatandaş pasaportlarının verilmesi ve değiştirilmesi,
- Sürücülük belgelerinin değiştirilmesi,
- Hükümlülükle ilgili belgelerin verilmesi.

Vergiler Bakanlığı

- Ticari tüzel kişilerin ve vergi mükelleflerinin kaydı.

Emlak Komitesi

- Konutlar (menziller) üzerinde mülkiyet haklarının devlet kaydına alınma-
sı hakkında çıkarışların (ilk kayıt dışında) verilmesi,

- Gayrimenkulün tasvirine, devlet kaydına alınmış hukuklara ve onların 
kısıtlanmasına dair devlet reyesterinden belgelerin verilmesi.

Devlet Gümrük Komitesi

- Gümrük beyannamelerinin, gümrük resmileştirilmesi için kabulü.

Devlet Göç Hizmetleri

- Yabancılara ve vatandaşlığı bulunmayan kişiler Azerbaycan Cumhuriyeti 
topraklarında geçici ve daimi ikamet için izinlerin, ayrıca ücretli çalışma faa-
liyetlerini gerçekleştirmeleri için çalışma izninin verilmesi.

Devlet Toprak ve Haritacılık Komitesi

- Toprak kadastro bilgileri hakkında arayışların verilmesi.

Devlet Sosyal Güvenlik Fonu

- Emeklilik haklarının tayin edilmesi.

20 http://asan.gov.az/az/content/view/238/2092,%20.
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Milli Arşiv İdaresi

- Gerçek ve tüzel kişilere arşiv belgelerinin verilmesi.21

Seferberlik ve Askeri Hizmete Çağrı Üzere Devlet Hizmeti

- Yerleşim yeri üzere tescil yapıldığı veya kayıttan çıkarıldığı durumlarda 
acemi askerlerin ve askeri görevli vatandaşların askeri kaydının yapılması ve 
çıkarılması.

Fonksiyonel Yardımcı Hizmetler

- Banka hizmetleri,
- Sigorta hizmetleri,
- Hukuki yardım hizmetleri,
- Her türlü belgelerin devlet diline veya devlet dilinden diğerine tercüme 

edilmesi hizmetleri,
- Tıbbi yardım hizmetleri,
- Resmi internet bilgi deposu vasıtasıyla gösterilen hizmetler,
- Merkezlerde yüklenebilen özel terminaller vasıtası ile gösterilen hizmetler.
- Foto hizmetleri,
- “Azerigaz” müşteri hizmetleri,
- Bakcell hizmetleri,
- Azercell hizmetleri,
- Merkez Bankası hizmetleri.22

“Elektronik Hükümet” Portalına Dahil Olanların Siyahısı

İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem (RYTN) Merkezi (MHM) 
“E-hükümet” portalına erişimlerin sonraki istatistiğini takdim etti. İstatistik 
kaydın yapıldığı tarihten -2012 tarihinden 28 Şubat 2015 tarihine kadar- 
portala üye olanlar hakkında toplanan bilgiler gösteriyor ki, portala toplam 
4.405.403 erişim kayda alındı. Portala başvuranların sayısı ise 1.329.130 kişi 
oldu. Nitekim 1.329.130 kişi genel olarak 4.405.403 defa portala baktı ve 
7.949.657 kez elektronik 17.439.798 defa çeşitli sayfalara geçiş ettiler ve por-
tala sarf ettikleri zaman ortalama 6 dakika 22 saniye oldu.

Genelde bugün vatandaşlarımızın portala ilgisinin artması gözlem olun-
makla birlikte, tekrar portala başvuranların da kütle oranı artmaktadır. Bu 
dönem boyunca portala başvuranların %30.2’si yeni kullanıcılar, %69.8’ini 
ise tekrar başvuranlar oluşturmuştur.

Şubat ayı için portala başvuranların %26.7’si yeni kullanıcılar, %73.3’ünü 
ise tekrar başvuranlar düzenlemiştir.

Portala erişmek için basitleştirilmiş kod-şifre alan kullanıcıların sayısı 
bugün 191.163’e ulaşmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yaşayan ve kimlik 
belgesine sahip olan herhangi bir sivil kod-şifre alabilir. Portal üzerinden 
sunulan yapılan hizmetlerin sayısı 410 olmuştur.23

21 http://asan.gov.az/az/content/view/238/2092,%20
22 http://asan.gov.az/az/content/view/238/2092,%20
23 http://www.mincom.gov.az/assets/Uploads/bulleten%2027_portala.pdf, s. 27.
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Sonuç

21. yüzyılın önemli bir uygulaması olan e-devlet hemen hemen tüm dev-
letler tarafından kabul görmüştür. Dünyadaki ülkelerin %98’inin bir e-devlet 
portalına sahip olması bunun göstergesidir.

Bu geniş çaplı kabul görmenin en önemli sebepleri kaynak tasarrufu sağ-
laması, işlem sürelerini kısaltması, planlama kolaylığı sağlanması ve arşiv-
lenmeyi kolaylaştırmıştır. Diğer ülkeler gibi Azerbaycan’da bu tarihi fırsatı 
kullanmak için 2012 yılında girişimini başlatmış, fakat bu seneler içinde tam 
gelişmiş olduğu söylenemez.

Oysa Azerbaycan vatandaşlarının teknoloji kullanımı konusundaki istekli 
oldukları bir ülkedir. E-devlet uygulamasında da kayıtlı kullanıcı sayısı hızla 
artmaktadır. Yapılan anketlere göre internetten sunulan hizmetlere yüksek 
oranlarda rağbet vardır ve e-devletin kullanımının önünde bir engel olan bü-
rokrasi ile iletişimde yüz yüze görüşme isteği oranı önemli düşüş göstermek-
tedir. Bu durum vatandaşların teknoloji temelli iletişime duydukları güveni 
ifade etmektedir. Vatandaşlardan gelen bu olumlu tepki, e-devletin hizmetle-
rinin yaygınlaştırılması gerektiğinin habercisidir.

Ülkemizde fiber optik bağlantılı ve genişbant kullanım alanı çok dardır. 
Diğer ülkelerle arasındaki karşılaştırmalarda da bağlantı hızı düşük ama eri-
şim maliyetleri yüksek ülkeler arasında yer almaktadır. Kamu kurumlarında 
uzman personel eksikliği, yazılım ve donanım ihtiyacının karşılanmaması hiz-
metlerin elektronik ortama aktarılması sürecini uzatmaktadır.

E-devletin bürokrasiyi azaltacağı/yok edeceği iddiaları, bürokrasinin 
olumsuz algılanmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde bürokrasi, kağıt 
vb. malzeme israfının, hantallığın, biriken iş yükünün, uzun kuyrukların, 
rüşvetin, yolsuzlukların, kamu hizmetlerinde standartsızlığın musebbibi ola-
rak görülmektedir.

Dünya çapında uygulama alanı bulan e-devlet, genel olarak bilgi ve ileti-
şim teknolojileri ve özellikle internet vasıtasıyla devlet hizmetlerinin elverdiği 
ölçüde online alana taşınmasıdır. 

Başka bir anlatımla e-devlet devletin bir yandan vatandaş, diğer kişi ve 
kurumlar arasındaki, diğer yandan kendi içerisindeki iş ve ilişkilerinin online 
alanda yeniden yapılandırılmasıdır.

Bilgi iletişim teknolojilerine yapılan yatırımlar şeffaf ve etkin kamu yö-
netiminin oluşturulması, kamu hizmetleri sunumunun iyileştirilmesi kamu 
yönetiminin etkin, şeffaf ve nitelikli hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi, 
geleneksel kamu yönetimi anlayışında birçok değişikliği zorunlu kılmaktadır. 
Bunu başarmanın en önemli aracı ise bilgi ve iletişim teknolojilerinden en 
üst düzeyde istifade ederek; kamu kurumlarının iş süreçlerini rahatlatmakta 
halk ile devleti buluşturmaktadır.

Bu amaçla özellikle Azerbaycan’da uygulamaya geçen “ASAN Hizmet”, 
“e-Devlet” hem vatandaş hem de iş dünyasını oldukça rahatlatmaktadır. Yine 
bilgisayarla devletin her kurumuna rahatça ulaşan vatandaşlar devletine gü-
ven duymakta ve şeffaflığı yaşayarak hakkını aramaktadır.
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ORTA OYUNUNDA ŞAMANİZM İZLERİNİ TAKİP

Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ*

Öz

İncelemeciler arasında, orta oyununun çok eski ve çok yeni olduğu husu-
sunda birbiriyle çelişen iki ayrı inanış mevcuttur. Konuya ilişkin rivayetlere 
değinilerek bazı kaynakların yardımı ile orta oyununun bu isim altında oynan-
maya başlandığı tarih kısmen tespit edilebildiği halde, oyuna bu adın neden do-
layı verilmiş olduğunu kesin olarak yansıtan bir vesika bulunmadığı cihetle, bu 
hususun, sadece bazı yorumlardan ibaret kalmaktan öteye geçemeyeceği ifade 
edilmektedir. Hatta bazı araştırmacılar, oyunun, bir meydan üzerinde, seyirci 
ile çevrelenmiş olarak orta yerde oynandığı düşünülürse, akla en yakın gelen 
şekilde, ortada oynanan oyun anlamına, orta oyunu denildiğini kabul etmek 
gerektiğini belirtir. Bu konuda çalışmış bazı araştırmacılara göre ise orta oyunu 
terimine en yaygın olan anlamından başka anlamlar da yüklemek mümkündür.

Zamanla çeşitli adlarla da anılan orta oyununun çıkış noktası ve dönemine 
ilişkin çeşitli görüşler bulunmaktadır. Ancak, gerçekten de anıldığı gibi yakın 
dönemlerde ortaya çıkan bir oyun mudur, yoksa kökü çok eskilere dayanan 
bir oyun olma özelliği mi taşımaktadır? Konuya ilişkin çalışmalarda, oyunun 
şamanlarla bağlantılı olabileceği söylenilse de kesin bir bilgiye rastlanılmaması 
araştırmacıları, eldeki verilerden hareketle çok da eski olmadığı ve batı kaynaklı 
da olabileceği yönündeki görüşlere götürmektedir. Burada, bu konu üzerinde 
durularak orta oyununun dildeki bazı izlerden yola çıkılarak kaynağına gidilme-
ye çalışılacaktır. Hareket noktası, Türkçenin uzak lehçelerinden Yakut Türkçe-
sinde şamanların, gördükleri itibara göre büyük şaman (ulahan oyun), orta şa-
man (ortu oyun) ve küçük şaman (kenniki oyun) şeklinde üç gruba ayrılmasıdır.

Anahtar kelimeler: Orta Oyunu, Şaman, Dil, İzler, Dinsel İçerikli Törenler.

Following Traces Of The Shamanism In “The Orta Oyunu”
Abstract

Among the examiners, there are two conflicting ideas about the history 
of the orta oyunu. Some examiners says: “the orta oyunu” is too young, but 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 220                Şubat 2016
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some of them says it is too old. With some stories about this subject, and with 
different sources, we can identify the origin point of “the orta oyunu.” But we 
can’t know “why this name is given to it?” because there are no proofs about 
it. We can only interpret it. Some researchers that researching on this subject, 
believes “we can give different meanings to this.”

In course of time, there are different opinions about the origin point of “the 
orta oyunu” and its period. Is it young or is it a rooted literature? With rese-
arches on this subject, we can say “It can be connected with shamans.” But 
we are not sure about this. Concurrently, there are some examinings that can 
change our route to the western culture, it can be connected with western cul-
ture. At this point, we should resume our research to find its origin, and we 
should start from traces in the orta oyunu texts. Our starting point is Yakut 
Turkish (It is a different dialect of Turkish Language) In this dialect, there are 
3 different shaman situations: The great shaman (ulahan), the ıntermediate 
shaman (ortu), and the little shaman (kenniki).

Keywords: Orta Oyunu, Shaman, Language, Traces, Spiritual Ceremo-
nies.

İster orta oyunu, ister kol oyunu, ister meydan oyunu, ister zuhûrî kolu 
olsun, zamanla çeşitli adlarla da anılan orta oyununun çıkış noktası ve dö-
nemine ilişkin çeşitli görüşlerin bulunduğu görülmektedir. Ancak, gerçekten 
de anıldığı gibi son asırlarda ortaya çıkan bir oyun mudur, yoksa kökü çok 
eskilere dayanan bir oyun olma özelliği mi taşımaktadır? Esasen konuya iliş-
kin çalışmalarda, oyunun şamanlarla bağlantılı olabileceği söylenilse de kesin 
bir bilgiye rastlanılmaması araştırmacıları, eldeki verilerden hareketle çok da 
eski olmadığı ve batı kaynaklı da olabileceği görüşlerine götürmektedir. Çalış-
mada, uzak ve yakın bazı Türk lehçelerindeki bazı izlerden yola çıkılarak orta 
oyununun kaynağına gidilmeye çalışılacaktır.

Orta oyununun kaynağını sorgulayarak Türklerin bu tiyatro türüne iliş-
kin, karanlık kalmış pek çok nokta bulunduğunu, bunların başında orta oyu-
nunun tarihi eksikliğinin geldiğini belirten Demircan’a göre, diğer toplum-
larda olduğu gibi Türk toplumunda da şüphesiz en eski zamanlardan beri 
bazıları dini karakterli, bazıları ise eğlence amaçlı oyunlar temsil ediliyordu. 
Orta oyununun ortaya çıkışı hakkında İsmet Çetin’in “Bizim kanaatimize göre 
orta oyunu yapısındaki oyunun ilk ortaya çıkışı da, başta dini karakterli olsa 
bile sonraki dönemlerde eğlendirmeye yönelik bir yapıya kavuşmuş olmalıdır.” 
görüşünü aktaran Demircan, “ilkel Türk toplumunda ilk tiyatro diyebileceğimiz 
oyunlar avlarda, yuğ törenlerinde beraberce yapılan dinsel içerikli törenler es-
nasında şekillenmeye başlamıştır diyebiliriz. İlkel tiyatro yönetmeni olarak da 
din adamlarını ve büyücüleri gösterebiliriz. Baştaki dini karakterden sıyrılan 
orta oyunu daha sonraki dönemlerde hiciv ve komiklik üzerine bina edilmeye 
başlanmıştır.”1 açıklamasında bulunur.

1 Ahmet Demircan, Geleneksel Tiyatromuz: “Ortaoyunu”, (Demircan, http://www.simavim.com/
forum/index.php?topic=10354.0.wap2, Erişim: ty.)
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Akın, Surnamelere dayanarak orta oyununa ilişkin bazı açıklamalarda 
bulunur: XVIII. yy.ın sonu ve XIX. yy.da esnaf loncalarının zuhurî koluna 
bağlı olarak usta-çırak ilişkisi içinde yetişen oyunculardan kurulu orta oyu-
nu Osmanlının dine dayalı statik düşünce yapısı içinde “eğlence” işlevi gören 
oyunlardır. Tasavvuf etkisiyle biçimlenen kol oyunlarından olan bu eğlence, 
zamanla akrobatik oyunlar, gözbağcılık, hayvan oynatıcılık gibi eski gelenek-
lerin izlerini taşıyan öğelerden arındırılarak musikî ve raks ile çerçevelenmiş 
dramatik nitelikli bir oyuna dönüşmüştür.2 Ancak orta oyunu, burada ifade 
edildiği gibi, zamanla, eski geleneklerin izlerini taşıyan öğelerden gerçekten de 
arındırılmış mıdır? Musikî ve raks bile bize birşeyleri anlatmaya yetmiyor mu? 
Onların da kaynağını eski dinler de aramak gerekmiyor mu?

Kafesoğlu eski Türk inancının şamanlık olduğu kanaatinin, geçen asrın 2. 
yarısında Orta Asya Türkleri arasında yapılan araştırmalar neticesinde iyice 
yerleştiğini söyler. Kafesoğlu’na göre bilhassa Yakutlarla Altaylılar daha uzun 
zamandan beri bu inanca bağlı görünmekte olup şamanlık, dinden ziyade bir 
sihir karakteri ortaya koyan ve esasen bir bozkır-Türk inanç sistemi değildir.3 

Şamanizm için TDK Türkçe Sözlük’te “şamanlık”; şamanlık için ise “Ku-
zey ve Orta Asya’da Türkler, diğer kıtalarda da başka topluluklar arasında 
günümüze kadar süregelen doğaya tapma, doğaüstü ruhlara inanma temeline 
dayalı din, Şamanizm”4 açıklaması geçer.

Güngör, şamancılık veya kamcılık olarak da bilinen şamanizm için “bir 
dinden ziyade merkezinde şamanın yer aldığı, kendine has inanç ve ritüelleriy-
le farklı formları bulunan vecde dayalı bir yöntem” olduğu görüşüne yer verir.5 

Bozkırlar sahasındaki dinî inançların şamanlığa bağlanmasının âdet hâli-
ne geldiğini belirten Kafesoğlu eski Türk inancının şamanlık olduğu kanaati-
nin geçen yüzyılın 2. yarısında Orta Asya Türkleri arasında yapılan araştırma-
lar neticesinde iyice yerleştiğine, bilhassa Yakutlarla Altaylıların daha uzun 
zamandan beri bu inanca bağlı göründüğüne (esasen şamanlığın dünyanın 
her yerinde, eski çağların bütün kavimleri ile iptidaî topluluklarda mevcut 
bulunmuş ve orta ve kuzey Asya Türk ülkelerine sonradan Asya’nın güney 
bölgelerinden gelmiş olduğuna) işaret eder.6

Şaman için “Yakutlar oyun, Moğollar büğü, böğö, böğe, böö (büğe, bü) ve 
Kırgızlar, Özbekler ve Kazaklar baksi (bakhsi) demektedirler. Altaylılar ile 
Yakutlar kadın şaman için udoyan, Buriate’larda udayan demişlerdir. Yine 
Altaylarda kam, gam, Moğollarda kami dendiği de görülmektedir. Şaman ke-

2 Banu Ayten Akın, “Osmanlı’da İslami Hükümlerin Belirleyiciliğinde Varolabilen Gösteri Türleri: 
Meddah, Karagöz ve Orta Oyunu”, Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, Vol. 
5, No. 2, München-Germany, 2013, s. 39-40.
3 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1988, s. 287-288.
4 TDK Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara, 2005, s. 1846.
5 Harun Güngör, “Şamanizm”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 38, İsam Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 325.
6 İbrahim Kafesoğlu, “Türk Tarihi-Kültür ve Teşkilat”, Türk Dünyası El Kitabı Coğrafya-Tarih, Cilt: 
I, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1992, s. 209-210.
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limesinin etimolojisi yapılırken Tunguzca shaman kelimesinin Pali dilindeki 
saman kelimesi ile de ilişkili olduğunu söyleyenler çıkmıştır.”7

Orta oyunu TDK Türkçe Sözlük’te “sahne, perde, dekor, suflör kullanma-
dan halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu” şeklinde geçer.8

Kudret,

“Orta oyunu, dört bir yanı fırdolayı seyircilerle çevrilmiş bir meydanda, 
belli bir konunun kanavasına uyularak fakat herhangi yazılı bir metne 
bağlı kalınmadan, canlı oyuncularla oynanan doğmaca (=irticalî, tulûatlı) 
bir oyundur. Bu oyun, belli bir vakanın çevresinde örülmüş çalgı, şarkı, 
raks, taklit ve konuşmalardan birleşiktir.”9 der.

And, orta oyununun çıkışını incelerken, bunu iki aşamada yapmak ge-
rektiğini belirtir. Buna göre birinci aşama, orta oyunu adına rastlanmadığı, 
fakat çeşitli adlar altında varlığını gösterdiği önceki gelişmesi ve ikinci aşama 
ise orta oyunu adını aldığı tarihlerden sonraki gelişmesi ile son biçimini al-
masıdır.10

Kudret,

“XIX. yüzyılın ikinci yarısıyla XX. yüzyılın ilk çeyreğinde kesin biçimini 
gördüğümüz orta oyununun hangi tarihte başladığı açık-seçik belli değil-
dir. Yakın zamanlara kadar, bu oyunun “orta oyunu” adıyla anılışı göz 
önünde bulundurularak XIX. yüzyılda ortaya çıktığı görüşü ileri sürülür-
dü. Ancak, hiçbir sanat türünün birden bire son biçimini almadığını, yüz-
yıllar boyunca birtakım değişikliklere uğrayarak yavaş yavaş geliştiğini 
göz önünde tutarak orta oyununun da aynı yoldan geçmiş olması gerekti-
ğini düşünmek yerinde olur.”11

görüşüne yer verir. Orta oyununun tarihçesine dair,

“Nitekim, Ahmet Rasim’in makalesinde, III. Selim’in, II. Mahmut’un “Gidiş” 
ve “Eğleniş” vakayi-nâmelerinde orta oyununun adının bile anılmadığını, 
bu oyunun Abdülaziz devrinde “revaç bulduğu”nu söylemesine karşılık, 
Fuat Köprülü’nün, Hafız Hızır İlyas’ın II. Mahmut devrinde, Enderun’da 
bulunduğu 1227-1246 (1812-1830) yıllarına ait 19 yıllık olayları anlatan 
Vakayi-i Letâif-i Enderun adlı eserine ilgiyi çekip orada anlatılan olaylara 
işaret ettikten sonra, XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde “çok mükemmel bir orta 
oyunu karşısında bulunduğumuzu” belirtmiş ve Ahmet Rasim’in III. Selim 
ve II. Mahmut devirlerinde orta oyunu bulunmadığı yolundaki iddiasını 
çürütmüş, daha da ileri giderek Evliya Çelebi’nin sözünü ettiği oyun kol-

7 Mehmet Aydın, “Şamanizmin Eski Türk Dinî Hayatı İle İlgisi”, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve 
Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Beşevler-Ankara, 2003, s. 28, (tasavvufkitapligi.com/i/uplo-
ads/Erişim:ty.), (http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/623/613: 
Erişim: ty.).
8 TDK Türkçe Sözlük, Ankara, 2005, s. 1515.
9 Cevdet Kudret, Orta Oyunu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1973, s. 1.
10 Metin And, Türk Tiyatrosunun Evreleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 1983, s. 106.
11 Kudret, a.g.e., s. 1.
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larını da orta oyunu saymış; ayrıca, tarihçi Raşid’in 1703 ayaklanması-
nı anlatırken bir benzetme öğesi olarak kullandığı Yazıcı Oyunu’nu da 
hatırlattıktan sonra “bu halk temaşasının XVII. yüzyıl başlarından beri 
herhalde var olduğunu” ileriye sürmüştür. Böylece, söz konusu oyunun 
eskiliğine ilk kez Köprülü işaret etmiş, daha sonraki araştırmacılar bu 
görüş doğrultusunda çalışmışlardır.”12

“Orta oyunu tarih içindeki gelişimi boyunca kol oyunu, meydan oyunu, 
zuhûrî (ya da zuhûrî kolu) gibi çeşitli adlar almıştır. Orta oyununun çıkış 
tarihini orta oyunu teriminin kullanıldığı zaman içinde arayan incelemeci-
leri yanıltan da herhalde bu olmuştur. Bu terimler içinde en yaygını, belki 
de en eskisi, kol oyunu’dur. Evliya Çelebi, kendi zamanındaki 12 kol’un 
adını anar.”13

Elçin,

“Meddah’ın çok sanatkârlı bir şekli veya Karagöz’ün perdeden yere inmiş 
nev’i olarak tarif edebileceğimiz orta oyunu Türkiye’ye eski kol oyunları-
nın temsilî bir karakter alması ile ortaya çıktı. Başlangıçta taklide, dansa 
ve söze dayanan oyunlar arasında bir unsur olan ve adının menşei he-
nüz aydınlanmamış bulunan orta oyunu, 15. yüzyıldan itibaren gelişme-
ye başlamış ve tam dramatik karakterini 19. yüzyılın birinci yarısında 
kazanmıştır.”

der.14 Demircan da Elçin’in bu görüşlerine katılarak orta oyununun Türki-
ye’de eski kol oyunlarının temsili bir karakter alması ile ortaya çıktığının söy-
lenebileceğini belirtir. Demircan’a göre, “orta oyunu Karagöz’e her bakımdan 
benzerlik göstermektedir. Bu nedenle hangisinin önce geldiğine karar vermek 
zordur.”15

Türkmen, orta oyununun eskiliği konusunda, araştırıcıların vardıkları so-
nuçların, -sarih bir kaynak veya vesika bulunmaması cihetiyle- farazî ve tah-
minî olmaktan ileri gidemediğini ve türlü kanıların çelişikliği içinde bu duru-
mun karanlıkta kaldığını belirtir. İncelemeciler arasında, orta oyununun çok 
eski ve çok yeni olduğu hususunda birbiriyle çelişik, iki ayrı inanışın mevcut 
olduğuna değinerek konuya ilişkin rivayetlere değinir. İki kaynağın yardımı 
ile orta oyununun bu isim altında oynanmaya başlandığı tarih kısmen tespit  
edilebildiği halde, oyuna bu adın neden dolayı verilmiş olduğunu kesin olarak 
yansıtan bir vesika bulunmadığı cihetle, bu hususun, sadece bazı yorumlar-
dan ibaret kalmaktan öteye geçemeyeceğini ifade eden Türkmen, oyunun, bir 
meydan üzerinde, seyirci ile çevrelenmiş olarak, orta yerde oynandığı düşü-
nülürse, akla en yakın gelen şekilde, ortada oynanan oyun anlamına, orta 
oyunu denildiğini kabul etmek gerektiğine değinerek bu konuda çalışmış bazı 

12 Kudret, a.g.e., 1-2.
13 Kudret, a.g.e., s. 3.
14 Şükrü Elçin, “Halk Tiyatrosu”, Türk Dünyası El Kitabı Edebiyat, Cilt: 3, Türk Kültürünü Araş-
tırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1992, s. 373.
15 Demircan, http://www.simavim.com/forum/index.php?topic=10354.0.wap2.
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araştırmacılara göre, orta oyunu terimine en yaygın olan anlamından başka 
anlamlar da yüklemenin kabil olduğunu söyler ve bunları şöyle sıralar:

Orta oyunu ile yapı bakımından bazı benzerlikleri de bulunan Commedia 
del l’Arte’nin Türkçe’ye (Arte Oyunu) şeklinde girerek, sonraları (orta oyunu) 
olması ve orta oyununun da, (Commedia del l’Arte) ile olan benzerlikleri göz 
önünde tutularak, ona da bu adın verilmesi hususundaki görüştür.16 Diğer 
kanı, Osmanlı ordusunda, askerleri eğlendiren oyun kollarının mevcut oldu-
ğu hatırlanarak kelimenin Yeniçeri ortaları ile ilintisi düşünülmek suretiyle 
destekleniyor.17

Yıldırım, etimolojik köken başlığı altında orta oyunu için,

“-Orta yerde oynandığı ya da interlude, intermesso gibi oyunlar gibi “ara-
da”, yani başka gösterilerin arasında oynandığı için bu isim verilmiş ola-
bilir. En kabul edilir açıklama budur.
-Commedia dell’arte’ye benzerliği dolayısıyla Arte Oyunu denmiş olabilir. 
-Yahudiler eliyle İspanya’ya geldiği için, İspanya’daki Autos Sacramenta-
les benzeri olarak Auto Oyunu denmiş olabilir.
-Çingeneler halk tiyatrosunun önemli bir öğesidir. Çingenece Maskare “or-
tada, arasında” anlamındadır. Bu kelime İspanyolca’da “güldürücülük, 
soytarılık” anlamına da gelmektedir. Türkçeye bu kelimenin çevirisi ola-
rak gelmiş olabilir. 
-“Yeniçeri Ortaları” ile ilişkili olabilir. Seyirlik oyunların asker ocaklarıyla 
sıkı bir ilişkisi vardır. Askeriyede soytarılar bulunurdu.”

açıklamalarında bulunur.18

And, orta oyunu kelimesini oluşturan sözcüklerden orta sözcüğü üzerinde 
durur ve anlamına ilişkin beş yorum yapılabileceğini ifade eder:

“1. Orta oyunu, en yaygın anlamıyla, orta yerde, seyircinin ortasında oy-
nanan bir oyun anlamına gelir. Ancak, bu yalnız yer bakımından değil 
süre bakımından da olabilir: “Arada, arasında” yani interlude, intromesso 
gibi başka gösteriler arasına konmuş oyun anlamına da gelebilir. Sözcü-
ğün en yaygın anlamı budur, başka anlamlar ise uzak bir yakıştırmadan 
ileri gidemez... Kesin kanıt bulmadıkça, orta oyununun meydanda, orta 
yerde oynanan oyun anlamını benimsememiz gerekir.
2. Orta oyununun commedia dell’arte’ye benzerliğini, ondan çıktığını ileri 
sürenler olmuştur. Bu ilişkinin doğrudan doğruya Venedik ve Cenevizli-
ler yoluyla geldiğini söyleyenler de olmuştur, kendi oyunlarının bu oyuna 
benzediğini görerek Arte Oyunu’nu bozup değiştirerek orta oyunu yapmış 
olabilirler. Kaldı ki İtalyanca’dan pek çok tiyatro terimi dilimize geçmiştir…
3. Yahudilerin orta oyununa katkısı büyüktür ve birçok seyirlik oyunu, 
onlar İspanya’dan ve Portekiz’den getirmişlerdir. İspanya’da bir perdelik 

16 Metin And, Kavuklu Hamdi’den Üç Orta Oyunu, Forum Yayınları, Ankara, 1962, s. 10.
17 Nihal Türkmen, Orta Oyunu, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1991, s. 1-6.
18 Barış Yıldırım (Haz.), Türk Tiyatrosu Halk Tiyatrosu Meddah, Karagöz, Ortaoyunu, (https://
prometeatro.files.wordpress.com/2010/12/01), 2010, s. 11.
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oyunlara auto deniliyordu. Auto terimi daha çok dinsel ve öğrenek oyun-
ları için kullanılmış olmakla birlikte, yaygın bir terim olarak her türlü kısa, 
sözlü oyun için kullanılıyordu. Olabilir ki Yahudiler, Türkiye’de çeşitli ör-
neklerle gösterdiğimiz oyunlarına Auto Oyunu diyorlardı, bu da Türklerce 
benimsenip orta oyununa çevrilmiş olabilir.
4. …Maskare sözcüğü Çingenecede “ortada, arasında” anlamınadır. Bu 
sözcük, İspanyolca’da soytarılık, güldürücülük anlamına gelen mascara, 
Türkçe, Arapça’da mashara, Türkistan’da maskarabaş, İran’da meşkera 
sözcüklerine benzerlik yoluyla Türkçe’ye Çingenece’deki “ortada, arada” 
anlamıyla çevrilince orta oyunu durumuna gelmiş olabilir.
5. Son olarak da orta oyununun “Yeniçeri Ortaları”yla ilintisi olabilece-
ği görüşüdür. 1821 tarihinde yani Yeniçeri ocaklarının kaldırılmasından 
önce Avrupa’da basılmış bir giyim kitabında bir soytarı resminin altın-
da zozzop (ordudaki Türk soytarısı) denilmektedir. Yazar bu soytarıyı İz-
mir’de seyretmiştir. Bir yabancı incelemeci, kaynak göstermeden, oyuncu-
ların orduyla birlikte savaşa gittiklerini, savaşın güçlükleri içinde sultanı 
eğlendirdiklerini yazıyor. Bir başka incelemeci ise, gene kaynak gösterme-
den, orta oyununun ortada oynanan oyun anlamına gelmediğini, bunun 
Yeniçeri Ortalarından esnaf loncalarının, ordu ve donanmanın eğlencele-
rinden çıktığını, 1826’da yeniçeriliğin kaldırılması üzerine, gezici oyuncu 
topluluklarının Karagöz oyunlarını işlemesiyle oluştuğunu söylüyor.”19

Metin And’a göre bütün bu anlamlar kesin kanıtlarla pekiştirilmedikçe bir 
yakıştırmadan ileri gidemeyeceğinden bu anlamlar kesinliğe kavuşmadıkça 
orta oyununun “orta yerde oynanan oyun” anlamına bağlı kalmak daha doğru 
bir yol gibi gözükmektedir.20

Tekerek, orta oyununun Kanuni Sultan Süleyman döneminde, akıl hasta-
nesindeki delileri oyalamak için çıkmış bir gösteri olduğuna dair varsayımdan 
söz eder. Oyunun, önceleri, (bir bekçi kıyafetli, bir mahalleliden oluşan) iki 
kişiyle oynanmış, sonraları başka oyuncuların da katılımıyla bir topluluğa 
dönüşmüş olduğu bilgisinin yalnızca bir söylentiden ibaret olduğunu ifade 
eder. Tekerek, 1675 yılında IV. Mehmet’in oğullarının Edirne’de yapılan sün-
net şenliklerinde çeşitli seyirlik oyunlardan, bu arada oyun kollarının temsil 
ettikleri konulu güldürülerden de söz edildiğine değinerek kol oyunları ile orta 
oyununun bir bakıma ilişkilendirildiğini, çenginin çeng çalan dansçı gibi an-
lamları yanında komedya oyuncusu anlamına da geldiğini belirtir. Orta oyu-
nunun başlangıcına dair savlardan diğer ikisinin de kaynak gösterilmeden III. 
Mustafa’nın hükümdarlık dönemine (1757-1774) kadar uzandığı ve imzasız 
Rusça bir kaynağın ileri sürdüğüne göre, 1790 yılında Karagöz’den kopup 
geldiğine işaret edip Metin And’dan alınan ve yukarıda yer alan bazı bilgilere 
yer verir; And’ın bu açıklamalarının kesin kanıtlarla pekiştirilmediği sürece 
bir varsayım olduğunu, bu yüzden de orta oyununun en yakın anlamıyla “orta 

19 And, 1983, s. 112-113.
20 And, 1983, s. 114.
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yerde oynanan oyun” olarak kabul edilmesi gerektiğine dair ulaştığı sonucu 
paylaşır.21

And, “oyun” sözcüğünün, anlamlarının ve bu anlamların yöneldiği kavra-
mın incelenmesi bir bakıma, başka dillere göre çok daha ilginç olduğuna de-
ğinir; çocukların oyunu, dans, dramatik gösterim, kâğıt, zar gibi baht oyunla-
rı, sporla ilgili eylemlerin hep oyun sözcüğüyle belirtildiğine, başka dillerdeki 
kimi anlamlarının da (Mesela Fransızca’da, Almanca’da, İngilizce’de çalgı çal-
mak, oynamak fiili ile karşılanır) Türkçe’de olmadığına işaret ederek eskiden 
Türkçe’de müzik anlamını da taşıdığını söyler. And’a göre, Türkçe’de oyun’un 
böylesine çok anlam yüklenmesi, Huizinga’nın Homo Ludens kuramını ve 
oyun kavramının kökeni üzerindeki düşüncelerini desteklemektedir. Bütün 
bu anlamların kökende daha çok ritüelde birleştiğini görmek için yalnız oyun 
değil büyü sözcüklerinin gelişimini de incelemek gerekir.22

And’a göre,

“Orta Asya şamanının türlü adları arasında, örneğin Yakutların kullan-
dığı ad Türkçe bir sözcük olan ‘oyun’du. Kadın şamana ise Moğolca’dan 
gelen udahan, orta şamana orta-oyun, yüce şamana ulahan-oyun deni-
liyordu. Daha da önemlisi oyun sözcüğü yalnız şaman için değil, fakat 
örneğin Türkistan’da şaman töreninin tümüne de deniyordu.
Oyun sözcüğünün çeşitli anlamları düşünüldüğünde, bunların hemen pek 
çoğunun şamanın büyüsel törenindeki çeşitli öğelerde içerildiği görülür. 
Şaman bu törende dans ediyor, ses ve çalgı ile müziğini yapıyor, yüz kas-
larını kullanarak, karnından sesler çıkararak taklit ve dramatik öğelere 
başvuruyor ve şiir okuyordu. Böylece oyun sözcüğüyle tiyatro, dans ve 
türlü seyirlik oyunların kökeni şamanda ve onun eyleminde toplanmış 
oluyordu. Oyun sözcüğünün Türkçe’nin en eski sözcüklerinden biri oldu-
ğunu kaynaklar göstermektedir. Yapısal bakımdan ilk elde oy-un olarak 
ayrılabilir. -(u)n eki, fiilden isim yapma ekidir. Bu türev, yani oy-un en eski 
metinlerde çeşitli anlamlarda kullanılıyor:
- Raks, dans, musiki “Maitrisimit’de gene oyunçi (=mızıkacı) anlamında 
geçiyor.”
- “Hile, dalavere, sahtekârlık, kötülük” anlamında Mani metinlerinde ge-
çiyor. Örneğin “bilmez kişi teg soguşçe oyunca sakanur (=cahil bir kimse 
gibi küfür ile düşünür).”
Bir başka türevi de oy-ma, oyma er oyuncu anlamına, oy-ug (zar ve benzeri 
oyunlar) olarak gösterilmiştir. Ayrıca Irk Bitig’den alındığı sanılan oy-mak 
mastarı, “zar ile oyun oynamak, fal açmak” olarak anlamlandırılmıştır.
Ancak fiilin kökü oy- olduğu için öteki sözcüklerle birleştirmek ancak bir 
dilcinin uzun araştırmalarını gerektiriyor; ne var ki gene de bir deneme 
yapılabilir. Şöyle ki -n fiilden isim yapma eki, eski çağlarda çok yaygın 
bir ek olduğundan, ekin başındaki yardımcı ünlü olan (u) sesi de (daha 

21 Nurhan Tekerek, Popüler Halk Tiyatrosu Geleneğimizden Çağdaş Oyunlarımıza Yansıma-
lar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993, s. 19-21.
22 Metin And, Oyun ve Bügü Türk Kültüründe Oyun Kavramı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 36.
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çok eski çağlarda ekin bir parçası sayılmış ve o- fiil köküne geldiği zaman 
bu o- kökü ile -un eki arasına bir (y) sesi konmuş olabilir ve zamanla 
bu yardımcı (y) sesi o- köküne katılmış ve oy- ortaya çıkmış; bu kökten 
de yeni sözcükler türetilmiştir. Yukarıda gösterildiği gibi oy-ma, oy-ug… 
Pek sağlam olmamakla birlikte bu görüş benimsenirse, örneğin o- fiilini ot 
(=ot, ilâç) ile birleştirebiliriz. Bir başka deyişle şamanların hastalık yara-
tan kötü ruhlarla savaşlarında kullandıkları ilâç ile birleşebilir. Böylece 
o- kökü yardımcı ses (y) ile birleşmeden önceki bir çağda fiil henüz o- iken 
-t türevi (-t fiilden isim yapma Türkçe’nin en eski eklerinden biridir), öte 
yandan bu türevden çıkan ota- (=ilâç vermek, sağlamak) ve otacı (ota-tacı) 
(=doktor, hekim) türevlerini biliyoruz.”23

Türk kavimleri şamanlarına umumiyetle kam (gam, ham) derler. Rad-
loff (Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte, Petersburg, 1889, II, 476 
v.d.)’a göre, başlıca Altay, Teleüt, Lebed, Şor, Sagay, Koybal, Kaç, Küerik, So-
yon, Kumandı ve Uygur şivelerinde geçer. Moğullar, Buryatlar ve Kalmuklar 
erkek şamanlarına bö, böğe, Yakutlar oyun, Çuvaşlar yum, Kırgız-Kazaklar 
bakşı, baksı veya bahşı derler. Yakutlar ile Altaylılar kadın şaman için Moğul. 
udugan (utagan, abahan, ıduan) tabirini kullanırlar. Ancak Yakutçada ham-
ma- (kamla-), “kam’lık etmek” manasınadır.24

Yakutlarda şamanlar muhatap oldukları ruhların tabiatına göre ak ve kara 
diye ikiye ayrılır.25 Ak göğün, kara yerin rengidir. Kadınlar temiz kabul edilme-
dikleri için ancak kara şaman olabilirler. Buryatlarda ak şamanların elbiseleri 
beyaz, kara şamanlarınki mavi renklidir. Ak şaman ölünce cesedi yakılıp külle-
ri beyaz bir torbaya, kara şamanın yakılan cesedinin külleri ise kara bir torba-
ya konulur. Hakaslar kam ölünce onu bir ağaç kovuğuna koyar ve ağaç parçası 
ile kovuğun ağzını kapatırlar. Birçok araştırmacı ak ve kara şamanlığın baş-
langıçta bulunmadığını, daha sonra çeşitli kültürlerin etkisiyle ortaya çıktığını, 
buna rağmen ak şamanlığın asıl şamanlık, aile reisinin de ak şamanın prototi-
pi olduğunu kabul eder. Yakutlar ise şamanları ak ve kara dışında halk içinde 
gördükleri itibara göre büyük şaman (ulahan oyun), orta şaman (ortu oyun) ve 
küçük şaman (kenniki oyun) şeklinde üç gruba ayırır.26 İnan, genç kamın (oyu-
nun) mesleğe girme töreninin Yakutlarda daha tantanalı olduğunu, Yakutların 
şamanlara çok önem verdiklerini belirtir. Yazar, eserinde kam (şaman) olacak 
adamın küçüklüğünden beri çok düşünceli olup vakit vakit canının sıkıldığına, 
tab’an şair olduğuna, irticalen şiirler, ilâhiler söylediğine işaret eder.27

23 And, a.g.e., s. 37-38.
24 Sâdettin Buluç, “Şaman”, MEB İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 11, MEB Devlet Kitapları Yayınları, 
İstanbul, 1993, s. 311.
25 Ayrıntılı bilgi için bkz. Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırma-
lar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, 
s. 83-85.
26 Harun Güngör, “Şamanizm”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 38, İsam Türkiye Diyanet Vakfı İs-
lam Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2010, s. 327.
27 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s. 76-79. Kirişçioğlu ise, 
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İnan’a göre,

“Yakutlar, sözde de olsa, hıristiyan sayıldıklarından bunlarda şamanizm 
dinî mahiyetini kaybetmiştir. Bunlarda şamanlar (oyunlar) hekim, üfürük-
çü, falcı olarak iş görürler. Bununla beraber hastalar üzerinde yaptıkları 
âyinler Altay şaman (kam)larının âyinlerinden farksızdır. Yakut ülkesinin 
ücra köşelerinde şamanların ısıah gibi dinî mahiyetteki âyin ve törenleri 
dahi icra ettikleri de tespit edilmiştir.
Hastalara bakmağa ve tedavi etmeğe çağrılan Yakut şamanı eve girdiği 
gibi üst başa, odanın en saygılı yerine, geçer; boz at derisinden yapılan 
post üzerine oturur. Yakutlarda boz at derisi mübarek nesnelerden sayılır. 
Şamana akşama kadar türlü yemekler ikram edilir. Komşular ve soyun 
büyükleri çağırılır; ziyafetten sonra âyin için her şeyin hazır olduğu ilân 
edilir. Şaman uzun saçlarını sıvar, hazırlığa ait bazı teferruatın yapılması 
için emirler verir. Âyine katılmak istemeyenlerin âyin başlamadan çıkma-
larını, âyin sırasında dışarı çıkmak ve girmek yasak olduğunu anlatır. 
Âyin başlamak üzere iken şamanda garip bir değişiklik olur; hıçkırık tu-
tar, yüzünün adeleleri durmadan hareket eder, gözleri ateşe, bir nokta 
üzerine dikilir. Ortada yanan ateş yavaş yavaş sönmektedir. Âyine işti-
rak edenler çok yavaş konuşurlar. Şaman bayağı giyimlerini çıkarıp âyin 
cübbesini, cübbesi yoksa kadın entarisi giyer, eline piposunu tuttururlar. 
Yavaş yavaş dumanını yutar… Hıçkırığı sıklaşır, gözleri kapanır. Boz at 
postu odanın tam orta yerine konulur. Şaman post üzerine oturup bir az 
su içer. Eline kamçı, kayın ağacı ve dalları, davul ve tokmağını alır; postun 
baş tarafı Güney yönüne doğrudur; şaman da Güneye karşı durur.”28

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Yakutlarda şamanların halk arasında gördükleri itibara göre üç gruba 
ayrılması ve bunlardan orta şamanın “ortu oyun” biçiminde isimlendirilmesi 
önemlidir. Halbuki Kudret, “kol oyunu ya da meydan oyunu’nun orta oyunu 
adını alması bugüne değin bulunabilen kaynaklara göre, XVIII. yy.ın sonuyla 
XIX. yy.ın ilk yarısına rastlamaktadır.” Sünbül-zâde Vehbî bir beyitinde şöyle 
der: “Ortaya düşdüm deyü gâhî miyânın kollayub / Ol kol oğlunun gehî boy-

“Saha (Yakut) Türklerinin Kut-Sür İnancı” başlıklı çalışmasında Tanrı öğretisine göre, mesleği derin 
şekilde almış insanların tamamının üötüülü geleneğe sahip olduğunu, üötüülü geleneğin, Tanrı 
öğretisini tüm vücuduna sindirmek demek olduğunu, böyle insanların Tanrı’dan güç aldıklarını, 
üötüülü eğitimin en derin türüne oyunun eğitimi dendiğini belirtir. “Ak oyuun, gücünü Tanrılardan 
alır. Ona bazen Tanrı oyuunu derler. Ak oyuun etkisini duayla sağlar. Onun için ona bazen duacı 
derler. Ak oyuunun düzgün davranışlar hakkında anlatımları vardır. Ondan dolayı ona bazen an-
latıcı denir. Masalın, destanın, şarkının, türkünün tamanı Tanrı oyuunun anlatımının türleridir. Ak 
oyuun Tanrı öğretisini izler. Ak oyuun Isıahı gönderir, ondan dolayı ona bazen ısıahın oyuunu derler. 
Ak oyuunun eğitimini başarmanın eski adları vardır: Toyon, Bahşı, Tanxa. Toyon, Tanrı eğitimini 
yöneten kişiye denir. Bahşı, Tanrı eğitimindeki âdetleri gerçekleştirmiş birisidir. Bahşı yerleşim böl-
gelerinde Tanrı eğitimini başlatır. Tanxa, Tanrı eğitimini tüm vücuduyla hissetmiş, algılamış kişidir. 
Tanxa sıradan geleneklerle yaşayanlara Tanrı eğitimini öğretir. …Kara oyuun belalarla bağlantılıdır. 
Ondan dolayıdır, ona bazen şeytan oyuun’u derler. Kara oyuun bedduayı kullanır. Ondan dolayı 
ona beddua sahibi denilir…” (Kirişçioğlu, turkoloji.cu.edu.tr)
28 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s. 114-115.
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nuna kol salmalıdur.” Burada orta, miyân (=1. orta, 2. bel), kol ve kol oğlu 
sözcükleri cinaslı bir biçimde bir araya getirilmişlerdir; bunlardan orta ve 
miyân sözcükleriyle kesin -bir yargıya varmamakla birlikte- orta oyunu sözü-
ne işaret edilmiş olabilir. Bu terimin açık seçik kullanılışı -bugünkü bilgimi-
ze göre- II. Mahmud devrindedir. Saliha Sultan’ın düğünü (1834) dolayısıyla 
yazılan manzum Sûr-nâmede şu dizelere rastlıyoruz: “Çengiler eyledi raksa 
ikdâm / Doldu cünbiş ile meydân-i hıyâm / Leb-i etrâf-nişîn-i meydân / Oldu 
orta oyunu’ndan handân.” II. Mahmud’un oğulları Abdülmecit ile Abdülaziz’in 
sünnet edilmeleri dolayısıyla yapılan şenliği (1836) anlatan başka bir manzun 
Sûr-nâme’de de şu dizelere rastlıyoruz: “Orta oyun Çeşme oyun’la diğer bâzî-
çeler / Eylediler cümle etfâli serâser dil-resâ.” ayrıntılarını aktarır.29

Başka dinlerin nüfuzu altına düşmeyen şamanistlerde şaman eski mev-
kiini muhafaza etmektedir. Mensup olduğu boy ve oymak ona koruyucu diye 
bakar. Herkes onun iyi duasını (“alkış”) almağa çalışır. …Şamana bir şey ve-
rildiği zaman şöyle dua eder: “Bastığın yer sert olsun! Ayakların kaymasın! / 
Yaşın uzun olsun, kara saçların ağarıncaya kadar yaşa! / Ön dişlerin sara-
rıncaya kadar yaşa! Attığın ok yanılmasın! / Azılıya ısırtam! Elliye vurdurma 
(dayak yeme)!”30 Burada yer alan dua, orta oyununda yer alan temennayı 
hatırlatmıyor mu? Nitekim musikî, raks, muhavere, taklit ve dramatik temsi-
lin birleşmesiyle klasik biçimini alan orta oyunu ile bütün bunları adeta bün-
yesinde barındıran şaman âyini arasında ortaklıkların bulunduğu âşikârdır. 
Çalışmalarıyla bu sahada büyük katkılar sağlayan And da Oyun ve Bügü’de 
“Şamanlık Tiyatronun Kökeni Olabilir mi?” başlıklı bölümde31 şamanla tiyatro 
arasındaki ilgiden geniş şekilde bahseder.

“…eğer bir şaman bir hastayı sağaltacaksa bu yalnız hasta ile şaman 
arasında değil fakat seyirci önünde olur. Ve bu tören karmaşık yapısın-
da tiyatronun pek çok öğesini içermektedir. Dramatik çatışma, şamanın 
kişiliğinde ruhlarla şaman arasında olur. Ses, söz, söyleşme (dialogue), 
ses taklitleri, dans, el yüz ve bedensel tavırlar ve pantomime geniş ölçüde 
yer verir. Dekor, ışık, giysi, makyaj, tiyatro donatımı ve ses etmenleri gibi 
tiyatronun yardımcı öğeleri şamanın töreninde de bulunur. Gösterimde şa-
man yardımcı da kullanır, hasta ile seyirci de gösterimin asal öğeleridir. 
Ayrıca yanılsama ve gözbağcılık sanatına da başvurur… Ayrıca müziğe 
de geniş ölçüde yer verilir. Özellikle şaman davulu ile kendi dansına eşlik 
eder. …oyun ve bügü sözcükleri nasıl hem dans, hem şaman anlamına 
geliyorsa, bu ortak sözcükleri başka dillerde de buluruz… Söyleşme, çe-
şitli sesleri çıkarma ya da vantrilogluk, büyü, müzik, dans, şarkı, şiir ve 
oyunculuk vb. bunların hepsinin karışımını tek oyuncu şamanın kişiliğin-
de tümel bir tiyatro olarak buluyoruz.”32

29 Cevdet Kudret, Orta Oyunu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1973, s. 44-45.
30 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 79.
31 Metin And, Oyun ve Bügü Türk Kültüründe Oyun Kavramı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2012, 
s. 379-388.
32 Metin And, Oyun ve Bügü Türk Kültüründe Oyun Kavramı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 385.
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Ancak, burada, daha ziyade genel anlamda tiyatro ile şaman arasında bir 
ilgiden söz edildiği, orta oyununa değinilmediği görülmektedir.

Şamanın eyleminin gösteriye dayalı bir eylem olup, onun, izlendiğinin bi-
linciyle topluca yapılan ayinlerden farklı olarak kendini sergileme eğiliminde 
olduğunu, şamanizmin Orta Asya’dan çıkıp Anadolu’ya ulaşmasının ve be-
raberinde hayvan mitleri, akrobatik hünerler, erginleme ritlerini taşımasının 
oldukça uzun bir sürecin sonucu olduğunu ve şamanın tiyatroyla olan bağının 
Türk toplumlarında gelenekselleştirildiğini belirten Akın’a göre, şamanın gös-
terisi özünde teatral öğeler bulunmaktadır ve eski Türklerin dram sanatı ince-
lenmek istendiğinde denilebilir ki şamanlar ilk oyunculardandır. Ayrıca, dini 
kendine kaynak tutan tiyatroya Türk toplumları açısından bakıldığında, Türk-
ler yeni dinlerinde, geleneklerinde, boş inanç ve dogmalarında ve tüm bun-
lardan ötürü de seyirlik geleneklerinde ilk inançlarının izlerini hala taşırlar.33

Buradaki bilgilerde de genel anlamda tiyatroya yer verildiği, orta oyunun-
dan söz edilmediği dikkati çekmektedir.

Yakutlar erkek şamana “oyun”, kadın şamana da “udagan” derler. Moğol-
ca’da erkek şamana bö yahut böge, kadın şamana da, Yakutlarda olduğu gibi 
udagan denir. Çuvaşlar kâhinlerine “yum” derler. İslâm Türkler “kam” keli-
mesini unutmuşlardır. Doğu Türkistan Türkleri, Yakutlar gibi, erkek şamana 
“oyun” derler. Kırgız-Kazaklarda şaman yerini tutan ve onun ödevlerini gören 
adama “baksı” (Kırgızlarda “bakşı”) denir.34 

İnan, ayrıca, şaman kelimesinin Türkler ve Moğollar tarafından bilinmedi-
ğini, etimolojisinin yakın zamanlara kadar bilginler arasında tartışma konusu 
olduğunu belirterek Banzarov’un bu kelimenin aslının Mançuca olup “zıp-
layan, dans eden” manasına gelen bir Mançuca kelimeden türediğini iddia 
ettiğini, G. Neoradze’nin “Sibirya Kavimlerinde Şamanizm” adlı eserinde bu 
faraziyenin olduğu gibi kabul gördüğünü belirtir.35

Sonuç olarak, zamanla çeşitli adlarla da anılan orta oyununun çıkış nok-
tası ve dönemine ilişkin çeşitli görüşlerin bulunduğu yukarıda yer alan bilgi-
lerde de görülmektedir. Ancak, gerçekten de anıldığı gibi son asırlarda ortaya 
çıkan bir oyun değil, kökü çok eskilere dayanan bir oyun olma özelliği taşıdığı 
anlaşılmaktadır. Orta oyuncu, eski ozanların, Korkut Ataların bir devamı de-
ğil de nedir? Nitekim, ozan sözcüğü 15. yy.dan itibaren yerini Anadolu Türk-
lerinde âşık, Türkmenlerde bakşıya (=şaman) bırakmıştır.

Orta oyununun dildeki bazı izlerden yola çıkılarak kaynağına gidilmeye ça-
lışılırken hareket noktası Türkçe’nin uzak lehçelerinden Yakutça’da şaman-
ların36 gördükleri itibara göre büyük şaman (ulahan oyun), orta şaman (ortu 

33 Banu Ayten Akın, Türklerde Şamanizm ve Oyun İlişkisi, (Akın, e-dergi.ataüni.edu.tr/ataunig-
sed/article/…, Erişim: ty., s. 1-9)
34 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s. 74.
35 Abdülkadir İnan, a.g.e., s. 74.
36 Bahaeddin Ögel, Yakutça’da ve eski Türklerde “toyon” kelimesinin de rahip, şaman, efendi an-
lamına geldiğini belirtir. (Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, I, Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, 1971, s. 430-431)
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oyun) ve küçük şaman (kenniki oyun) şeklinde üç gruba ayrılması olmuştur 
ki izahlarda, şamanın ritüeli gerçekleştirirken adeta bir orta oyuncu gibi dav-
randığı, ritüelin, başından sonuna dek onun idaresinde gerçekleştiği dikkati 
çekmektedir. Gerek şaman, gerekse orta oyuncu için ritüel, orta yerde, izleyi-
cilerin önünde gerçekleşmektedir. 

Nitekim, Kara’nın, doğaçlamaları oluştururken üstün hayal gücü ve ya-
ratıcılık yetisinin kendini gösterdiğini belirtip Gömeç’ten aktardığı şu bilgiler 
bunu destekler mahiyettedir:

“Örneğin şaman, davulunun tokmağını hem davul tokmağı, hem de üze-
rine bindiği at gibi görür. Hatta bazen üzerine bindiği davul bir kuş olur 
ve onu ruhlar dünyasının en üst katmanlarında gezdirir. Doğaçlamalar 
esnasında kendini çeşitli ruhların biçimine sokar. Bu ruhlar çoğunlukla 
hayvan biçimindedirler. Sibirya kavimlerinde bunlar ayı, kurt, geyik, tav-
şan ve çeşitli kuşlar özellikle kartal, baykuş ve karga şeklinde görülebilir.
Şamanın başyardımcısı da bu hayvanlardır. İhtiyaç halinde o, dünyanın 
her tarafından yardımcı ruhları çağırır. Yardımcılarının geldiklerini onla-
rın sesini çıkararak belirtir. Mesela Tunguz şamanın başyardımcısı yılan 
sesini taklit eder.”37

Araştırmacıların bazılarının, ürünlerinde, şamanizm izlerini görüp hisset-
melerine rağmen orta oyununun son asırlara ait olduğu ve hatta batı kaynaklı 
olduğu görüşü üzerinde neden ısrarla durduklarını ise anlamak oldukça zor-
dur.
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Türk basını, Saraybosna suikastının herhangi bir siyasî cinayet olmadı-
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Giriş

Birinci Dünya Savaşı’na giden yolda kuşkusuz birçok temel neden vardır. 
Emperyalizm, Almanya’nın güvenlik sorunu, değişken güç dengesi, uluslar 
arası örgütlenmenin olmaması ve Osmanlı mirası üzerinde çatışma bu ne-
denler arasında sayılabilir.1 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 1908’de 
Bosna-Hersek’i ilhak ettiğinde Osmanlı Devleti’nin tepkisi dışında gelişmeden 
duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen başka bir devlet Sırbistan olmuştu. 1909’da 
Osmanlı Devleti yapılan bir antlaşma neticesinde Bosna-Hersek üzerindeki 
egemenlik haklarından vazgeçerken, Sırbistan ve hamisi Rusya bu durumu 
savaşı göze alamadıklarından zoraki kabullenmişlerdi. Böylece, Bosna-Her-
sek sorunu Balkanları daha da karıştırmış ve bloklar arası gerginliği tırman-
dırarak Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasının yakın nedenlerinden birisi ol-
muştur.2 Osmanlı Devleti’nin bıraktığı miraslardan birisi Bosna-Hersek’ti. 
Bosna-Hersek özelinde ve Balkanlar genelinde devam eden Germenlik-Slavlık 
rekabeti ve ön alma çabaları kaçınılmaz ve ertelenemez bir hesaplaşmaya doğ-
ru gitmekteydi. Germenlik-Slavlık geriliminin ve gittikçe büyüyen Alman-İn-
giliz rekabetinin önce Avrupa’yı sonra dünyayı büyük bir savaşa sürüklemesi 
aslında sürpriz bir gelişme değildir. Savaşa giden fitili ateşleyen gelişme ise 
1914 yılı Haziran ayında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdı Franz 
Ferdinand’ın Bosna-Hersek gezisi esnasında olmuştur.

Saraybosna Suikastı

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Büyük Sırbistan’ı kurmak isteyen-
lere karşı gücünü göstermek amacıyla 1914 yılı Haziran ayı sonunda Bos-
na’da bir askerî manevra yapmaya karar vermişti ve Veliaht Franz Ferdi-
nand’ın Bosna’ya geliş amacı buydu.3 Askerî manevralara katılmak üzere yola 
çıkan Arşidük Ferdinand 24 Haziran’da Mostar şehrine gelmiş ve Dalmaçya 
halkı tarafından tezahüratla karşılanmıştı.4 Arşidük, daha sonra buradan ay-
rılarak 26.000 askerin katılımıyla yapılacak manevraları takip etmek üzere 
Saraybosna yakınlarındaki Ilıca kasabasına geldi.5 27 Haziran’da manevralar 
son buldu. Arşidük, yayınladığı emirnamede 15. ve 16. Kolorduların manev-
ralar esnasında göstermiş oldukları maharet ve intizamdan dolayı memnun 
olduğunu belirterek, tebrik etmişti.6 Ardından Arşidük ve Düşes Saraybos-

1 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, Ankara, 2005, s. 345-350.
2 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), İstanbul, 1995, s. 410-411.
3 Uçarol, a.g.e., s. 461.
4 “Fransuva Ferdinand Bosna Hersek’te”, Peyâm, 27 Haziran 1914.
5 “Arşidük’ün Seyâhati”, Peyâm, 28 Haziran 1914.
6 “Bosna-Hersek’te Manevralar”, Tasfîr-i Efkâr, 29 Haziran 1914. Türk basınının en eski gaze-
telerinden birisi olan Tasvîr-i Efkâr zaman zaman değişik adlarla yayın hayatını sürdürmüştür. 
Makalenin konusunu kapsayan zaman aralığında da (Haziran-Kasım 1914) Tasfîr-i Efkâr adıyla 
yayınlandığından metinde bu ad kullanılmıştır.
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na’ya geçtiler. Ferdinand ve karısının 28 Haziran 1914 tarihli Saraybosna 
ziyaretinde dünya tarihini etkileyen bir olay yaşanacaktı. Prinçip adlı bir Sırp 
milliyetçisinin gerçekleştirdiği suikast kamuoyunda büyük yankı uyandır-
dı. Türk basını da bu olayın öneminin farkında olmuş ve suikasta geniş yer 
ayırmıştır. 29 Haziran 1914 tarihli İkdam gazetesi “Avusturya’da mühim bir 
hâdise” başlığıyla verdiği haberde, suikast neticesinde Arşidük Ferdinand ve 
karısının vefat ettiğini yazmıştır.7 Başka bir gazete olay hakkında şu bilgiyi 
vermişti: “Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdı ve karısı Belediye bi-
nasına gerçekleştirecekleri ziyarete giderken bir bomba atılmış, Ferdinand’a 
bir şey olmazken arkadaki otomobille gelen altı kişi yaralanmıştı. Bu olayın 
üzerinden henüz çok az zaman geçmişken bu sefer bir talebe iki el ateş etmiş, 
Ferdinand ve karısı ağır yaralanarak biraz sonra hayatlarını kaybetmişlerdi.”8

Sırp milliyetçiler, Arşidük’ün Saraybosna ziyaretinde suikastı gerçekleştir-
mek için kararlı davranmışlardı. Veliahd ve karısının 28 Haziran 1914’te ziya-
ret programı başladığında 7 araçlık bir konvoy ilerlerken ilk suikastçıyı geç-
mişlerdi. Oradaki üç suikastçı cesaretini kaybetmiş ve yerlerini terk etmişlerdi. 
Konvoy Cumurja Köprüsü’ne yaklaştığında Nedjelko Cabrinoviç, araca bomba 
fırlatmış ama Arşidük ve karısı zarar görmemişti. Arkadan gelen araçta bulu-
nan Kont Waldeck ve Albay Merizzi ile halktan altı kişi yaralanmış, patlamanın 
şiddetiyle sokak lambaları ve evlerin camları kırılmıştı. Arşidük Ferdinand ve 
karısı Belediye Binası’nda resmî kabulden sonra yaralıları ziyaret etmek için 
hastaneye gitmek istemiş, tedirginliklere rağmen Bosna-Hersek Valisi Oskar 
Potiorek, ikinci bir saldırı ihtimalini görmediği açıklaması yaparak ek önlem-
lerle Appel İskelesi’nden aşağıya içerideki caddelere girmeden gidebileceklerini 
belirtmiş ve Arşidük bu güzergâhtan gitmeyi kabul etmiştir. Arşidük, karısının 
Vali Konağı’na götürülmesini ve kendisiyle gelmemesini istemişse de karısı 
yanında olmak için ısrarcı olmuştur. Planlanan güzergâhta gidilirken, konvoy-
daki ilk iki araba yanlışlıkla Franz Jozef Sokağı’na sapınca Arşidük’ün aracı 
da onları takip etmiştir. Potiorek, yanlış yolda ilerlendiğini fark edince bağıra-
rak rıhtımda kalmaları hususunda uyarıda bulunmuş ve Arşidük Ferdinand 
ve karısı Düşes Dö Hohenberg’in bulunduğu üstü açık otomobil geri çıkmak 
üzere durmuştu.9 Durdukları yer o sokakta bulunan başka bir Sırp suikastçı 
olan Gavril Princip’in10 hemen önüydü. Gavril Princip’in tabancasından çıkan 
ilk kurşun Düşes’in karnına isabet etti ve Düşes derhal Arşidük’ün kolları ara-
sına düştü. Ardından ikinci kurşun Arşidük’ü boğazından, şah damarından 
vurdu. Bu gelişme göz açıp kapayana dek bir anda olmuştu. Aslında, hadi-
senin olduğu dar sokakta eli cebinde duran Princip, dikkat çekmiş ve şüphe 
toplamıştı. Tam gözaltına alınacağı anda otomobil tesadüfen önünde durun-

7 “Avusturya’da Mühim Bir Hâdise”, İkdâm, 29 Haziran 1914.
8 “Avusturya Velîahdı”, Peyâm, 29 Haziran 1914.
9 Meryem Günaydın, “Arşidük Fransuva Ferdinand Suikastı, 28 Haziran 1914”, Gazi Akademik 
Bakış, Sayı: 15, Kış 2014, s. 5-6.
10 Avusturya’da reşit olmayanlara idam cezası verilmiyordu. Olaydan sonra tutuklanan Gavrilo 
Princip henüz 18 yaşını tamamlamadığından hapse atıldı ve Mayıs 1918’de  öldü. Bkz. Norman 
Stone, Birinci Dünya Savaşı, (Çev. Ahmet Fethi Yıldırım), İstanbul, 2010, s. 33.
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ca hadise gerçekleşti.11 Arşidük ve karısı derhal hastaneye ulaştırılmış fakat 
doktorlar Arşidük ve Düşes’in hayatlarını kaybettiklerini tespit etmişlerdir.12 
Ferdinand ve Dö Hohenberg’i korumakla görevli Polis Komiseri, suikasttan 
bir saat sonra intihar ederken13, Arşidük ve karısının hayatlarını kaybettiği 
haberi kısa sürede bütün şehirde duyulmuş, büyük bir üzüntüye neden ol-
muş ve bayraklar yarıya indirilmiştir.14 Suikasttan sonra olayın gerçekleştiği 
yerin yakınlarında patlamamış bir bomba daha bulunmuştu. Anlaşılmaktaydı 
ki Princip başarılı olamasaydı üçüncü suikast denemesi için bir bomba daha 
atılacaktı. Fakat, Princip başarılı olunca, bu bombanın atılmasına gerek kal-
mamıştı.15 Yani, Sırp milliyetçileri dünya tarihi için uğursuz bir gün olan 28 
Haziran 1914’te Arşidük’ü öldürme konusunda kararlıydılar.

Arşidük ve Düşes’in öldürülmesinin büyük bir siyasî önem taşıdığı konu-
sunda Türk basını hem fikir olmuştur. Tasfîr-i Efkâr, olayla ilgili şu tespiti 
yapmıştır: “…Sırplı Gavril Prinsip’in brovninginden evvelki gün çıkan kurşunlar 
Avusturya ve Avrupa’yı yeni ve vahim bir hadise karşısında bırakmıştır.”16

Başka bir gazetede şu değerlendirme yapılmıştır:17 “Her halde siyasetin 
uğursuz bir gelişmesi olan bu suikast meselesi gayet mühim ve dikkat çekici 
birtakım siyasi meseleler doğurabilecek mahiyettedir.”18

Suikast Sonrası Gelişmeler ve Avusturya-Sırbistan Savaşı’nın 
Başlaması

İkdâm gazetesi Temmuz ayı başından itibaren birkaç gün boyunca “Saray-
bosna Fâciası” başlığıyla suikastla ilgili gelişmeler, faillerin itirafları ve cenaze 
merasimiyle ilgili haberlere yer vermiştir. Bosna’da Sırplar aleyhinde nüma-
yişler yapılırken, Viyana’da gerçekleşen gösterilerde sloganlardaki sert söy-
lemler artmaya başlamıştır. 2 Temmuz’da Viyana’da yapılan nümayiş haberi 
İkdâm’da şu şekilde yer almıştır: “Sırbistan aleyhindeki kamuoyu tavrı gittikçe 
büyümektedir. Halk sokaklarda Sırbistan aleyhine düşmanca nümayişlerde 
bulunarak “Sırbistan’a ölüm”, “Harp istiyoruz” sloganları atmışlardır.”19

Bu dönemde Sırbistan ise Avusturya tarafından yapılan suçlamaları red-
detmiştir. Nitekim Sırp Başvekil Pasiç, bir gazeteye verdiği röportajda Avus-
turya vatandaşı bir Sırp tarafından gerçekleştirilen cinayette Sırbistan’ın ilgi-
sinin olduğunun söylenmesini asla kabul etmezken20, Avusturya-Macaristan 

11 Tasfîr-i Efkâr, 30 Haziran 1914; Arşidük ve karısının resimleri gazetelerde yayınlanmıştır. İk-
dâm, 30 Haziran 1914, bkz. Ek 1.
12 Günaydın, “a.g.m.”, s. 7.
13 “Bir İntihâr”, İkdâm, 1 Temmuz 1914.
14 Peyâm, 29 Haziran 1914.
15 Tasfîr-i Efkâr, 30 Haziran 1914.
16 “Ezmine-i Hâzırânın En Mühim ve En Fecî Sûikasdi”, Tasfîr-i Efkâr, 30 Haziran 1914.
17 “Siyâsiyyâtın Bir Safha-i Menfûresi”, İkdâm, 30 Haziran 1914.
18 Gazetelerden yapılan alıntılar günümüz Türkçesi’yle verilmiştir. Son derece ayrıntılı yazılardan 
bazı çarpıcı ifadeler ve tespitler kullanılarak Türk basınının olaylara bakışı ve savaş algısı veril-
meye çalışılmıştır.
19 “Harb İstiyorlar”, İkdâm, 5 Temmuz 1914.
20 “Sırp Başvekilinin Beyânâtı”, Tanîn, 9 Temmuz 1914.
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Hükümeti, Bosna’daki cinayetin Belgrad’da planlandığı iddiasını ileri sürerek 
Sırbistan’da tahkikat icrasına müsaade edilmesini istiyordu. Sırp ve yabancı 
gazeteler ise bu talebin Sırbistan’ın bağımsızlığını tehlikeye düşüreceğini yaz-
mışlardır.21 Yine, olay sıcaklığını korurken Avusturya-Macaristan Hükümeti 
baskısını arttırmış ve Sırbistan’dan Bosna’daki olayla hiçbir ilgileri olmadığına 
dair taahhüt talep etmiştir.22 Bu arada İmparator Franz Jozef, Sırbistan’dan 
istenecek talepleri içeren Bakanlar Kurulu kararlarını onayladı. Avusturya, 
Sırbistan’da bulunan ve suikasta destek olan sivil-asker herkesin cezalandı-
rılmasını ve Büyük Sırbistan propagandası yapanların Avusturya-Macaristan 
topraklarında eylem gerçekleştirmeyecekleri hususunda kesin teminat veril-
mesini istiyordu.23

Türk basınının değerlendirmesinde de Avusturya-Sırbistan ihtilafının ol-
dukça endişe verici bir aşamaya geldiği, Ferdinand suikastı planlarının Belg-
rad’a uzanma ihtimali gözüktükçe Avusturya’daki hiddetin arttığı ve Avustur-
ya basınının Sırbistan’a karşı tehdide varan bir üslupta yayın yaptığı vurgu-
lanıyordu.24 Türk basını artık bu gerilimin bir çatışmaya dönüşmesinin ka-
çınılmaz olduğunu, Balkanların büyük ihtimalle yeni bir savaşa ev sahipliği 
yapacağını düşünmüştür. Yunus Nadi Bey, gazetesindeki “Balkan Ufukları” 
başlıklı yazısında şu değerlendirmeyi yapmıştır:

“…Avusturya-Macaristan şimdiye kadar Sırbistan’a karşı sessiz sedasız 
fakat pek ciddî hazırlıklarda bulunmuş, sınırlarında yığınak yapmış ve 
faaliyetine ara vermeden devam etmektedir. Buna karşı Sırbistan da eli 
boş durmuyor. Yine aldığımız malumata göre Sırbistan adeta genel bir se-
ferberlik halindedir. … Şu hallere bakınca Balkanların yeniden karışması 
ihtimali önlenmesi mümkün olmayan bir noktaya doğru ilerlemektedir.”25

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, aslında Arşidük’ün öldürülmesini 
bir fırsat olarak kullanmak, Balkanlar’da Rusya’nın ve Slavlığın bir uydusu 
olarak kendisine sorun çıkaran Sırbistan’ı ezerek cezalandırmak istiyordu. 
Bununla beraber Avusturya, Rusya’nın gücü ve potansiyelinden çekinmek-
teydi. Sırbistan önemli değildi, fakat Rusya ile savaşma ihtimali Avustur-
ya’yı düşündürmüş ve kaygılar savaş için gecikmeyi beraberinde getirmişti. 
Almanya ise bu günlerde çıkacak bir savaşın kazanılacağını düşünüyor ve 
Avusturya’yı destekliyordu. Almanya’ya göre, Rusya şimdi mağlup edilebilirdi 
fakat zaman Rusya’nın lehine işliyordu ve birkaç sene sonra her şey daha zor 
olacaktı. Artık, hem Almanya hem Avusturya bir savaş istiyordu.26 Nitekim 
Avusturya Harbiye Nezareti’nin yayın organı olan “Militarische Rundschau” 
gazetesindeki ifadeler Türk basınında da yer bulmuştu:

21 “Sırbistan’da Tahkikat”, Tasfîr-i Efkâr, 9 Temmuz 1914.
22 “Avusturya’nın Bir Talebi”, Sabah, 11 Temmuz 1914.
23 “Avusturya’nın Tedâbîri”, Tasfîr-i Efkâr, 12 Temmuz 1914.
24 “Avusturya-Sırbistan İhtilâfı Etrafında”, Tasfîr-i Efkâr, 14 Temmuz 1914.
25 “Balkan Ufukları”, Tasfîr-i Efkâr, 19 Temmuz 1914.
26 Stone, a.g.e., s. 33-35.
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“Bir harp zamanı artık gelmiştir. Avusturya 2-3 sene sonra bir harple kar-
şı karşıya gelecektir. Zaman şimdi müsaittir. Rusya henüz hazır değildir.
Kader bir defa daha kararı elimize bırakmaz. Yani bir tereddüt kötü ola-
caktır. Büyük devletlerden birisi olmamız dolayısıyla nüfuzumuz ve say-
gınlığımız tehlikededir. Söz konusu olan mesele ya iyice yaşamak veyahut 
büsbütün mahv olmaktır.”27

Almanya’nın tüm desteğini almış olan Avusturya-Macaristan İmparatorlu-
ğu, 23 Temmuz 1914’te Sırbistan’a kabul edilmesi güç hatta imkânsız koşul-
lar içeren ve 48 saat süre tanıyan bir nota verdi.28

Basına göre, 23 Temmuz’da verilen ve 25 Temmuz akşamı saat 6’ya kadar 
cevap beklenen nota hızlı bir şekilde bakıldığında bile Avusturya taleplerinin 
48 saat içinde kabul edilmesinin çok zor olduğunu göstermekteydi. Son de-
rece ağır nota verilmiş ve ithamlarda bulunulmuştu. Ayrıca, beklentiler 10 
maddede vurgulanmakta ve özetle şu hususlar ön plana çıkmaktaydı:

“28 Haziran’daki feci olay, Sırbistan’da Avusturya-Macaristan İmpara-
torluğu’nun bazı bölgeleriyle ilgili cereyan olduğunu göstermektedir. 28 
Haziran suikastı faillerinin ifadeleriyle Saraybosna cinayetinin Belgrad’ta 
tertip edildiği, Sırp subay ve memurlarının yardımcı oldukları anlaşılmak-
tadır. Avusturya-Macaristan Hükümeti, senelerden beri Belgrat’ta tertip ve 
idare edilen ve Avusturya arazisine sirayet eyleyen harekete karşı muha-
faza ettiği sabır ve tahammülü daha fazla gösteremez. Avusturya aleyhine 
Sırbistan’da yapılan propagandayı önlemek için Sırbistan taahhütte bu-
lunmalıdır. Sırbistan bunu 26 Temmuz’da resmî gazetesinin 1. sayfasında 
neşretmelidir. Avusturya’ya karşı yapılacak propaganda ve eylemler Sır-
bistan Hükümeti’nce en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır.Avusturya-Ma-
caristan Hükümeti’nce isimleri verilecek Sırp subay ve devlet görevlilerine 
işten çektirilmesi, Sırbistan arazisindeki tahkikata Avusturyalı görevlilerin 
de katılması, Sırp okullarında Avusturya-Macaristan aleyhinde ifadeler 
kullanılmaması hususlarının kabul edilmesi gerekmektedir.”29

Notayla ilgili diğer gazetelerde de değerlendirmeler yapılmıştır. İkdâm ga-
zetesindeki yazıda, Avusturya ültimatomunun mutedil bir dille, fakat kesin 
beklentiler taşıdığı, Sırbistan’ın ültimatomu 48 saatte kabul etmemesi ihti-
malinden hareket eden Avusturya’nın kararlı hareket ettiği vurgulanıyordu. 
Ültimatomun ne anlama geldiğini Avrupa borsaları oldukça iyi kavramıştı. 
Olumsuz tepki veren borsalar hızla düşüle geçmiştir. İkdâm’da ayrıca şu tes-
pite yer verilmiştir:

“…Her ne olursa olsun mesele Sırplıların layık oldukları cezaya çarptırıl-
malarıyla neticelenir. …Şimdilik biz gerek bu fırtınanın sonuçlarına gerek 
Balkanlarda mutlaka oluşacak yeni durumlara karşı seyirci sıfatıyla bu-
lunuyoruz. Yalnız merak ettiğimiz bir nokta daha varsa o da Yunan Hü-

27 “Avusturya Harb İstiyor”, Tanîn, 22 Temmuz 1914.
28 A. Halûk Ülman, I. Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Savaş, İstanbul, 2002, s. 295.
29 “Avusturya-Sırbistan Münasebâtı, Nota Tebliğ Edildi”, Tasfîr-i Efkâr, 25 Temmuz 1914.
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kümeti’nin müttefik ve hempası olan Sırp Hükümeti’ne karşı şu günlerde 
alacağı vaziyettir!.”30

Tanîn gazetesinin tahmini notadan sonra Avusturya ve Sırbistan’ın siyasî 
ilişkilerinin vahim bir devreye girdiği, şimdilik siyasî mahfillerde devam eden 
mücadelenin harp sahasına intikal etmesine pek az bir mesafe kaldığı şeklin-
dedir.31 Sabah gazetesinde Dikran Kelekyan’ın başyazısında ise oldukça dik-
kat çekici bir analiz yapılmaktadır:

“İttifak Devletleri ile İtilaf Devletleri arasında ne zaman bir sorun belirme 
ihtimali olsa İngiltere ve Almanya devreye girerek büyümesini önlerlerdi. 
…Bugün Avusturya’nın Sırbistan’a verdiği ültimatom ile İttifak Devletleri 
gayet mühim yeni bir teşebbüste bulunmaktadırlar. Aynı zamanda İrlanda 
meselesi sebebiyle İngiltere dış politika meseleleriyle eskisi kadar uğraşa-
mayacak derecede meşguldür. …Ültimatomun içeriğiyle ilgili ilk haberler 
Belgrad’a ulaşır ulaşmaz Sırbistan Başvekili Pasiç, Petersburg’a gitmişti. 
Sırbistan ültimatomu kabul ederse Avusturya nüfuzu altına girecektir ve 
bu durum aynı zamanda Rus politikası için de bir hezimet olacaktır.”32

Tasfîr-i Efkâr, ültimatomu kabul etse de etmese de Sırbistan’ın ağır bir 
faturayla karşı karşıya olduğunu yazmıştır:

“Saraybosna suikastı üzerine muhtemel gelişmeler hakkında tahminleri-
miz doğru çıktı. Avusturya sessizce hazırlıklarını yapmış, hatta tahminle-
rimizin ötesinde 48 saat müddetli bir ültimatomu Sırp Hükümeti’nin gözü-
ne dayamıştır. Biz bu satırları yazarken Avusturya-Macaristan Hüküme-
ti’nin 48 saatlik ültimatom süresi dolmak üzere bulunuyor.
Henüz Sırp Hükümeti’nin cevap verip vermeyeceğine, verecekse bunun 
şekli ve mahiyetinin ne olacağına dair bir bilgi yoktur. Avusturya ültima-
tomunda bağımsızlık hukukunu ortadan kaldıran maddeler var. Bunların 
tamamıyla kabulü Sırbistan’ın bir Avusturya eyaleti haline gelmesi, kabul 
edilmemesi ise harbin kaçınılmaz olması demektir.”33

Ültimatom ile ilgili yapılan yorumlarda bazı gazeteler bir savaş ihtimalini 
görmekte fakat bu çatışmanın büyük bir Avrupa harbine dönüşmeyeceğini 
ifade etmekteydi.34 Tasfîr-i Efkâr’da, Yunus Nadi Bey savaşla ilgili şu tahmin-
de bulunmuştur:

“Ültimatom süresinin 48 saat daha uzatılması hususunda Rusya’nın tek-
lifini Avusturya kabul etmemiştir. Sırbistan’da saray halkı ve hükümet 
daireleri iç kesimlere nakledilmiştir. Buna şüphe yok ki şimdiden tahmini 
mümkün olmayan çok önemli bir savaş başlayacaktır. Sırbistan Genelkur-
may Başkanı’nın Peşte’den geçerken tutuklanması harbin yeni bir şekilde 
ilanından başka bir şey değildir.

30 “Fırtına Alâmetleri”, İkdâm, 25 Temmuz 1914.
31 Tanîn, 25 Temmuz 1914.
32 “Ufk-ı Siyâsette Yeni Tehlikeler”, Sabah, 25 Temmuz 1914.
33 Galiba Harb Ateşleri Parlamak Üzere”, Tasfîr-i Efkâr, 26 Temmuz 1914.
34 “Yeni Bir Harbde Balkanlar, Rusya’nın Vaz’iyyeti”, Tanîn, 26 Temmuz 1914.
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Rusya, Sırbistan’ı kendi haline bırakmak gayretindedir. Öte yandan Al-
manya, Paris Büyükelçisi vasıtasıyla Fransa’ya harbin mahallî kalma-
sı arzusunu iletmiş aksi takdirde Almanya’nın lakayt kalamayacağını 
bildirmiştir. Demek ki İttifak Devletleri bu meselede Avusturya-Macaris-
tan’a destek olmayı kesinlikle kararlaştırmışlardır. Eğer İtilaf Devletleri 
Sırbistan’a destek olursa harbin umûmîleşmesi zarurî görünmektedir. 
Harp umumîleşirse tabii ki neticelerini şimdiden tayin edebilmek mümkün 
olmaz. Fakat biz öyle zannederiz ki, harp umûmîleşmeyecek, böyle bir 
sorumluluğu taşıyacak devlet çıkmayacaktır.”35

25 Temmuz 1914’te Sırbistan Başvekili Pasiç, ültimatom süresinin dol-
masına birkaç dakika kala Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Büyükelçi-
liği’ne bizzat gelmiş ve cevabını iletmiştir. Sırbistan’ın cevabını yetersiz bulan 
Büyükelçi, diplomatik ilişkilerin kesildiğini belirterek elçilik görevlileriyle bir-
likte akşam saat 6.30’da Belgrat’tan ayrılmıştır. Aslında Sırbistan Hükümeti, 
cevabî notaya verilecek tepkiyi zaten kestirdiğinden aynı gün öğleden sonra 
saat 3’te genel seferberlik ilan etmişti.36 Sırbistan’ın ültimatomu kabul etme-
mesi ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi savaşı kaçınılmaz hale getirmiştir.37 
Diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararı 26 Temmuz’da Sırp Büyükelçisi’ne res-
men tebliğ edilmiş ve pasaportu verilmiştir.38

Aslında Avusturya-Macaristan Hükümeti bu notayı biraz da kabul edil-
mesin diye bu kadar ağır hazırlamıştı. Eğer Sırbistan kabul etse, daha geniş 
istekler kapsayan ikinci bir nota vereceklerdi. Savaşın ayak seslerini duyan 
Sırbistan, notadaki isteklerin çoğunu kabul etmesine rağmen, Avusturya gö-
revlilerinin Sırp topraklarında soruşturma yürütmesine karşı çıkmış ve bü-
yük devletlerin arabuluculuğunu istemişti. Savaş isteyen Avusturya için ta-
leplerden birisinin reddi yeterliydi ve artık savaş için geri sayım başlamıştı.39

Avusturya’da yayınlanan Neue Freie Presse gazetesi Rusya’nın tarafsız 
kalmayıp Avusturya-Sırbistan ihtilafına müdahale etmesi halinde bir Avrupa 
sorunu doğacağını ifade etmişti.40 Türk basını bu günlerde savaşın çıkmasını 
beklemiş ve adeta bunun bir saat meselesi olduğu vurgusunu yapmıştır. 27 
Temmuz tarihli İkdâm’da savaşla ilgili şu ifadeler yer almıştır:

“Dün akşam şu satırları yazdığımız saate kadar harbin başladığına dair 
bir telgraf gelmemişti. İhtimal ki gece yarısından sonra gelecek telgraflar-
da buna dair malumat bulunacaktır. Şimdilik bilinen bir şey varsa o da 
Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kesil-

35 “Yeni Vaz’iyyetler, Yeni Vazîfeler”, Tasfîr-i Efkâr, 27 Temmuz 1914.
36 “Sırbistan’ın Seferberliği”, Tasfîr-i Efkâr, 27 Temmuz 1914.
37 “Harb Gayr-i Kabil-i İctinâb”, Tasfîr-i Efkâr, 27 Temmuz 1914. Tuna monarşisinin Saray-Bosna  
cinayetinden sonra Sırplara verdiği ültimatom dikkate alınmadı ve nihayetinde Viyana’nın Belg-
rad’a savaş ilanıyla I. Dünya Savaşı çıktı. Bkz. Katrin Boekch, “Birinci Dünya Savaşı Arifesinde 
Rusya ve Balkan Devletleri”, (Çev. Mustafa Aydın), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 167, 
Nisan, 2007, s. 93.
38 Tanîn, 28 Temmuz 1914.
39 Ülman, a.g.e., s. 296.
40 “Rusya Müdâhale Ederse”, Tanîn, 27 Temmuz 1914.
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miş olması ve her ihtimale karşı bütün Avrupa’nın senelerden beri hatta 
Balkan Savaşları esnasında bile görülmemiş derecede heyecan ve buhran 
içinde bulunuyor olmasıdır.”41

Tanîn’deki yazıda bütün Avrupa’nın tek endişesinin bir Avrupa harbi çık-
ma ihtimali olduğu ifade edilerek, bu soruya kimsenin kesin bir cevap vere-
mediği belirtilmiştir. Tanîn’e göre, Rusya’nın Sırbistan’ı silahla müdafaa et-
meyi düşünmesi, hareket ve tavrı gelişmeleri belirleyecek ve soru işaretlerini 
ortadan kaldıracaktı. Balkanlar’da bu gelişmeler olurken Osmanlı Devleti’nin 
politikası ne olacaktı? Yazının devamında bununla ilgili şu tahminde bulu-
nulmuştur:

“…Harp mevzi bir halde kaldıkça hükümetimiz tarafsızlığımızı korumak-
tan başka bir şey yapmayacaktır. Var olan siyasî buhrandaki politikamız 
budur. Avrupa’da umumî bir harp Balkanlarda da umumî bir kargaşalık 
ortaya çıkarsa Balkan ülkeleri de Türkiye’de kendisine yeni bir hareket 
tarzı düşünecek ve yeniden karar vereceklerdir. Ümit edelim ki işler bu 
mertebeye gelmesin.”42

Sabah gazetesindeki başyazı gelinen süreci analiz ederken buhranın bü-
yüyeceği ve cephenin genişleyeceği endişesi gayet isabetli bir şekilde ele alın-
mıştır:

“Henüz harp ilan edilmemişken Karadağ’ın Sırbistan’la beraber hareket 
edeceğini haber aldık. Muharebeye şimdiden iki devlet değil, üç devlet 
iştirak etmektedir. Mevziî bir halde olacağı söylenen çatışmanın sınırla-
rı şimdiden bir derece büyümüştür. Yunanistan ittifak hükümleri gereği 
Sırbistan’ın yanında yer alırsa Avusturya’nın karşısında üç devlet olacak 
demektir. Bu durumda İttifak Devletleri Almanya ve İtalya’nın durumu ne 
olacaktır? 
Balkan Savaşı’nın mevziî kalması iki bloktaki devletlerin hiçbirinin çatış-
maya girmemesiyle mümkün olmuştu. Şimdi savaşa Avusturya girmek-
tedir. Acaba bu şartlarda çatışmanın mevziî kalması mümkün müdür? 
Şimdi Saraybosna cinayetinin faillerini cezalandırma konusu ikinci de-
recede kalmıştır. Mesele, Avusturya’nın doğrudan doğruya Balkanlar’da 
nüfuzunu arttırma boyutuna gelmiştir. Bu da Slavlık ile temas neticesini 
getirecektir. Rusya’nın tarafsız olması halinde, Avusturya’nın bu devletle-
ri yenmesi kaçınılmazdır. Bu da, Balkanlardaki vaziyetin Slavlık aleyhine 
değişmesi ve Rus etkisinin kaybolması anlamındadır.
Bütün bu değerlendirmeler göz önüne alındığında Üçüncü Balkan Sava-
şı’nın mevziî bir noktada kalması pek mümkün gözükmüyor. İş bu çığıra 
girmemeliydi, Avrupa’da bir umumî harp zuhur edeceğinden korkmaya 
son derece ciddî sebepler mevcuttur.”43

41 “Harb-i Umûmî Tehlikeleri”, İkdâm, 27 Temmuz 1914.
42 “Harb-i Umûmî Tehlikeleri”, Tanîn, 28 Temmuz 1914.
43 “Üçüncü Balkan Muhârebesi”, Sabah, 28 Temmuz 1914.
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Başka bir yazıda da harbin genişleme ihtimali iki nedene dayandırılmıştır:

“…Mesele budur: Harp ne olacak? Biz harbin mahallî kalacağını tahmin 
etmekteyiz. Harbin umumileşeceğini ileri sürenler ise konuyu 2 noktadan 
ele almaktadır. 1- Harbin umumîleşmesi İttifak Devletleri’nce bilhassa Al-
manya tarafından onaylanmaktadır. Slavlık-Germenlik rekabetinde Slav-
lık daha da güçlenmeden Almanya hamle yapmak istiyor. 2- Slavlığın 
hamisi Rusya bir Slav devleti olan Sırbistan’ın Germen ayakları altında 
kalmasına tahammül edemez. Rusya ortaya atılacaktır ve harp umumîle-
şecektir.”44

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu henüz resmen savaş ilan etmeden 
sınır çatışmalarının olması ve Tuna Nehri üzerindeki Avusturya gemilerinin 
bombardımana başlaması savaşın fiilî hale gelmesi olarak algılanmıştır.45 
Avusturya’nın 28 Temmuz’da Sırbistan’a resmen savaş ilan etmesiyle mahallî 
kalması ümit edilen harp başladı.46 Avusturya’nın Belgrad’ı bombardıman et-
mesinden sonra Rusya kısmî seferberlik ilân etti.47 Tahmin edilen ve korkulan 
senaryo gerçekleşmek üzereydi ve büyük bir Avrupa harbine yarım adım kal-
mış gibi görünüyordu. Tanîn, Avusturya’nın harp ilanındaki asıl amacın sade-
ce yenilmesine kesin gözüyle bakılan Sırbistan’ı cezalandırmak olmadığı, Bal-
kanlardaki Slavlık emellerini kırmak ve Avusturya’yı bir daha tehdit edemez 
hale getirmek olduğunu ileri sürmüştür.48 Avusturya-Macaristan Hükümeti, 
Sırp milliyetçiliğinin iyice denetim altına alınmaması halinde bu durumun 
imparatorluğun sonu olabileceğini düşünmüş ve sert tepki vermiştir.49

Avusturya-Sırbistan savaşı başlar başlamaz yakın coğrafyadaki ülkeler 
bir şekilde etkilenmiştir. Nitekim, Osmanlı Devleti’nde de piyasalarda hemen 
olumsuz yansımalar görülmüş, un, şeker, gaz gibi temel maddelerin fiyatları 
yükselmiştir. Ayrıca hükümet, borsa spekülasyonu yaparak menfaat temin 
etmek isteyenlere karşı önlem alacağını açıklamıştır.50

Birinci Dünya Savaşı’nın Başlaması

İngiltere, Avrupa’da ortaya çıkan buhranı diplomatik yolla çözmek için Al-
manya nezdinde teşebbüste bulunarak uluslararası bir konferans toplamak 
istemişti. Almanya bu teklife yanaşmadığı gibi İngiltere’nin sorusuna karşılık 
Belçika’yı işgal etmeyeceğine dair teminat vermekten de kaçındı. Bu durum 
İngiltere üzerinde olumsuz bir etki yapmış ve kuşkularını arttırmıştı.51

44 “Harb Mevziî mi Kalacak, Yoksa Umûmîleşecek mi?”, Tasfîr-i Efkâr, 28 Temmuz 1914.
45 “Müsâdemeler Başladı”, İkdâm, 28 Temmuz 1914; “İlk Çarpışmalar”, Tasfîr-i Efkâr, 28 Temmuz 
1914.
46 “Avusturya Hükûmeti Sırbistan’a Resmen İ’lân-ı Harb Eyledi”, Tasfîr-i Efkâr, 29 Temmuz 1914.
47 Pierre Renouvın, Birinci Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918), (Çev. Adnan Cemgil), Cilt: I, İstanbul, 
1969, s. 221.
48 “Avusturya’nın Tasavvurâtı”, Tanîn, 29 Temmuz 1914.
49 Sander, a.g.e., s. 354.
50 İkdâm, 30 Temmuz 1914.
51 Fahir H. Armaoğlu, Siyasî Tarih 1789-1960, Ankara, 1973, s. 414.



11BÜLENT BAKAR / SARAYBOSNA SUİKASTI’NDA SULTAN OSMAN VE REŞADİYE GEMİLERİ

Bu arada Türk basınının önemli bir kısmının ürkütücü tahmini gerçekleş-
miş, Rusya yaşanan süreçte Sırbistan’a destek vermişti. 31 Temmuz tarihli ve 
Berlin kaynaklı bir habere göre, Petersburg’taki Alman Büyükelçisi gönderdi-
ği acil telgrafta bütün Rus ordu ve donanmasına seferberlik emri verildiğini 
açıklamıştı.52 Gerçekten Rus Genelkurmay Başkanı, derhal seferberlik emri 
verilmesi gerektiğini, aksi takdirde hazırlıksızlık yüzünden Rusya yenilirse 
sorumluluk almayacağını belirtmesi üzerine Çar 31 Temmuz’da genel sefer-
berlik ilan etmişti.53 Almanya, 31 Temmuz’da Rusya’ya verdiği ültimatomda 
bütün savaş hazırlıklarının durdurulmasını istedi.54 Rusya’nın ültimatoma 
cevap vermemesi üzerine Almanya’nın tepkisi Rusya’ya 1 Ağustos’ta savaş 
ilanı oldu.55 Almanya’nın topraklarından geçit istemek için Belçika’ya verdiği 
ültimatomun reddedilmesi üzerine de Alman askerleri 2 Ağustos’ta Belçika’ya 
girdiler. Ayrıca, Almanların Lüksemburg’u işgali başlamıştı. Almanya, 3 Ağus-
tos’ta Fransız uçaklarının saldırısı bahanesiyle Fransa’ya harp ilân etti.56 Böy-
lece, çok kısa bir sürede Avrupa birbirine girmiş oluyordu.

Avrupa’da başlayan savaşın boyutunun daha önce rastlanmayan ölçüde 
olduğu konusunda Türk basınında yazılar çıkmıştır:

“…Avrupa ateşler içindedir. Tarih, tarih olalı dünya dünya olalı görülme-
miş bir müthiş hadise karşısındadır. …Velhasıl Avrupa’nın ne toprağı ne 
de denizleri böyle bir hale maruz kalmamıştır. …Napolyon zamanındaki 
Avrupa’ya dehşet salan 400.000 küsur kişilik ordusu da şimdiki ordulara 
nispetle hükümsüz kalıyor. …Avrupa’nın bugünkü haline bakıp da kıya-
met koptu demekten başka denilecek bir söz bulunamıyor.”57

Osmanlı Devleti’nin Durumu

Osmanlı yöneticileri son yıllarda yaşanan gelişmelerin büyük bir savaşın 
ayak sesleri olduğuna dair kuşku duymuyorlardı. Bu ateşin Osmanlı Devle-
ti’ne sıçrayacağını düşünen İttihatçı liderler savaş öncesinde büyük güçlerle, 
İtilaf Devletleri’yle de ittifak görüşmelerinde bulunmuşlar, ama sonuç alama-
mışlardı.58

Avrupa’da büyük savaş başlarken Türk Hükümeti ilk önlem olarak 2 
Ağustos 1914’te kara ve deniz kuvvetlerinin kısmen seferberliğini ilan etmiş59 

52 İkdâm, 2 Ağustos 1914.
53 Sander, a.g.e., s. 355.
54 Renouvın, a.g.e., s. 224.
55 İkdâm, 3 Ağustos 1914.
56 Renouvın, a.g.e., s. 224.
57 “Harb-i Umûmî”, Servet-i Fünûn, 24 Temmuz 1330 (6 Ağustos 1914), Sayı: 1209, s. 198-199.
58 Bkz. H. Bayram Soy, “Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı Devleti’nin Büyük Güçlerle 
Yaptığı İttifak Görüşmeleri ve Savaşa Girmesi”, Türklük Araştırmaları Dergisi, Sayı: 18, Güz 2005.
59 İkdâm, 3 Ağustos 1914. Bu arada Alman ve Osmanlı devlet adamları arasındaki görüşmeler 2 
Ağustos 1914’te Alman-Osmanlı gizli antlaşmasıyla sonuçlanmış ve Osmanlı Hükümeti, savaşta-
ki yerini Almanya’nın yanı olarak belirlemişti. Alman Büyükelçi Wangenheim, antlaşma ile ilgili  
Berlin’i bilgilendirirken “ittifak antlaşması” tabirini kullanmıştır. Bkz. Mustafa Aksakal, Harb-i  
Umumi Eşiğinde Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl Girdi?, İstanbul, 2010, s. 117-119. Bu ittifak 
antlaşması o kadar gizliydi ki Cavit Paşa, Cemal Paşa ve kabinenin diğer bakanlarının çoğu bun-
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ve Avrupa siyasetinde meydana gelen gelişmeler karşısında Meclis-i Vükelâ’ca 
tarafsızlık kararlaştırılmış, devletlere bildirilmiştir.60 Kısmen seferberlik hak-
kındaki beyannameler 2 Ağustos’ta şehrin değişik yerlerine asılmış ve davul-
larla ilan edilmişti.61 Türk Hükümeti’nin savaşla ilgili tarafsızlık kararı ba-
sında olumlu karşılanmış ve birçok makalede desteklenmiştir. Bu hususta 
Tasfîr-i Efkâr’da çıkan yazıda şu değerlendirme yapılmıştır:

“Avusturya-Macaristan ile Sırbistan arasında meydana gelen ve nihayet 
baş döndürücü bir süratle bütün Avrupa’ya sirayet eden azim herc ü merc 
de bizim ne vaziyet alacağımız pek merak olunan bir şeydi. Hükümetimi-
zin tarafsızlık kararı bu husustaki merakı gidermiştir. …Tarafsız kalma-
mak demek bu genel savaşa iştirak etmek demektir. Harbe fiilen iştirakte 
ise elde edilecek menfaatlere mukabil büyük zarar ve hasar ihtimallerini 
gözden uzak tutmamak gerekir. Bu esas göz önünde tutulunca Avrupa’yı 
saran müthiş harpte bizim de yer almamız için hayat ve mevcudiyetimizi 
ortaya koyacak bir mahiyet bulunamayacağına şüphe yoktur.
…Özetle, Avrupa büyük bir imtihan devresi geçiriyor. Bu hengâmede bize 
düşen vazife tarafsız bir mevkide derli toplu durmak, yani her hal ve ihti-
male karşı hazır bulunmaktır.”62

Sabah gazetesinde de Başyazar Dikran Bey “Vazîfemiz” adlı yazısında 
Meclis-i Meb’ûsân Reisi Halil Bey’in nutkunu ön plana çıkarmış ve Halil Bey’e 
ait şu sözleri kullanmıştır: “…Bugün, Osmanlılara büyük bir vazife düşüyor. 
Bu da, Osmanlı saltanatı etrafında hep birlikte birleşmek ve tevekkül ile vatanı 
muhafaza eylemektir. Her şahsın vatanın muhafazası emrinde birleşmesi la-
zımdır.”63

Ağustos ayının ilk günlerinde Türk basınında ilk sayfalarda seferberlik 
kararıyla ilgili ilanlar sık sık yer almıştır. Askerlere! veya Silah Başına! başlı-
ğıyla yapılan açıklamalarda 20’den 45 yaşına kadar efradın askerlik şubele-
rine başvurmaları, çağrıya uymayanların ise cezalandırılacağı belirtiliyordu.64 
Böylece, Osmanlı Devleti hemen yanı başında çıkan büyük yangına karşı ön-
lem almaya çalışmış ve gelişmeleri tedirgin bir şekilde takip etmiştir.

Avrupa Savaşının Gelişmesi

Almanya zaten savaşta ön almak için savaş ilanından önce hızla hazırlık-
larını tamamlamaya çalışmış ve Norveç sularında bulunan 33 gemiden oluşan 
bir filoya Kiel Limanı’na dönmesi için emir vermişti. Ayrıca, Danimarka su-
larında bulunan savaş gemilerinin de Kiel’e acele çağrıldığı basına yansıyan 

dan haftalarca haberdar olamadılar. Bkz. Alan Palmer, Osmanlı İmparatorluğu Son Üç Yüz Yıl Bir 
Çöküşün Yeni Tarihi, (Çev. Belkıs Çorakçı Dişbudak), İstanbul, 1992, s. 248.
60 “Hükûmet-i Osmâniyye’nin Vaz’iyyeti”, İkdâm, 3 Ağustos 1914.
61 “Türkiye’nin Bî-taraflığı ve Seferberliği”, Sabah, 3 Ağustos 1914; Seferberlik beyannamelerinin 
ilanıyla ilgili bir resim için, İkdâm, 6 Ağustos 1914, bkz. ek-2.
62 “Hükûmetimizin Bî-Taraflığı”, Tasfîr-i Efkâr, 3 Ağustos 1914.
63 “Vazîfemiz”, Sabah, 4 Ağustos 1914.
64 İkdâm, 4 Ağustos 1914.
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haberler arasındaydı.65 2 Ağustos’tan itibaren Almanya’nın Baltık Donanması 
Baltık sahillerindeki Rus istihkâmlarını bombalamaya başladı.66

Avrupa’da savaş ilanlarıyla başlayan heyecan sürekli artarken Türk basını 
henüz savaşın dışında yer alan İngiltere ve İtalya gibi büyük devletlerin duru-
munu sorgulamıştır:

“Bir taraftan Almanya ile Avusturya, diğer tarafta Rusya ile Fransa ol-
mak üzere dört büyük devlet arasında savaş başladı. …Şimdi herkeste 
bir ümit kaldı: Acaba harp bu dört büyük devletle, Sırp ve Karadağ gibi iki 
küçük hükümet arasında sınırlı kalabilecek mi?. Rusya umumî seferber-
lik ilan etmiştir. Bulgaristan vaziyetini Romanya’ya göre saptayacaktır. 
Yunanistan savaş başından beri takındığı tavrı devam ettirecektir. Asıl 
önemli mesele, İngiltere ile İtalya’nın alacakları tavırdır. Dün Roma’dan 
gelen bir telgrafta şimdilik harbe katılmayacağı ve gelişmeleri izleyeceği 
belirtiliyordu. İngiltere’den henüz ses yok. Kimse İngiltere’nin ne vaziyet 
alacağını bilmiyor. Siyasî mahfillere göre kuvvetle muhtemeldir ki İngiltere 
mümkün oldukça tarafsızlığını sürdürecek ve İtalya ile münasip bir za-
manda savaşan devletler için aracı olmaya çalışacaktır.”67

Basın haberlerinde Alman ordusunun hızlı hareket ettiği, Fransız sınırını 
geçtikleri ve Lüksemburg’u işgal ettikleri haberi yansımıştır.68 Bu arada Kara-
dağ, Avusturya’ya harp ilan etmişti.69

Alman Genelkurmayı, Schliffen Planı’nı70 derhal uygulamaya koydu. Plan, 
Belçika üzerinden Fransa’ya bir ön alma taarruzu yapılmasını içeriyordu. Bu 
hareket İngiltere’yi harekete geçirmiştir. İngiltere, “güç dengesi” gibi gelenek-
sel sebeplerle ve küçük Belçika’yı savunmak için önemli bir karar aşamasına 
gelmiştir.71

İngiltere’nin ne yapacağı merakla beklenirken, İngiltere nihayet Alman-
ya’ya 4 Ağustos’ta harp ilan etmişti. Bu harp ilanına Belçika da katıldı.72 Bel-
çika’da Belçika ve Alman orduları arasında şiddetli çarpışmalar başladığı ba-
sına yansımıştı.73

Sabah gazetesinin 6 Ağustos tarihli sayısında Avrupa savaşını ve Balkan-
ların pozisyonunu tahlil eden başyazıda şu hususlara yer verilmiştir:

65 İkdâm, 1 Ağustos 1914.
66 İkdâm, 3 Ağustos 1914.
67 “İngiltere’den Hala Ses Yok!”, İkdâm, 4 Ağustos 1914.
68 Tasfîr-i Efkâr, 4 Ağustos 1914.
69 Sabah, 4 Ağustos 1914.
70 Bu plan, Alman eski Genelkurmay Başkanlarından Alfred von Schliffen tarafından hazırlanmış 
ve 1905’te selefi Helmuth von Moltke tarafından genişletilmişti ve önce Fransa’ya ardından sefer-
berliğini geç tamamlayabilecek Rusya’ya saldırarak iki cepheli bir savaş yürütülmesini öngörüyor-
du. Bkz. M. Aksakal, a.g.e., s. 165.
71 Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, (Çev. Birtane Karanakçı), Ankara, 1993, 
s. 296-301.
72 Sabah, 6 Ağustos 1914. Harp ilanları ard arda gelmiştir. Avusturya Rusya’ya, Sırbistan da Al-
manya’ya harp ilan etmiştir. Bkz. Sabah, 8 Ağustos 1914.
73 “Belçika’da Müsâdeme”, Tanîn, 7 Ağustos 1914.
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“Almanya, İngiltere’nin aracılık teklifini kabul etmedi. Tarafsız memleket-
lere bilhassa Belçika’ya taarruz edilmesinin savaş sebebi sayılacağı Sir 
Edward Grey’in nutkunda açıkça belirtilmişken Berlin Hükümeti Lüksem-
burg’tan sonra Belçika’nın da tarafsızlığını ihlal etti. Bu durumun neticesi 
İngiltere ve Belçika’nın harp ilanı oldu. …Bu dakikaya kadar İtilaf Dev-
letleri kendileri dışında iki kuvvet bulmuş iken (Sırbistan, Belçika), İttifak 
Devletleri’ne henüz başka bir devlet katılmamıştır (İtalya halen tarafsızdır).
…İngiliz ve Fransız donanmaları İtalya’nın batısında birleşecekler ve Ad-
riyatik Denizi’ne girecekler mi?. İtalya’nın 2, Avusturya’nın 2 ve Alman-
ya’nın 1 (Goeben) dretnotuna karşı şu anda İngiltere’nin 5, Fransa’nın 
2 dretnotu vardır. Bu iki devletin birinci sınıf zırhlıları da adet ve kuvvet 
bakımından İttifak Devletleri’nin Akdeniz ve Adriyatik’teki gemilerinden 
üstündür. İngiltere’nin başka bir düşüncesi deniz kuvvetleriyle Kuzey De-
nizi’nde, Akdeniz’de ve Adriyatik’te İttifak Devletleri’ni abluka altına al-
maktır. …Arnavutluk üzerinde İtalya ve Avusturya’nın farklı menfaatleri 
olması garip bir durum meydana getiriyor. İtilaf Devletleri’nin Adriyatik’te-
ki faaliyetleri İtalya’nın durumunu nasıl etkileyecektir?. Romanya savaşa 
katılacak mı?. Akdeniz’de meydana gelebilecek bir deniz savaşı tarafsız 
Balkan Devletleri üzerinde hangi etkiyi bırakacaktır?. Balkan Devletleri 
şimdiye kadar korudukları tarafsızlıklarını koruyabilecekler mi?. Bu soru-
ların cevabını zaman ve gelişmeler verecektir.”74

İngiltere’nin savaşa girmesindeki en büyük nedenin Almanya ile her alan-
da girdiği rekabet olduğu gazetelerin hem fikir olduğu bir konudur:

“İngiltere ile Belçika Almanya’ya harp ilan etmişlerdir. Şimdi umumî harp 
haricinde yalnız İtalya kalıyor ki, onun da savaşa hazırlanmasının uzun 
sürmeyeceği bellidir. …İngiltere ile Almanya arasında gerek silahlanma 
gerekse sanayi bakımından çoktan beri başlamış olan gayet müthiş bir 
rekabet vardı. İşte şimdi İngiltere’yi Almanya aleyhinde harekete sevk 
eden sebep de bu rekabet oluyor.”75

Başka bir yazıda da iki blok arasındaki rekabetin neticede savaşa neden 
olduğu şu şekilde ifade edilmiştir:

“…Harp, barut ve dinamitle dolu büyük bir kütle gibi en küçük bir çarpma 
neticesinde birden patladı. Harbi doğuran sebepleri incelemeden bundan 
neticeler çıkarmak çocukça bir hareket olur: Harbi doğuran neden reka-
bettir! …Rekabet, milletlerin siyasî, ilmî, fennî, içtimaî, iktisadî ve buna 
benzer hareket ve temayüllerinin herhangi biri üstüne yapıştırılabilecek 
bir etikettir. Denilebilir ki harbi, hayattaki rekabet doğurdu!”76

Böylece, en cüretkâr savaş tahmincilerinin bile öngöremeyeceği şekilde sa-
dece birkaç gün içinde bütün Avrupa savaş alanı haline gelmiştir. Bu çapta 

74 “Avrupa Muhârebesi ve Balkanlar”, Sabah, 6 Ağustos 1914.
75 “İngiltere’nin Müdâhalesi”, Tasfîr-i Efkâr, 6 Ağustos 1914.
76 “Avrupa Medeniyyetinin İnhidâmı”, Servet-i Fünûn, 31 Temmuz 1330 (13 Ağustos 1914), Sayı: 
1210, s. 209.
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bir savaş daha önce yaşanmadığı için ne kadar süreceği ve hangi devletlerin 
perişan olacağına dair kesin bir şey söylemek mümkün değildi.

İngiltere’nin Sultan Osman ve Reşadiye Zırhlılarına El Koyması

Osmanlı Hükümeti, donanmayı güçlendirmek için İngiltere’ye 1911’de Reşa-
diye ve 1913’te Sultan Osman savaş gemilerini sipariş etmişti. Bu gemiler saye-
sinde güçlenecek Osmanlı donanmasının Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunan donan-
ması karşısında üstünlüğü temin edilecek ve adaların geri alınması söz konusu 
olabilecekti. Halkın bağışlarıyla toplanan parayla alınan bu gemilere İngiliz Hü-
kümeti’nin el koyması, hükümet, kamuoyu ve haliyle basında büyük bir hayal 
kırıklığına yol açmış ve İngiliz aleyhtarlığını oldukça üst seviyeye çıkarmıştır.77

Türk basınında haftalarca devam eden haber ve sitemler hayal kırıklığının 
boyutunu ortaya koymaktadır. İngiltere’nin gemilere el koyması hadisesi Mat-
buat Müdüriyeti’nin tebliğinde kısaca şöyle özetlenmişti:

“Armstrong Fabrikası’nda inşa olunan Sultan Osman dretnotunun 30 Ey-
lül’de teslim edilmesi kararlaştırılmış iken siyasî durumlar nedeniyle ge-
miye bir an önce sahip olmak isteyen Osmanlı Hükümeti geminin 2 topu-
nun eksik yapılmasını da kabullenerek 1 Ağustos’ta teslimi kararlaştırıl-
dı. Gemiye Osmanlı sancağı çekilmesine yarım saat kala İngiliz Hüküme-
ti, Armstrong şirketine ve tüm şirketlere yaptığı tebligatta hiçbir geminin 
İngiltere sahillerinden ayrılamayacağını bildirdi. Osmanlı Hükümeti’nin 
şiddetli protestosuna verilen cevap İngiltere’nin menfaatlerinin bunu ge-
rektirdiği şeklinde oldu ve başka bir açıklama ihtiyacı hissedilmedi.”78

Sabah gazetesi konu hakkında yaptığı değerlendirmede Matbuat Müdüri-
yeti’nin tebliğinden üzüntüyle haberdar olduklarını ve milletin gözbebeği Sul-
tan Osman’ın dretnotuyla ilgili muamelenin Osmanlı ve İslâm âleminde yankı 
uyandıracağını yazmıştır.79 İngiltere’ye sipariş edilen gemilere el konulması 
basında büyük öfke yaratmıştı:

“…Sultan Osman dretnotu gelmiyor!. Bu haber bir haftadan beri kulaktan 
kulağa fısıldanan bir şayiaydı. Bu söylentiyi İstanbul halkı da duyunca 
derin bir tesir ve sonsuz bir acı uyandırdı. …Sultan Osman, hükümetin 
pek büyük fedakârlıklarla elde ettiği bir kuvvet, binlerce millik Osman-
lı sahillerini korumak için oluşturulması düşünülen güçlü donanmanın 
temeli idi. …Uğradığımız bu kaybı kendimiz için bir ders olarak telakki 
edeceğiz. Bazen bir milletin uyanması için böyle şiddetli darbelere ihtiyaç 
vardır. Böyle bir zamanda yaşanan sıkıntının şiddeti ise pek aşikârdır. En 
samimi dostluk düşüncesinin bile açıklayamadığı menfaat her şeye üstün 
gelmektedir. Bunun için hala kesin olarak kabul etmek istemediğimiz Sul-
tan Osman’ın kaybı karşısında bugünkü vazifemiz üzgün olmak, yarınki 
vazifemiz ise kendi işimizi kendimiz görmek olmalıdır.”80

77 Stanford J. Shaw, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu Savaşa Giriş, (Çev. Beyza 
Sümer Aydaş), Cilt: 1, Ankara, 2014, s. 545.
78 “Sultan Osmân Dretnotu”, Sabah, 7 Ağustos 1914.
79 Sabah, 7 Ağustos 1914.
80 “Sultan Osmân”, Tanîn, 7 Ağustos 1914.
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Sultan Osman dretnotuna el konulmasının sıcaklığı ve üzüntüsü geçme-
den Matbuat-ı Umumiye Müdüriyeti’nin basında yayınlanan yeni bir tebliği 
üzüntüyü iyice arttırmıştır. 9 Ağustos 1914 tarihli gazetelerde yayınlanan teb-
liğ şöyleydi:

“İngiltere hükümeti Reşadiye zırhlımızı dahi gasp ve zabtına geçirmiş ol-
duğu gibi İngiltere tezgâhlarında Şili hükümeti namına inşa edilmiş olup 
Hükümet-i Seniyyece satın alınması kararlaştırılmış ve pazarlığı yapılmış 
olan 1.850 tonilatoluk 2 torpido destroyerlerini de zabt ve bunları resmen 
ilan etmiştir.”81

Sabah gazetesi ise konuyla ilgili bir başka değerlendirmede şu açıklamayı 
yapmıştır:

“Milletin kalbine vurulmuş olan darbenin etkisi altındayken bu harekete 
birden bire inanmak istemezken kalbimize bir darbe daha saplandı. İn-
giltere’nin Sultan Osman’ı gasp etme kararından dönebileceğini düşünür-
ken, İngiltere bununla yetinmedi. Osmanlı milletine vurduğu bu darbeyi 
kâfi görmedi. Reşadiye’yi de gasp etti. Aynı zamanda iki torpido muhribi 
de pençesine aldı. …Bu gemiler her türlü fedakârlıklarla toplanmış bir be-
delin karşılıklarıydı. Bunlara dokunmak, bunları gasp ve zapt etmek doğ-
rudan doğruya Osmanlı milletinin, İslâm ümmetinin ümitlerini kırmaktır. 
Bugün, bu darbenin bize tesirlerinden ziyade bunu haksız ve insafsızca 
yapanlar üzerinde oluşacak tesiri düşünüyoruz.”82

İkdâm gazetesinde de İngiliz politikası şiddetle eleştirilerek İngilizlerin Sul-
tan Osman-ı Evvel’e, Agincourt ve Reşadiye’ye Erin adlarını vererek İngiliz do-
nanması hizmetine aldıkları belirtilmiş ve İngilizlerin bu durumu milyonlarca 
Müslüman’a nasıl izah edecekleri sorulmuştur.83

İstanbul’da yayınlanan Osmanischer Lloyd gazetesinin konuyla ilgili yazısı 
özet olarak Türk basınına yansımıştır. Yazıda, Sultan Osman’a el konulması-
nın kahramanlığa aykırı olduğu ileri sürülerek, İngiliz tezgâhlarında inşa edilen 
bir İtalyan savaş gemisine el konulmayıp, bu uygulamanın Osmanlı Devleti için 
gerçekleşmesinin İngiltere’nin kasıtlı bir hareketi olduğu ileri sürülmüştür.84 
Tanîn ise gemilere el koyan İngiltere’ye öfkeyi yansıtmaya devam etmiş ve İn-
giltere’nin bu uygulamayı sadece Osmanlı Devleti için yaptığını vurgulamıştır:

“…Donanmasını takviye etmek zorunda olduğunu söyleyen İngiltere bizim 
gemilerimizi gasp ederken La Torre dretnotunu İtalya’ya teslim etmiştir.
Amerika Hükümeti aynı buhran ve şartlar içindeyken verdiği söze sadık 
kalarak donanmasından 2 gemiyi Yunanistan’a teslim etti. Halbuki İngil-
tere kendisi ile dost geçinmek için sadece şu son senede birçok fedakâr-
lıklara katlanmış olan bir devletin bütün ümitlerini taşıyan dört gemiye 

81 Sabah, 9 Ağustos 1914.
82 “Şâyân-ı Teessüf Bir Muâmele”, Sabah, 9 Ağustos 1914.
83 “İngiltere’den Beklenir miydi”, İkdâm, 9 Ağustos 1914.
84 “Sultan Osmân Dretnotu Hakkında”, Sabah, 10 Ağustos 1914.
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hiçbir mecburiyet olmaksızın el koymuş ve bu hareketinin bütün bir mil-
let üzerinde meydana getireceği büyük tesiri dikkate almaya bile gerek 
görmemiştir. Hatta o kadar ki, şu fakir milletin 6-7 milyon lirasına el ko-
yarken buna mukabil katlandığı yegâne zahmet 2 küçük kelime ile ifade 
edilen kuru bir vaatten ibaret kalmıştır. Bu gemilerle kaybettiğimiz şey 
ise bu 6-7 milyondan çok fazla ve çok başkadır. Bir millet ne kadar fakir 
olursa olsun 5-10 milyon lirayı her zaman gözden çıkarabilir, fakat bütün 
Avrupa’nın alt üst olduğu böyle tarihî bir buhran döneminde ve kıyamette 
bu dört gemiden mahrum edilmiş olmak hiçbir zaman ve hiçbir surette 
telafisi olmayacak bir kayıptır.
Gemilerin zaptı için İngiltere, Osmanlı Hükümeti’nin seferberlik ilân et-
mesi gibi manasız bir bahane gösteremez. Zira gemilere el konulan tarih 
bizim seferberlik tarihinden 48 saat öncedir!.”85

Viyana’da yayınlanan bir gazetede İngiltere’nin Osmanlı gemilerine el koy-
ması hadisesinden bahsedilmesi haberi Tasfîr-i Efkâr’a yansımıştı. Avusturya 
basını gelişmeyi şöyle değerlendirmiştir:

“Böyle bir tedbir ancak İngiltere’nin küçüklüğüyle izah edilebilir. Osmanlı 
Hükümeti derhal İngiltere Hükümeti’ni şiddetle protesto ederek ulusla-
rarası hukuk ve tarafsızlığa aykırı olan böyle bir hareketi kabul edeme-
yeceğini tebliğ etmiştir. Bundan sonra İngiltere tezgâhlarına gemi sipariş 
etmek isteyecek olan yabancı hükümetler sipariş vermeden evvel bu tavrı 
uzun ve derin düşünmeye mecbur kalacaklardır.”86

Sultan Osman ve Reşadiye savaş gemilerini teslim almak üzere gitmiş olan 
Türk mürettebatın İstanbul’a dönmesi üzerine büyük bir yara haline gelen 
mesele basında tekrar yer bulmuştur:

“…Sultan Osman ve Reşadiye dretnotlarının süvarileri Rauf ve Vasıf Bey-
lerle subay ve askerlerini taşıyan Reşit Paşa vapuru dün İngiltere’den 
limanımıza gelmiştir. 250 subay ve 1.400 bahriyeli asker olmak üzere 
1.650 kişi haricinde İngiltere’de tahsilde olan bazı talebemiz ve Osmanlı 
vatandaşı da Reşit Paşa vapuruyla dönmüştür.
Gelenlerle yaptığımız mülakatta evvela Sultan Osman ardından Reşa-
diye’ye uygulanan ambargo esnasında İngiltere’nin henüz Almanya’ya 
harp ilan etmemiş olduğunu söylediler. İngiliz kanunları da bu ambargo 
muamelesine ancak bir harp halinde izin verdiği halde bu durum sadece 
keyfiyetle açıklanabilir. Başka bir husus, İngiltere’nin Osmanlı gemilerin-
den başka bir harp gemisini zapt etmemiş olması ve bu uygulamanın yal-
nız Osmanlı gemileriyle sınırlı kalmasıdır.”87

Sultan Osman ve Reşadiye’ye el koyulması halkta büyük hayal kırıklığı 
meydana getirmiştir. İstanbul’da İngiliz Büyükelçiliği’ne gönderilen telgraflar-

85 “İngiltere’nin Son Hareketi”, Tanîn, 11 Ağustos 1914.
86 “Osmânlı Dretnotlarına Dâir”, Tasfîr-i Efkâr, 11 Ağustos 1914.
87 “Sultan Osmân ve Reşâdiye’miz Nasıl Tevkif Olundu?”, Tasfîr-i Efkâr, 23 Ağustos 1914.
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la bu gelişme protesto edilmiş ve yapılan haksızlığın düzeltilerek gemilerin 
teslim edilmesi istenmiştir. Tasfîr-i Efkâr gazetesi aracılığıyla Rize’den gönde-
rilen bir telgraf özetle şöyleydi:

“İngiltere Sefîri Cenâblarına
Dişimizden, tırnağımızdan arttırdığımız paralarla tedarik edebildiğimiz 
gemilerin hakka ve adalete sığmayan bir şekilde zaptı bizi ne kadar üz-
düyse teslimlerinin ancak harpten sonra olabileceği açıklaması da hayre-
te düşürmüştür. Bu hareket İngiltere ve İngilizler hakkında öteden beri ta-
şıdığımız hislerimize zarar vermiştir. Gemilerimizin İslâm âleminin bağlılı-
ğını kazanmak için olsun teslimini rica eder, yüksek saygılarımızı sunarız
Fahri, Hüseyin, Osman Zeki, Safvet, Hulusi, Süleyman, Abdi.”88

Yine aynı gazete aracılığıyla Atina’dan (Rize’nin Pazar ilçesi)89 gönderilen 
bir telgrafta da İngiltere’ye sitem vardı. Telgrafta özetle şu ifadeler yer almak-
taydı:

“İstanbul’da İngiltere Sefîri Cenâblarına
Gemilerimizin zaptıyla bütün İslâm âleminin ve biziz kalplerimizde büyük 
bir yara açılmıştır. Adalet, insaf ve ciddiyetiyle bildiğimiz İngiltere’ye karşı 
taşıdığımız saygı hisleri bize Britanya gibi bir hürriyet ve hakkaniyet mer-
kezinden ancak medenî muamele bekleyebileceğimiz ümidini veriyordu.
Zırhlılarımızın iadesi hususunda aracılığınızı rica ve yüksek saygılarımızı 
takdim ediyoruz.
Atina kazası 50.000 müslüman nüfusu adına Belediye Reisi Fahri.”90

Gemilere el konulmasının etkisi ve hayal kırıklığı uzun sürmüştür. Ni-
tekim bu hadise haftalar sonra bile sıcaklığını korumuş ve yurt dışında da 
Müslümanlar İngiltere’yi protesto etmişlerdi:

“İngiltere Hükümeti’nin uluslararası hukuk kanunlarını ayak altına alıp 
Sultan Osman ve Reşadiye dretnotlarımızı gasp etmesinin bütün Müslü-
manlar tarafından protesto edildiği malumdur. Amerika’dan gelen haber-
lere göre, New York’ta yaşayan Türk, Hintli ve İranlı Müslümanlar büyük 
bir miting yaparak bu durumu protesto etmişlerdir.”91

Sultan Osman ve Reşadiye olayı Türk kamuoyunun İngiltere aleyhine dön-
mesinde çok etkili olmuştur. İngiltere’nin aldığı karar için ikna edici gerekçe-
ler ileri sürmemesi ve telafi hususunda bir gayret göstermemesi Türk basının-
da sert bir şekilde eleştirilmiştir.

Osmanlı donanması için inşa edilen Sultan Osman ve Reşadiye’ye İngilte-
re’nin el koyması, bu ülkenin çok daha önceden Osmanlı Devleti’nin parça-
lanması ve bunun için gerekirse savaşı göze alması planları yaptığını ortaya 
koymaktadır. Bu olay, Osmanlı Devleti’nin Almanya’ya daha da yaklaşmasını 

88 Tasfîr-i Efkâr, 25 Ağustos 1914.
89 Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları, Ankara, 2005, s. 47.
90 Tasfîr-i Efkâr, 25 Ağustos 1914.
91 “Cihân-ı İslâm-Protesto”, Sabah, 12 Teşrîn-i Evvel 1914.
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sağlamış ayrıca, Almanya’nın yanında savaşa girmek isteyen Enver Paşa’nın 
eline Osmanlı kamuoyunu etkileyecek önemli bir koz vermiştir. İngiltere’nin, 
Osmanlı Devleti’ni Almanya’nın yanına adeta ittiğini söylemek mümkündür.92

Sonuç

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdı Arşidük Fransuva Ferdi-
nand’ın 28 Haziran 1914’te Saraybosna ziyareti esnasında Sırp komiteciler 
tarafından öldürülmesi zaten son yıllarda beklenen büyük bir savaşın kıvıl-
cımı olmuştur. Bu hadisenin bütün Avrupa’yı sarsacağını ve Osmanlı Devle-
ti’nin de bu yangından etkileneceğini Türk basını fark etmiş ve önemsemiştir. 
Bu suikasttan sonra yaşanabilecek muhtemel gelişmelerle ilgili Türk basını-
nın önemli bir kısmının öngörüsünün oldukça isabetli olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu hadisenin sadece Avusturya-Sırbistan gerilimi ve belki ça-
tışmasıyla sınırlı kalacağını tahmin eden az sayıdaki Türk gazeteciler ne yazık 
ki haklı çıkmamış ve birçok gazetecinin korktuğu gerçekleşerek büyük savaş 
başlamıştır.

Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti seferberlik ve taraf-
sızlık ilan ederken, Türk basınının iki bloğa da (İttifak ve İtilaf) eşit mesafede 
durmaya çalıştığı görülmüştür. Bununla birlikte Ağustos ayının ilk yarısında 
yaşanan savaş gemileri hadisesi, İngiliz Hükümeti’nin İngiltere’de yapılan ve 
paraları ödenmiş Sultan Osman ve Reşadiye adlı savaş gemilerine el koyması 
Türk kamuoyu ve basınında büyük hayal kırıklığı ve öfke yaratmış, savaşa 
bakış açısı ve algı değişmiştir. Bu olayın Almanya’nın ve Almanya yanında 
savaşa girilmesini isteyen Türk idarecilerin elini güçlendirdiğini ifade etmek 
gerekmektedir. Artık bu olaydan sonra Türk basını Alman başarılarını ön pla-
na çıkaran bir yayın politikası izlemiştir.
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KUTADGU BİLİG’DE ‘AĞIZ’ SÖZCÜĞÜ İLE
OLUŞTURULAN AKTARMALAR

Doç. Dr. Abdullah KÖK*

Öz

Bu yazıda Kutadgu Bilig’de ağız organ adları ile kurulan aktarmalar ele 
alınacaktır. Ağız kavramının Kutadgu Bilig’de aldığı anlamlar tespite çalışıla-
caktır. İslâmî Dönem Türk Edebiyatı’nın ilk önemli eserlerinden olan Kutadgu 
Bilig, ilk olma özelliğinin yanında edebî değeri dolayısıyla da ayrıcalıklıdır. Öğ-
retici ve hikemli tarzda yazılan eser, edebî özelliği açısından da yalnız devrinde 
değil tüm zamanlarda Türk edebî ürünleri içerisinde de seçkin edebiyat ürünü 
olarak değer görür. Kutadgu Bilig; adalet, akıl, kut, gelecek kavramlarının dört 
temel şahsın somutlaştırılması sonucunda oluşturulmuştur. Asırlara dayanan 
Türk irfanı Kutadgu Bilig’i Yusuf aracılığıyla Türk okuruna ulaştırmıştır. Türk-
çe’nin Kutadgu Bilig’de ulaştığı ifade gücü, retorik ve belagat sanatının önemli 
örneği, birçok anlatım tarzını asırlar öncesinden edebiyatımıza armağan et-
miştir. Bu yolla oluşturulan eserin içeriğinde farklı kavramlarla oluşturulmuş 
edebî sanatlar ve anlatım yolları önemli yer tutar. Bu yazıda Kutadgu Bilig’de 
“ağız” sözcüğü ile oluşturulan aktarmalar incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Kutadgu Bilig, Ad Aktarması, Metofor, Metonimi.

The Word ‘With’ In The Mouth Of The Kutadgu Bilig 
Generated Transfers

Abstract
In this essay will be examined metonymy, which established by name 

of organ mouth in Kutadgu Bilig. Means, that take the term of mouth will be 
tried to be determined in Kutadgu Bilig. Kutadgu Bilig, which one of the most 
important works in Islamic Period Turkish Literature, is privileged because of 
literary value besides being the first feature. Kutadgu Bilig, which is written 
pragmatic and philosophical, is precious and distinguished work in terms of 
literary value both in its era and all Turkish literary works. Terms of justice, 
wisdom, fortune and future are concreted on four principal figures. As a result, 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 220                Şubat 2016
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Kutadgu Bilig has been created. Wisdom of Turk, which based on centuries, 
reached Kutadgu Bilig to readers of Turk by Yusuf Has Hacib. Turkish expres-
siveness, which reached in Kutadgu Bilig has gave as present various form of 
expression, including rhetoric and art of eloquence. Art of eloquence and form 
of expression have an important place in this masterpiece, which have created 
various terms. In this essay metonymy, which established word of mouth in 
Kutadgu Bilig, will be tried to be examined.

Keywords: Kutadgu Bilig, Metonymy, Metaphor.

Edebi eserler, insanda estetik zevk uyandırmak, okurun hayâl gücüne, 
ince zekâsına hitap etmek ve duygularını harekete geçirmek için oluşturu-
lurlar. Bu doğrultuda oluşturulan edebî eserin dili de günlük dilden farklı 
olacaktır. Edebî eserin okuyucunun beklentilerine hitap edebilmesi için anla-
mının kapalı olması, metin muhatabının ondan kendi durumuna göre anlam-
lar çıkarması gerekir. Edebî metinlerin dilinin çok anlam taşıyan sözcüklerle 
oluşturulması değerini arttırır. Edebî metinler oluşturulurken çok anlamlılığı 
sağlamanın yollarından birisi de aktarmalara başvurmaktır. Aktarma konu-
sunda 2004 yılından beri XI. yüzyıl Türk söz varlığının tanıklığının sunduğu 
benzeri az olan örnekleri çeşitli yazılarımızda Türklük bilimi camiası ile pay-
laşmıştık. [Bkz. Kaynaklar 10, 11, 11, 13].

Aktarma, anlatılmak istenen bir kavramın arada çeşitli ilgiler bulunan 
başka bir kavramla anlatılmasıdır ki bu yolla gösterge yeni bir anlam kaza-
nır.1 Aktarmalar kavramlar arasında etkilenme yoluyla oluşur ve çeşitleri var-
dır: Deyim aktarması (metafor), ad aktarması (metonim) ve öteki aktarmalar.2

Aktarma türlerinin en yaygını olan deyim aktarması (Yun. Metaphore, Ar. 
İstiare) aralarında türlü ilişkiler kurulabilen iki kavramdan birinin adının di-
ğerinin yerine kullanılmasıdır.3 Bu ilgi kurulurken dikkat edilmesi gerek nok-
ta iki kavram arasında bir karine-i mani’a yani kendi anlamı dışında kullanı-
lan kelimenin gerçek anlamında kullanılmasının olanaksız olmasıdır.4 Deyim 
aktarmaları genelde insanların kendilerine en yakın buldukları unsurlar da 
görülür. Bu unsurların başında da organ isimleri ve vücut yapısı ile ilgili kav-
ramlar yer alır.5

Deyim aktarmaları aktarmayı oluşturan kavramlar arasındaki anlamın 
geçiş özelliklerine göre insandan doğaya yapılan aktarmalar, doğadan insana 
yapılan aktarmalar doğadaki nesneler arasında yapılan aktarmalar, duyular 
arasında yapılan aktarmalar ve somutlaştırma şeklinde oluşur.

Ad aktarması (metonomy) divan şiirindeki mecâz-ı mürsel sanatını kar-
şılayan anlam olayıdır. Ad aktarmalarında aralarında çeşitli ilişki olan iki 
kavramdan birinin benzetme ilgisi olmaksızın diğerinin yerine kullanılması-

1 Doğan Aksan, Anlambilim, Engin Yayınevi, Ankara, 1997, s. 62.
2 Doğan Aksan, Şiir Dili, Türk Şiir Dili, Engin Yayınevi, Ankara, 1999, s. 126.
3 Aksan, a.g.e., 1999, s. 126.
4 Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1989, s. 154.
5 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil-Ana Çizgilerle Dilbilim, TDK, Ankara, 2015.
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dır.6 Ad aktarmaları kavramlar arasındaki yakınlığa dayanan ve bir varlığın 
onunla uzaktan yakından yakınlığı bulunan başka bir varlığa gönderildiği 
süreçtir.7

Ad aktarması Yunancadaki “sünedok” adı verilen ve “parça-bütün ilişkisi”-
ni kapsayan aktarmaları da içine almaktadır.8 Ad aktarmalarında kelimelerin 
birbirleri ile iç ve dış ilişkileri bağlantıları temelinde oluşurken sinedoka (sü-
nedok)’da kelimelerin miktar esasına göre ilgileri esas alınır.9

Deyim aktarması ve ad aktarmasının her ne kadar oluşturulma esasları 
farklı olsa da kesiştikleri noktalarda da vardır. Ad aktarmaları, bazen deyim 
aktarmalarının kurulmasında görev alabilmektedir. Kelimeler kimi zaman ad 
aktarmalı olarak başka bir kavram üzerinde şemalaşır ve deyim aktarması-
nın kurulmasında etkili olur. Başta parça-bütün ilişkileri olmak üzere ad ak-
tarmalı kullanımlar, başka kavramlar üzerine şemalanarak deyim aktarması 
oluşturabilmektedirler.10

Ağız

“Ağız” sözcüğünün sözlük anlamı şu şekildedir:
ağız, -ğzı (I) a. 1. Anatomi. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, 

ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlan-
dığı organ. 2. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü: Küçük bir ağız. 3. 
Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: “Ağızları kopmuş bir çay takımının 
arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı.” - H.R. Gür-
pınar. 4. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap: Çay ağzı. 
5. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı: Körfezin ağzı. 6. Çıkış yeri: “Şimdi 
tünelin ağzında değilim artık.” - A. Ağaoğlu. 7. Birkaç yolun birbirine kavuş-
tuğu yer, kavşak. 8. Kesici aletlerin keskin tarafı: “Çelik ağızlı, küçük gül ma-
kasını kâğıdından çıkardı.” - R.H. Karay. 9. Üslup, ifade biçimi: “Ertesi günü 
bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler.” - T. 
Buğra. 10. Uç, kenar: Topun ağzında. Uçurumun ağzında. 11. dil b. Aynı dil 
içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim 
bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili: “Anlaşılmaz, garip köylü 
ağızlarıyla konuşuluyordu.” - S.F. Abasıyanık. 12. müz. Bir bölge ezgilerinde 
görülen özelliklerin tümü;

(http://tdk.gov.tr/Güncel Türkçe Sözlük (09/12/2015)
Dîvânu Lugâti’t-Türk; ağız, insanın veya hayvanın ağzı, ırmağın, su tu-

lumunun, testinin, küpün ve kuyunun ağzı; (DLT; I-55/9); EDPT; agız [98a]

Aytoldı:

negü kelse tapla kör edgü isiz

6 Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK, Ankara, 1997, s. 415.
7 Özen Yaylagül, “Divanü Lugati’t-Türk’te Ad Aktarmalı (Metonymic) Yapılar”, Trakya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Haziran, 2005, s. 79.
8 Aksan, a.g.e., 1997, s. 69.
9 Melek Erdem, “Mağrupi’nin Şiirlerinde Metonomi”, MTAD, Cilt: 1, Sayı: 1, Kasım, 2004, s. 56.
10 Erdem, “a.g.m.”, s. 57.
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boyun ber kÔazakÔa köni tut aġız [KB; 1431]

İyi veya kötü ne gelirse ona razı ol; kadere boyun eğ, ağzını bozma. [Kök]

İnsanın yazgısını kabullenmesi ve isyan etmemesi öğütleniyor. Söz ağız-
dan çıkar. Ağzın bozuk olması kötü, uygunsuz söz söylemeyi ifade eder ki, 
kader ve kaza karşısında kötü söz söylemek isyan etmektir. İsyan etmemenin 
karşılığı ise sabretmektir. Bu da teslimiyeti, sükûneti, suhuleti ve sessizliği 
işaret eder. İnsan yaşadığı olumsuzluklar karşısında isyan etmemeli, sabırlı 
olmalı ve sükûnetini, sessizliğini koruyarak kadere boyun eğmeli ve Allah’a 
teslim olmalıdır. Çünkü Allah’tan gelenlerin nasıl neticeleneceği insanoğlu ta-
rafından bilinemez.11

Bu yüzden insan bilmediği bir şey hakkında konuşmamalıdır. Kaza kader-
dir. Kader teslim olmaktır. Teslim olmak kayıtsız şartsız kabullenmektir. Kabul-
lenmek boyun eğmektir. Boyun eğmek iman etmektir. İman etmek inanmaktır. 
İnanmak teslimiyettir. Teslimiyet güvendir. Güven saygı duymaktır. Saygı duy-
mak minnettar olmaktır.

Ögdülmiş:

bu aġzın misali üŋür sanı teg
sözüŋ çıkÔsa andın sehar taŋı teg [KB; 2684]

Ağız mağara gibidir. Sözün oradan çıkarsa seher yeli gibi olur. [Kök]

Bu örnekte ağız şekil bakımından mağaraya benzetilmiştir. Mağara mito-
lojide doğurganlık, ana rahmi gibi üremeyi, meydana getirmeyi karşılayan bir 
kavramdır. Bu özelliği onun aynı zamanda koruyucu ve saklayıcı özelliğine 
işaret eder ve bu bakımdan bir sığınak özelliği gösterir. Diğer taraftan mağara 
karanlıktır; karanlık olan bir yer tam olarak bilinemeyeceğinden gizemli ve 
korkutucudur.12

Mağara mitolojide doğum kadar ölümü de sembolize eder. Çünkü mağara-
lar aynı zamanda mezar olarak da kullanılan yerlerdir.13

Rüzgâr anlamında kullanılan yel mitolojide kötü ruhları temsil eder. Bu-
nun yanı sıra yel havanın değişmesi ve soğumasıdır. Havanın soğuması bera-
berinde hastalık getirir.14

Bu açıklamalardan yola çıkarak beyiti tekrar ele alırsak, söz ağızdan orta-
ya çıkar ağız sözün sığınağıdır ve söz orada saklı kalmalıdır; hatta hiç dışarı 
çıkmadan orada kalmalıdır, yani hiç söylenmemelidir. Çünkü ağızdan çıkan 
söz söylendiğinde yel gibi her tarafa yayılır ve ortalığa sıkıntı yayabilir. Bu 
beyitte ağız mağaraya benzetilerek deyim aktarması (metafor) oluşturulmuş-
tur. Ağız mağaradır. Mağara koruyandır. Koruyan örtendir. Örten gizleyendir. 
Gizleyen saklayandır. Saklayan vasiidir. Esmaü’l Hüsnadan vasii sıfatına gön-
derme vardır. Allah’ın vasi sıfatındaki özellik mağaraya yüklenmiştir.

11 Elmalılı M. Hamdi Yazır, “Hak Dini Kur’an Meali”, Bakara 216, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006.
12 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi 2, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2007, s. 33.
13 Bayat, a.g.e., s. 35.
14 Bayat, a.g.e., s. 165-166.
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Ögdülmiş:

aġızdın ara ot ara suw çıkar
birisi itigli birisi yıkÔar [KB; 2686]

Ağızdan bazen ateş bazen su çıkar; birisi yapar biri de yıkar. [Kök]

Su hem mitolojide hem de İslâm inancında hayat kaynağı, iyi ve faydalı bir 
unsur olarak geçmektedir. Canlılar sudan yaratılmıştır ve su şifa vericidir. Su 
temizdir ve temizleyicidir. İnsana sunulmuş bir nimettir. Çünkü yeryüzün-
de yetişen türlü rızklar onun sayesinde oluşmaktadır. Rızk hayatın devamını 
sağlar. Bu bakımdan su hayat demektir.

Ateş Türk mitolojisinde kutsal kabul edilmiş, kötü ruhlardan arındırma, 
temizleyicilik gibi özellikleri olmakla beraber, İslamiyet’ten sonra ateşin algı-
lanışında da farklılıklar olmuştur ve genel itibariyle olumsuz anlamda kulla-
nılmıştır. Bu algı değişiminde cehennem ve şeytan kavramları etkili olmuştur 
diyebiliriz. Cehennem’in en belirgin vasfı yakıcılığı yani ateşle dolu olmasıdır. 
Cehennem azap yeridir. Ateş, İslâmiyet’te şiddetli azabın göstergesidir. Bu-
nunla beraber şeytan’da ateşten yaratılmıştır. Şeytan insanoğlunun apaçık 
düşmanıdır. Şeytan fitne, fesat demektir. Fitne ve fesat insanları birbirine 
düşürür ve düzeni bozar.

Ağızdan çıkan ateş kötü söz’dür. Kötü söz aynı ateş gibi yakar, yıkar. 
Söz’ü dinleyene fayda yerine zarar verir, insanlar arasında muhabbeti yıkar, 
düşmanlıklar yaratır. Su ise kutsaldır, kutsal olan her şey faydalıdır. İşte bazı 
sözlerde su gibi yararlıdır. Söz’ün faydalısı insanı iyiye doğruya yöneltir. Doğ-
ruyu bulan insan her durumda mutlu olur. Ağızdan çıkan sözler Ateş’e ve 
Su’ya benzetilerek deyim aktarması oluşturulmuştur.

Ögdülmiş:

küyer ot teg ol bu kereksiz sözüŋ
aġızdın çıkÔarmaġu küygey özüŋ [KB; 2687]

Gereksiz söz yanan ateş gibidir, onu ağızdan çıkarma; sonra kendini ya-
karsın. [Kök]

Gereksiz söz boş konuşmadır. Sözün hükmünü yitirmesidir. Sözün ya-
lama olmasıdır. Gereksiz olan konuşmanın insana hiçbir faydası olmadığı 
gibi zararı da vardır. Gerek duyulmayan bir şey aynı zamanda istenmeyen 
de demektir. İstenmeyen konuşma kötü konuşmadır. Kötü konuşma bilgi ile 
süslenmemiş, iyiye, doğruya insanı yöneltemeyen aksine yanlışa sevk eden 
konuşmadır. Yanlış konuşma halk arasında fitneye sebep olur. Fitne Şey-
tan’dandır. Şeytan ateştendir. Ateş azaptır, yakar. Ağızdan çıkan söz şeytanın 
vesvesesi ile sarf edilmiş kötülük içeren sözlerdir ki bu sözler sadece dinleye-
ne değil onu söyleyene de zarar verir. Çünkü söz sorumluluktur. İyi sözler-
le insanları hayra yönlendiren onun ecrinde nasipleneceği gibi kötü sözlerle 
şerre yönlendiren de onun vebaline ortak olacaktır. Vebal suç demektir. Her 
suçun bir cezası vardır. Ceza azaptır, sıkıntı verir. Cehennem’de Ateş’le azap 
çekilir. Sonuç olarak ağızdan çıkan ateş gibi sözler onu söyleyeni de yakar.
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Ögdülmiş:

köŋülde negü olsa arzu tilek
aġız açsa barça tilin sözde ol. [Kök]

Gönülde arzu ve dilek ne ise; konuşunca söylenen odur. [Kök]

Ağız aç-, söz söylemek, söze başlamak, konuşmak demektir. Söz insanın 
düşüncelerinin dışarı yansımasıdır. İnsanın konuşmalarına bakarak nasıl bir 
mizaçta olduğunu anlamak mümkündür. Çünkü insan karakterini belirleyen 
temel etmenlerden biri belki de en önemlisi onun arzu ve dilekleri yani is-
tekleridir. İnsanlar isteklerini gönüllerinde barındırırlar ve bu sayede ettikleri 
kelam da gönüllerinde yatan heva ve heveslerinin tezahürüdür. İnsanın güzel 
ve faydalı söz söyleyebilmesi için gönlündekilere dikkat etmelidir. Gönlünde 
hayırlı istekler bulunan insan o hayırdan hareketle faydalı sözler söyleyecek 
ve sözün muhatabını da bu hayırdan nasiplendirecektir. Gönlünde şer taşı-
yan kimsenin söyledikleri de şer olacaktır.

Burada asıl vurgulanmak istenen ruhların terbiyesidir. Ruhun terbiyesi de 
ancak nefse hâkim olmakla olur. Nefis insanı vesveselendirir15 ve hep kötülü-
ğü çokça emreder.16 İnsanın doğru yoldan gidebilmesi için nefsin isteklerine 
karşı gelmesi, doğrulukta sebât etmesi gerekir.

Ögdülmiş:

udısa bu yalnġuk tüşer ök bu tüş
yora bilse terkin kelir aġzı tuş. [Kök]

İnsan uyuyunca düş görür, düş yormasını bilirse dediği hemen olur. [Kök]

Rüyanın yorumlanması, rüyadan yola çıkarak ileriye yönelik birtakım çı-
karımlarda bulunmasıdır. Bu kesinlikle kehanet olmayıp rüyadaki işaretler-
den hareket ederek yapılır. Yorumlamak anlatmak, açıklamak demektir. Rüya 
yorumu yapabilmek için her şeyden önce bilgi ve akıl sahibi olmak gerekir. 
Ancak bu iki unsura sahip olan kişi rüyada anlatılanları doğru bir şekilde bir 
araya getirir ve yorumlar.

Sonuç

Kutadgu Bilig’de ağız sözcüğü ile ilgili aktarmalar Türk dilinin tarihî süreç 
içerisinde ulaştığı sanatlı dil kullanımın en önemli tanığıdır. Sanatlı kulla-
nım dilin idrâk süzgecini tamamlayıp sözle vücut bulmuş en önemli kültür 
hazinesidir. Türk dilinin edebî, felsefî, hikmetli ve siyasî eseri Kutadgu Bilig 
de kültürün en işlevli öğesi dilin ulaştığı anlatım gücü dünden güne ulaşan 
önemli kültür mirasıdır. Dil geleceğe ancak ve ancak kudretli eseler ve onun 
söz varlığıyla taşınır. Kutadgu Bilig dünden güne değeri her geçen gün ar-
tan Türk dilinin gelecek kuşaklarına örnek gösterilecek çok özellikli kültürel 
belleğidir. Türk kültür coğrafyasının etki alanını Türkistan’dan başlatıp He-
rat, Mısır ve İstanbul’a kadar genişletmiş Kutadgu Bilig’in ayrıcalıklı/özellikli 

15 Elmalılı M. Hamdi Yazır, “Hak Dini Kur’an Meali”, Kaf 16, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006.
16 Elmalılı M. Hamdi Yazır, “Hak Dini Kur’an Meali”, Yusuf 53, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006.
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Türk dil kodlarına ait sayısız dil öğesi, Türk araştırıcısının ilgisini ve dikkatini 
sabırla beklemektedir.
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TÜRK ŞAMANLIĞI VE EPİK GELENEĞİN
“TANRI OĞLU” MOTİFİ

Yrd. Doç. Dr. Rövşen ALİZADE*

Öz

Bu makalede Türk geleneğindeki şamanlık, din konumunda değil, doğayı 
algılama şekli olarak ele alınıp incelenmiştir. Bu bağlamda şamanlığın genetik 
kod olarak babadan oğula geçebilmesi gibi hususlar üzerinde de durulmuş-
tur. Destan metinlerine yansımış olan şamanlık olgusunun arz ettiği işlevsel-
lik kaydedilmiş, şamanlığın Göktürk Kağanlığı’nda ve Moğol döneminde en 
üst düzeye ulaştığı vurgulanmıştır. Türk Şamanlığı’nın duyularla algılanarak 
mevcut olduğuna dair teorik fikirler aktarılmış, Türk dini düşünce sisteminin 
temelinde ise şamanlığın bir din olmadığı belirtilmiştir. Şamanlık terimiyle Ya-
kut veya Altay Şamanlığı’nın kastedildiği ortaya konularak bu olgunun Türk 
inanışları şeklinde kabul edildiğinin yanlışlığı da öne sürülmüştür. Altay ve 
Sayan topluluklarının kendi dinlerine şamanlık veya şamanizm adını verme-
dikleri için, bazı araştırmacıların bu konuda arayış içinde oldukları ve söz ko-
nusu toplulukların dilinde bulunan kelime veya kavramları din adı olarak ele 
aldıklarına ilişkin yorumlar aktarılmıştır.

Türk epik geleneğindeki “Tanrı Oğlu” motifinin Türk destan metinlerine 
yansıdığı belirtilmiş, bu motifin hangi karakterde muhafaza edildiğine dikkat 
çekilmiştir. Genel olarak epik gelenekteki “Tanrı Oğlu” misyon ve özelliklerine 
göre tanımlanmış ve Türk mitolojik geleneğindeki Gök Oğlu’nun Çinlilerin kul-
landıkları Gök Oğlu kavramından farklı konumda olduğuna ve Gök Oğlu inan-
cının izlerine dair bilgiler verilmiştir. Şamanın tarih öncesi çağlarda Tanrı Oğlu 
sıfatıyla statü kazandığı ve ilerleyen aşamalarda Tanrı Oğlu’ndan aşağıda yer 
aldığına değinilmiştir. Tanrı Oğlu’nun monoteist dinlerdeki peygamber olgusu-
na, muhtevası ve işlevi açısından yakın olduğu mit ve destan metinlerinden 
verilen örneklere dayandırılarak kanıtlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Türkler, Şamanlık, Şaman, Tanrı Oğlu, Tanrı.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 220                Şubat 2016

* İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
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Turkish Shamanism and “Son of God” Pattern the Epic Tradition
Abstract

In this paper, shamanism, which is in Turkish ethnic tradition, were hand-
led and examined in terms of perceiving the nature rather than religion point 
of view. In this context, facts such as transmission of shamanism from father 
to son as a genetic code were emphasized. The functionality propounded by 
shamanism fact which reflected to epic texts was recorded and it was empha-
sized that shamanism reached to its top level in Kokturk Rule and Mongolian 
era. Theoretical ideas that Turk Shamanism existed considering through sen-
ses were transferred, and it was stated that Shamanism is not a religion in 
the basis of Turkish religious thought system. It was emphasized that what 
is meant with the term Shamanism is Yakut or Altai Shamanism and it was 
asserted that this phenomenon is accepted as Turkish belief, which is wrong. 
It was interpreted that since Altai and Sayan communities do not name their 
own religion Shamanism, some researchers are in search about this issue and 
they consider words and terms included the language of these mentioned com-
munities as religious names.

It was determined that the “son of god” pattern in Turkish epic tradition 
reflected to Turkish epic texts and it was remarked in which character this pat-
tern was preserved. Generally Son of God in epic tradition was defined accor-
ding to mission and properties and it was explained that Gok Oglu in Turkish 
mythological tradition is in a different position that the Gok Oglu concept used 
by Chinese and information was given about the traces of Gok Oglu belief.
Shaman was mentioned to have gained status as Son of God in ancient times 
and that it was placed beneath the Son of God later on. It was also proved with 
examples from myth and epic texts that Son of God is close to prophet fact in 
monotheist religions in terms of content and function.

Keywords: Turks, Shamanism, Shaman, Son of God, God.

Giriş

Türk şamanlığı, pratik yönlü bir dünya görüşü olarak doğayla toplumun 
birbirinden ayrılmazlığını ortaya koyar. Bu bağlamda, ortaya çıkan dünya 
görüşü “doğa dini” niteliğinde görülmektedir. Kamlık yapacak kişinin yerine 
getirmesi gereken görevler, öteki âlemle reel dünya arasında veya Tanrı’yla 
insan arasında aracılık yapmak, ruhları çağırmak, hastaları iyileştirmek, ölü-
leri diriltmek vs. gibi görevlerdir. Bu görevleri yerine getirmek için, herhangi 
bir yeteneğe sahip olmadan önce, şaman olacak kişiyi doğanın kendisi seçer, 
onun ruhsal açıdan ciddi değişiklikler geçirmesine neden olur ve onu toplu-
mun dışında yalnız yaşamaya mahkûm bırakırdı. Söz konusu şaman, top-
lumsal hayatın içinde olsa da yalnız olarak yaşamına devam eder ve yaşam 
tarzını değiştirmezdi. Bu tür değişmezliğin bir sebebi, onun kamlık yaparken 
kendini, öteki veya gizli dünya varlıklarından biri olarak görmesinden kay-
naklanırdı. Şaman olan kişilere göre, bütün evren iyi ve kötü ruhlarla doludur 
ve bu göze görünmez ruhlarla irtibat sağlama yeteneği sadece şamanlara ve-
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rilmiştir.1 Şaman, kötü ruhların insanlara zarar vermesini önlerken, insanlar 
ile ruhlar dünyası arasında bir aracı konumundaydı.

Bu çalışmada, şamanın hangi durumlarda ruhlarla ilişki kurabildiği, koz-
mik seyahatini nasıl gerçekleştirdiği ve şamanlık olgusunun ilerleyen kuşak-
lara nasıl aktarıldığına dair veriler ortaya konulacaktır. Bu makalede, destan-
lara yansımış olan “Tanrı Oğlu” motifinin hangi özellikleriyle bilindiği incelene-
cektir. Tanrı Oğlu olgusunun Türk kağanlarındaki yansıması ve tanımlaması 
hususlarına değinilerek, bu motif kapsamında tanımlanan mitolojik kahra-
manların statü ve işlevleri ele alınacaktır. Aynı zamanda “Tanrı Oğlu’nun bir 
karakter olarak misyon ve rolü neden ibarettir?” sorusunun cevabı aranacaktır.

Türk Kültür Geleneğinde Şamanlık

Şamanlığın merkezi sayılabilen Orta Asya’dan, tarihi tahminlerden daha 
uzak devirlerde ayrılmış olan Türkler, şamanlığı gittikleri her yere, dünyanın 
her tarafına götürmüşlerdir. Bu kapsamda Baykal Gölü civarından göçmüş 
olan Yakutlar, Asya kavimlerinin Avrupa’ya hicretinden önce Ural eteklerin-
den kalkıp Finlandiya’ya gelmiş olan Finovalar ve hatta bunlardan çok zaman 
önce Amerika’ya göç ederek orada farklı unsurları oluşturan Turanlılar da yer 
almaktadır.2 Türkler dini mücadele sahalarından uzakta, dağ yamaçlarındaki 
oymaklarında, yeni bir din ismi altında eski şamanlığı yaşatmaya devam etti-
ler. Samoyedler ve Finovalılar kısmen, Yakutlar resmen Hristiyan sayıldıkları 
halde, tam manası ile şamanlık dinine girmiş oldular.3 Yine Yusuf Ziya Yörü-
kan, Türk Şamanlığı’nı bir ilk Türk dini olarak yorumlamakta, bu dinin ibadet 
ve ayin şekillerini “dini ibadet ve sihri merasim” adı altında ikiye ayırmakta-
dır.4 Yörükan’ın din sosyolojisi için kıymetli olan bu fikirlerinin tam aksini 
Abdülkadir İnan’ın aktarmış olduğu bilgilerde görmekteyiz. İnan, Altay ve Ya-
kut Şamanlığı’nı bütün halinde eski Türk dini olarak kabul etmeyerek net bir 
şekilde şöyle demektedir: “Çok eski devirlerde büyük hakanlıklar ve devletler 
kuran Türklerin dünya görüşleri ve dini telakkileri Altay ve Yakut Şamanlığı’na 
nazaran çok gelişmiş ve olgunlaşmıştır.”5 Türklere ait olan tarihi kaynaklar-
dan ve özellikle bıraktıkları yazıtlardan anlaşıldığına göre Göktürk hakanları 
ve bunların idaresi altında bulunan Türk boyları, batıdaki şehirli Türklerin 
bir kısmı büsbütün şamanist idiler.6 Bu bilgiler bize Türk Şamanlığı’nın din 
olduğunu veya olmadığını kanıtlamak için ciddi ipuçları vermekle, bu konuda 
aktarılmış diğer teorik fikirleri de ele almamızın şart olduğunu ihtiva etmekte 
ve şaman statüsü ve pratik uygulamaları hakkındaki görüşlerin incelenmesi-
ne olanak sağlamaktadır.

1 Şaman Efsaneleri ve Söylemeleri, Hazırlayan: Fuzuli Gözelov ve Celal Memmedov, Yazıcı Yayın-
ları, Bakü, 1993, s. 6.
2 Yusuf Ziya Yörükan, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm, Ötüken Yayınları, İstanbul, 
2013, s. 52.
3 Yörükan, a.g.e., s. 53.
4 Yörükan, a.g.e., s. 55-65.
5 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, TTK Yayınları, Ankara, 2006, s. 1.
6 İnan, a.g.e., s. 6.
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Şamanlık üzerinde çalışan bilim adamlarının büyük bir kısmı (Mikaylovs-
kiy, Haruzin, Potapov, Alekseev vb.) şamanlığı Türklerin öz dini olarak değer-
lendirmişlerdir. Bilim adamlarının bazıları ise şamanlığı din olarak değil, öteki 
dünya ruhlarına hükmeden kült konumunda görmüştür (Örneğin, V. Jochel-
son, V. Bogoras vb.). Bir kısım bilim adamı ise (M. Eliade, J.P. Roux, H. Tan-
yu, O. Turan, İ. Kafesoğlu, S. Buluç vb.) şamanlığı bir tür esrime (extase) tek-
niği olarak adlandırmışlardır. Şamanlığın, eski Türklerin dini olan Gök Tanrı 
inancından pek çok öğeyi benimsemesi, özellikle bu dinin dış doğasını yansı-
tan pratik icraat konumuna gelmesi de inkâr edilemez bir husus olarak gö-
rülmektedir. Abdülkadir İnan’a göre, bugünkü Şamanist Türklerdeki “Tengri” 
kelimesinin anlamı eski Türklerin dilinde bulunan Tengri kelime anlamıyla 
eşittir: “Şamanistlerde şimdiki anlamıyla gök (sema) kelimesi bulunmamıştır. 
Altay kamları “tengereye” dua ederken “yüksekte bulunan büyük atamız han 
tengere… yaratıkları yaradan tengere… yıldızlarla dünyayı süsleyen tengere” 
diye hitap etmişlerdir.”7 Şaman’ın Üst Dünya’ya (Tengri anlamında) atfedilen 
dua merasimlerine katılmadığını belirten ve bunu boy kültünün bir parçası 
olarak gören bilim adamlarının fikirleri de dikkat çekmektedir.8 Şamanların 
dağ ve su iyelerine adanan merasimlere katılıp katılmaması meseleleri de çe-
lişkili fikirlerde aksini bulmuştur.

Y.K. Yakovlev, dağlara kurban adama (tag talih) törenlerinde şamanın bu-
lunmasının şart olduğunu belirtmiş ve bunu törende dağ, toprak ve su iyele-
rine dualar edilmesiyle izah etmiştir.9 N.P. Dırenkova’nın verdiği bilgilerde ise, 
Şor Türkleri’nde boy dağına ve nehir iyelerine (saçig) adanan törenleri, onun 
kurallarını iyi bilen boyun ihtiyarlarından biri yönetir ve şamanın katılımına 
gerek kalmazdı.10

Güney Sibirya’daki şamanların “gök oğlu” veya “gök doğumlu” sıfatları-
nın bulunduğunu V.P. Dyakonova’nın çalışmalarına dayanarak belirtebiliriz. 
Onun verdiği bilgilerde, Tuvalar’daki şamanlar (tengri böö), üst sosyal taba-
kada yer alabilir, “toplumsal ve siyasi olaylara karışabilirler.” Araştırmacı bu 
konudaki kanaatlerini şöyle aktarmaktadır:

“Bunun en iyi ispatı, ortaçağ Moğollarındaki Şamanizm’le ilgili tarihi kay-
naklardır. “Kutsal kitabe”de ve Reşideddin’in Vakayinamesi’nde kurultay 
tarafından seçilen büyük Moğol Hanı Timur’un ünlü Moğol şamanı tara-
fından onaylandığından ve ona Cengiz Han adını verdiğinden bahsedil-
mektedir. Söz konusu kaynaklardaki şaman, olağanüstü güce sahipmiş 
ve göklere beyaz at üzerinde çıkarmış.”11

7 İnan, a.g.e., s. 28.
8 Leonid Pavlovich Potapov, Drevneturkskiye Çertı Poçitaniya Neba u Sayano-Altayskih Narodov, 
Etnografiya Zapadnoy Sibiri i Altaya, Novosibirsk, 1978, s. 56.
9 E.K. Yakovlev, Etnografiçeskiy Obzor İnorodçeskogo Naseleniya Dolinı Yujnogo Yeniseya, Minu-
sinsk, 1990, s. 102-103.
10 Nadejda Dırenkova, Şorskiy Folklor, Moskova-Leningrad, 1940, s. 438-439.
11 V.P. Dyakonova, Tuvinskiye Şamanı i ih Sotsialnaya Rol v Obşestve, Problemı İstorii Obşestven-
nogo Soznaniya Aborigenov Sibiri, Leningrad, 1981, s. 156-157.
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Şamanın gökyüzüne seyahati şeklinde icra olunan ayinin izleri Alevilerde-
ki cem merasiminde de görülmektedir. Cem evindeki bu merasim, yukarıda 
adı geçen şamanın göklere seyahati, orada Tanrı huzuruna varması, suçları 
affettirmesi esaslarıyla, sonuçta kurban ziyafeti şeklinde yapılan merasimin 
aynıdır. Bir bakıma şamanlık, cem ayininde tekamülünü yaşamıştır.12

Bilim adamı R. Wolsh, şamanı belirleyen üç etkeni çok açık olarak şöyle 
açıklamıştır:

1. Şamanlar kendi istekleri doğrultusunda başka bir algılama durumuna 
geçebilirler.

2. Bu durumda onlar kendilerini başka bir âleme seyahat eder gibi hisse-
derler.

3. Bu seyahatten onlar bilgi ve güç almakla beraber, aynı zamanda kendi 
soydaşlarına yardım etmek için de yararlanırlar.13

Görülen şudur ki, Türklerin şamanist dünya görüşünde, insan doğadan 
üstün bir varlık olarak biçim kazanmamış, doğada mevcut olan ruhların ira-
desine bağlı olarak yaratılmıştır. Eski Türklerin, insan mefhumunu “yelin-
gük” kelimesiyle ifade ettikleri bilinmektedir. Divanü Lugat-it-Türk’te “yalin-
ğük”, “beşer” kelimesi şeklinde geçer. Yemin zamanında bu kelimenin Âdem 
aleyhisselamın ismi olduğu kaydedilmektedir. Kaşgarlı Mahmud, bu kelime 
üzerine şu darb-ı meseli nakleder: “Yalŋuk oglı yökadur, edgü atı kalır.” Yani, 
âdemoğlu ölümle fani olur ve iyi adı kalır. Şaman akidelerine göre insanlar, 
öldükten sonra öteki dünyada da mal mülk sahibi olacaklardır.14 Ölüler için 
aş vermek, yoğ ayini yapmak, cenazeye makamla ağıt söylemek, mezara ko-
nulduğu zaman yatağı yorganı ve hayatta muhtaç olduğu ihtiyacı ile beraber 
konmak ve hatta mezar içine su, para bırakmak gibi ritüelleri, bugün doğru-
dan Anadolu’daki Tahtacı Türkmenleri’nde görebiliriz.15 Bu olgudan hareketle 
denilebilir ki, şamanizm veya şamanlık din değil, doğayı algılama şeklidir. V. 
Basilov, şamanların faaliyet alanında bulunan unsurları aşağıdaki gibi özet-
lemiştir:

a) Şaman, bütün işlevlerini yardımcı ruhların aracılığı ile yerine getirmek-
tedir,

b) Kâhinlerden ve başka din adamlarından farklı olarak şaman, ruhların 
seçtiği ve yeniden oluşturduğu kişiliğe sahiptir,

c) Şaman, yardımcı ruhlarının aracılığıyla evrende (gökte, yer altında) se-
yahat edebilir ki, buna şamanın kozmik seyahati denilir,

d) Şaman, ruhlarla esrime halinde (extase) iletişim kurabilir ve bu iletişim 
şamanın isteği ile gerçekleşir.16

Yakut Türkleri’ne ait kaynakların verdiği bilgilere göre, şamanlık olgusu 
baba geniyle oğula veya dededen toruna geçer. Babaya has şamanlık kodu 

12 Yörükan, a.g.e., s. 92-93.
13 R. Wolsh, Duh Şamanizma, Moskova, 1996, s. 20.
14 Mahmut Kaşgarlı, Dîvânu Lugâti’t-Türk, Hazırlayanlar: Ahmet B. Ercilasun-Ziyat Akkoyunlu, 
TDK Yayınları, Ankara, 2014, s. 505.
15 Yörükan, a.g.e., s. 59-60-61-62.
16 V.N. Basilov, “Çto Takoe Şamanstvo?”, Etnografiçeskoe Obozrenie, No: 5, Moskova, 1997, s. 11-12.
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ölen şamanın Emeget’inin17, şaman adayına geçmesiyle devam eder. Oysaki 
G. Ksenofontov’un derlediği malzemelerden şamanlık olgusunun anaya ait ge-
netik kod olduğu, anadan evlada geçtiği görülmektedir.18 Şamanlara ait ayin 
ve törenlerin icra ortamında, şamanın üzerine göğüs resimlerinin bulunduğu 
kadın giysisi giymesi de şamanlığın kadın doğasıyla ilintiliydi. Türk soylarının 
pek çoğunda olduğu gibi Tuvalarda da şamanın görevini daha çok kadınlar 
yerine getirirdi. Onların inancına göre, şamanların ulu atası bir kadın şaman 
idi. Bu açıdan V. Troşçanskiy’in şamanizmin anaerkillikten ataerkilliğe geçi-
şine dair yazmış olduğu fikirler dikkat çekicidir: “Her Yakut ailesinde kadın, 
kocası evde olmadığı sürede çocukları, akrabaları ve sığırları ile birlikte ayrı 
yaşardı. Bu durumda kadın, ailenin başı konumuna geçmiş olur ve aile mera-
simlerini yapar. İye-usa (anaerkil) aile yapısı zamanla aga-usa (ataerkil) aile 
yapısına dönüşür.”19 Kara kadın şamanların, kara erkek şaman olmaları süre-
ci, demircilik sanatının ortaya çıktığı dönemde başlamıştır. Bu dönem, demir-
cinin demire hükmeden bir büyücü olarak algılandığı dönem idi ve demirciler 
de tıpkı şamanlar gibi ak ve kara olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Demirci 
olan kişi, şamanın büyük kardeşi olarak görülürdü ve aralarındaki fark da 
ortadan kalkmış durumdaydı. Hatta bazı Türk boylarında demirci şamanlar 
ayrı birtakım oluşturmaktaydılar. Bu durumda kadın, demirci olamayacağı 
için ailede ve toplumda birinciliği erkeğe bırakmak zorunda kalırdı.20

Son zamanlarda müzikle tedavinin şamanlık kökenine değinilen yeni ça-
lışmalar ortaya konulmuştur. Bu çalışmalarda bir tedavi ayini ortamında adı 
geçen yardımcı ruh Emeget’in veya diğer yardımcı ruhların çağrılması ola-
yından bahsedilir. Bu olay, çoğu zaman şarkı aracılığıyla gerçekleştirilir ve 
müziğe genellikle çalgı aletleri eşlik eder.21 Nenets22 kökenli araştırmacı L.A. 
Lar’ın çalışmasında şaman şarkılarının ayinlerdeki rolüne dair otantik bir 
açıklama yapılmıştır: “Şamanik seansın olmazsa olmaz bölümlerinden biri de 
şamanın şarkısıdır. Şamanlar, tüm süreç boyunca onlara eşlik eden davulla-
rı ile birlikte şarkılarında yardımcı ruhlarını çağırır ve onlarla konuşurlar.”23 
Nenetsler, davulun sesiyle şamanın şarkısının bir aradayken yardımcı ruh-
ların yardımını çekeceğine ve bunun da tüm bir seansın sonucu üzerinde 
olumlu etki bırakacağına inanırlardı. Tedavi seansı sırasında, hastalığın se-
bebinin bulunması gerektiğinden, şaman hem “yukarı” hem “aşağı” dünya-
larda, hastanın bunlardan birinde bulunan ruhunu getirmek için sembolik 
bir yolculuk yapmak zorundaydı. Bu yolculuk şarkılarda ayrıntılı bir şekilde 

17 Emeget, en önemli yardımcı ruhtur. Bu ruhun esas görevi kamlık zamanında şamana rehberlik 
etmektir. İnanca göre şamanın içine girerek yaşar ve şaman öldüğünde o da bedeni terk eder.
18 Gavriil Vasilyeviç Ksenofontov, Legendı i Raskazı o Şamanah u Yakutov, Buryat i Tunguzov, Çast 
1. İrkutsk, 1928, s. 18-19.
19 V.F. Troşçanskiy, Evolyutsiya Çernoy Verı u Yakutov, Kazan, 1902, s. 116.
20 Troşçanskiy, a.g.e., s. 125.
21 Mihaly Hoppal, Das Buch der Shamanen: Europa and Asien, München: Ullstein, 2002, s. 17-20.
22 Arhangelsk Oblastı’nda bulunan bir özerk okrug olarak Rusya Federasyonu’na bağlı bir federal 
bölge.
23 L.A. Lar, Shamani i bogi, İnstitut Problemi Osvoyeniya Severa, Tümen, 1998, s. 39.
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betimlenirdi; şarkı, çağrılan ve davete icabet eden yardımcı ruhların isimlen-
dirilmesini içerirdi.24

Eski çağlarda kağan, Türk dini-mitolojik ritüellerinin icracısı olan şamanın 
fonksiyonunu kendisi yapmaktaydı. Buna ilişkin olarak Dede Korkut Kita-
bı’ndaki Gam Ğan Oğlu Han Bayındır unvanına dikkat çekmekle, hükümda-
rın hem kam (şaman) hem de devletin başı olduğunu belirleyebiliriz. Avrupa 
Hunları’nda Atakam, Eşkam unvanları da kamların Türk toplumunda sahip 
oldukları yüksek makamı gösterir.25 Dede Korkut boylarında Bayındır Han’ın 
fonksiyonu birkaç sebeple şaman fonksiyonuna benzer durumdadır: Öncelik-
le, onun adında “bay” sözünün kullanılması; ikincisi, Bayındır Han’ın kam 
oğlu olmasıdır. Bütün bunlar Kalın Oğuz’da “hanlar hanı” olan Bayındır’ın 
eski hükümdar-şaman sisteminden kaynaklandığının göstergesidir. Tarihte 
şamanların hâkimiyeti ele alma girişimleri de olmuştur. Örneğin, 13. yüzyılda 
Moğollara karşı baş gösteren ayaklanmanın başında bir şaman olan Mahmud 
Tarabi bulunmaktaydı. Buhara’nın Tarab Köyü’nden çıkan bu şaman, isya-
nın başında Buhara’ya girer ve bir süre kenti yönetir. Mitolojik metinlerde ise 
kağan-şaman-demirci işlevinin taşıyıcısı olan ilk insanı, ilk hükümdar konu-
munda görmekteyiz. Örnek olarak, Altay metinlerinde ilk insan gibi tasavvur 
edilen Erlik’i veya Yerlik’i gösterebiliriz. Bu karakter şaman kurumunun te-
sisçisi ve ilk şamandır.26

I. ve II. Göktürk Kağanlığı dönemlerinde de şamanlık olgusu vardı, hatta 
devletin üst düzeyinin içine sızdığı da söylenebilir. Bu fikri Aşina soyunun bir 
şaman ailesinden geldiği, yani eski Türklerin efsanevi başbuğunun şaman 
Apangru’nun torunu olması da kanıtlamaktadır. Orhun-Yenisey yazıtlarında 
kağana kut (yaşam cevheri) veren, milleti ayakta tutan ve devleti koruyan Gök 
Tanrı’dır. Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz’a tüm dünyayı bir bayrak altında 
toplamayı şaman değil, Tanrı emreder. Sadece bu veri Türklerde resmi dinin 
Gök Tanrı dini olduğunu, şamanizmin ise ruhsal bilgilere dayalı bir uygulama 
şekli olduğunu göstermektedir. Göktürk Kağanı Tobo veya Tapar’ın Budizm’i, 
daha sonraki dönemde Uygurların Manihaizm’i kabul etmesi şamanizmin za-
yıflamasına ve bu dinlerden etkilenmesine yol açmıştır. Bu açıdan, Uygurların 
Budist bir aşamadan geçmeleri ve şamanist inançlarıyla ilgili İ.V. Stebleva’nın 
fikirleri de dikkat çekmektedir:

“Uygurlar ise, Orta Asya’nın daha kültürlü bulunan nüfusuyla olan te-
masların sonucunda, tahmin edildiği üzere VIII. yüzyılın ortalarına doğru, 
büyük çoğunlukla, Budizm’i benimsemiş durumdaydılar. Ne var ki, Bu-
dizm, Uygurlarda daha önceden kökleşmiş olan şamanist inançları ta-
mamen sökemedi ve Uygur Devleti’nin resmi dini haline gelemedi. Uygur 
Devleti, resmi din olarak, Manihaizm’i benimseyecekti.”27

24 Mihaly Hoppal, Şamanlar ve Semboller, Çeviren: Fatih Sel, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2015, s. 89.
25 Fuzuli Bayat, Oğuz Destan Dünyası, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2006, s. 75.
26 Grigoriy N. Potanin, Vostoçnıe Motivı Srednevekovom Yevropeyskom Epose, Moskova, 1899, s. 569.
27 İya V. Stebleva, Jizn i Literatura Doislamskih Tyurkov, Moskova: “Vostoçnaya Literatura” RAN., 
2007, s. 74.
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Bilim adamının bu fikrine ilave olarak şöyle bir görüş ortaya konulabilir 
ki, şamanlık da bu dinleri, özellikle Budizm’i ve onun bir kolu olan Lamaizm’i 
büyük ölçüde etkilemiştir. Uygurları yenerek, merkezi Moğolistan’da Kağanlık 
kuran Kırgızların hâkimiyeti döneminde ise şamanlık, devlet dini olarak değil, 
toplumsal yaşamın önemli bir olgusu olarak rol oynamıştır.

Şamanlığın bir inanç sistemi olarak Moğol İmparatorluğu döneminde en 
üst düzeye ulaştığı bilinmektedir. Moğol İmparatorluğu, bünyesindeki Türk 
boylarını ve diğer küçük etnik grupları bir arada tutmak amacıyla inanç bir-
liği oluşturmayı başarmıştır. Moğol İmparatorluğu’na dâhil olan kabile ve boy 
birlikleri ayrı ayrı dil ve lehçelerde konuşsalar da şamanist inanç sistemine 
bağlı bulunmaktaydılar. Cengiz Han’ın, Türk devlet geleneğini bütünüyle be-
nimsemiş olmasına rağmen, Hunlarda, Göktürklerde ve Uygurlarda devlet se-
viyesinde görülmeyen şamanist inancı, devletin resmi inancı seviyesine kadar 
yükselttiği bir gerçektir. Nitekim, Moğol ve Türk sözlü geleneğine göre, Şaman 
Tubut (resmi tarihlerde Şaman Kukçe), Cengiz’i “Göğün oğlu” diye adlandırır, 
Tanrı’nın ona dünyayı almayı emrettiğini bildirir.28 XIII. yüzyılın başlarında 
gerçekleşen büyük Moğol Kurultayı’nda Şaman Kukçe, Tanrı’nın emriyle ko-
nuşma yaptığını belirterek Timuçin’e “Cengiz Han” ismini verip Tanrı’nın ona 
ve oğullarına cihan hâkimiyetini verdiğini söyler. Cengiz Han da bu şamana 
en yüksek dini unvan olan “Teb-tengri” adını verir.29 Ü. Hassan’ın, Cengiz 
Han’ın defnedilme töreniyle ilgili V. Bartold’dan aktardığı bir bilgiye göre, bu 
matem töreninde tabutun önünde at üstünde kadın şamanlar gitmişlerdir.30

Batı dünyasının bilim adamları eski dinlerin şamanizmi etkilediğini kabul 
etseler de, şamanizmin monoteist dinlere etkisi hakkında herhangi bir fikir 
belirtmemişlerdir. M. Eliade, Şamanizm adlı kapsamlı eserinde Sibirya şa-
manizminin kökenini Çin’de, İran’da arayan bilim adamlarının eserlerine yer 
vermekle fikrimizi kanıtlamış olur. M. Eliade, şaman manyakının (giysi) ve da-
vulunun Hint kökenli olduğunu Batılı ve Rus (özellikle S.M. Shirokogoroff’un 
araştırmaları) araştırmacılara dayanarak bildirmektedir.31 Bunun dışında Av-
rupa ve Amerika’da şamanlıkla ilgili yazılmış kitap ve makalelerde Sibirya 
Şamanizmi terimi kullanılır. Etnik terim sayılmayan Sibirya adı altında çeşitli 
kavim ve etnik grupların (Giylak, Eskimo, Çukçi, Kamçatka, Yakut, Yukagir, 
Koryak vb.) şamanizmi öğrenilir. Oysa her ne kadar diğer şamanlık öğeleriyle 
benzerlik arz etse de Türk şamanizmi fenomenolojik olarak mevcuttur. Batılı 
etnograf ve din tarihçilerinin yöresel ve bölgesel özellik dedikleri olgu, aslında 
etnik yaşamla, toplum psikolojisiyle, dünya görüşüyle orantılıdır.32

Bazı araştırmalarda şamanlığın din konumunda ele alınmasından ziyade, 
Türk dini düşünce sisteminin temeline de şamanlığın din adıyla oturtulduğu 

28 Potanin, a.g.e., s. 43.
29 P.S. Desmaisons, Histoire des Mongols et des Tatares par Aboul-Gazi Behadaur Khan, Amster-
dam, 1970, s. 88.
30 Ümit Hassan, Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Alan Yayınları, İstanbul, 2000, s. 188.
31 Mircea Eliade, Şamanizm - İlkel Esrime Teknikleri, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999, s. 
539-553.
32 Fuzuli Bayat, Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2013, s. 118.
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görülmektedir. Bu tür araştırmalarda şamanlığın bir din olmadığını kanıtla-
yan din bilimcilerin görüşlerinin göz ardı edildiği belirlenmekle beraber, şa-
manlığın ilkel muhtevasıyla algılandığı ve daha ileriye gidilerek din düşüncesi 
tarihinin kesin bir dönemiyle sınırlı tutulduğu dikkat çekmektedir. Fenome-
noloji çerçevesinde bunun din algılayışı için uygun olmadığı belirlenmekle 
araştırmalardaki “Şamanlık” ve “Şamancılık” terimlerinden Yakut veya Altay 
Şamanlığı’nın algılandığı tespit edilmektedir. Bu olgunun bir bütün olarak 
eski Türk inanışları biçiminde kabul edilip eski Türk dini sistemiyle aynı ko-
numa konulması yanlışlığa neden olmaktadır. Uzun zamandan beri dini bir 
birlik içinde bulunmayan Türk topluluklarından birinde veya birkaçında mev-
cut olup, diğer dinlerin etkisine maruz kalan inanç sistemleri, tarihte Türk 
adıyla bilinen diğer toplulukların da eski inanç sistemleri gibi gösterilirse bu 
da doğrudan yanlış bir sunumdur.

Altay ve Sayan topluluklarının da kendi dinlerine şamanlık veya şamanizm 
adını vermedikleri bilinmektedir. L. Potapov da şamanlık kavramını eski Türk di-
niyle bağlılıkta değerlendirmek için Yakutlarda bulunan “yangara” (kara inanış) 
adını seçmek mecburiyetinde kalmıştır. Araştırmacı ayrıca, eski Türklerin kendi 
dinlerini nasıl adlandırdıklarının tam olarak belli olmadığını da itiraf etmiştir.33 
İ. Kafesoğlu, şamanlığı Türk inanış sistemi saymamakta, bu olguyu “Türklerin 
kendi düşüncelerinin ürünü olmayıp, farklı dinlerden esinlenen etkilerin birbiri-
ne karışmasından oluşmuş bir düşünceler sistemi” olarak adlandırmıştır.34 İleri 
sürülen bu fikre istinaden denilebilir ki, şamanlık işlevsel özellikler arz etmesi 
açısından da Türk dini sistemi olan Tanrıcılıktan farklı bir olay konumundadır.

Geleneğe bağlı olarak varlığını sürdüren bir toplulukta aynı köklerden ge-
len iki farklı dini inanç sisteminin açık bir şekilde yan yana mevcut olmayaca-
ğı gerçeğinden hareketle tespit edilebilir ki, eski Türk Şamanlığı’ndaki dünya 
görüşü ve felsefenin temelini doğrudan Türk dini düşünce sistemi olan Tan-
rıcılık oluşturmaktaydı. Şaman sayılan kişilerin Gök Tanrı’ya olan inançları 
da bu gerçekliğin kanıtlarından biridir. Sufizmin kendisi de şamanlığın mistik 
temeli üzerine oturtulmuş olguydu. İslam dini Orta Asya’ya yayıldıktan sonra 
bu coğrafyada şamanlıkla İslam’ın iç-içe yaşadığı, şamanların zor durumlarda 
Müslüman evliyalarını yardıma çağırdığı ve merasim/ritüel öncesi “Bismillah” 
söyledikleri bilinen kanıtlardandır. Şamana has olan tedavi fonksiyonunu 
halk sufizmindeki adaklar ve ziyaretgahların yerine getirdiğine dair bilgiler 
vardır. Bazı araştırmacıların, şamanlık ile Tanrıcılık arasındaki ilişkiyi, halk 
sufizmiyle İslam dini arasındaki ilişkiye eşit tuttukları görülmektedir. Ele 
alınan etnografik verilere göre, birçok Türk topluluğunda Tanrıcılık kültüyle 
ilgili yapılan törenlere şamanlar alınmamaktaydı. Bu, şamanların Tanrı’yla 
herhangi bir ilişkilerinin olmadığına delil idi ve bunun aynısı sufi ve dervişler 
için de geçerliydi. Onlar da İslam merasim ve ritüellerine katılamamaktaydı. 
Bu açıdan, bir dine şamanlık adının verilmesiyle, bir dinde şamanlık unsur-
ların bulunmasını karıştırmak doğru değildir.

33 L.P. Potapov, Altayskiy Şamanizm, Leningrad, Nauka, 1991, s. 85.
34 İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1980, s. 23.
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Epik Geleneğin “Tanrı Oğlu” Motifi

Türk epik geleneğindeki “Tanrı Oğlu” motifinin öncelikle Uygur varyantı 
olarak bilinen Oğuz Kağan Destanı’na yansıdığı dikkat çekmektedir. Söz ko-
nusu destan, “Tanrı Oğlu” mitinin epik versiyonu niteliğinde oluşmuş olup 
“Tanrı Oğlu”nun ayrı ayrı özelliklerini sembolik bir şekilde belirtmekte, bu 
özelliklerin birleşerek bir bütünlük ihtiva ettiğini göstermekte ve bu bütünün 
doğrudan Oğuz’un kendisi olduğunu aktarmaktadır. Destandaki “Tanrı Oğlu” 
motifi, bozkurt karakterinde muhafaza edilmiştir. Oğuz’un “Tanrı Oğlu” ol-
ması olgusu metnin alt katmanına sirayet ettiği için Oğuz, devletin ve askeri 
düzenin kurucusu olarak ön plana çıkar.

Oğuz Kağan Destanı’nda yer alan bozkurdun gökyüzünden inişi, Oğuz Ka-
ğan’ın cihan devletinin kurucusu misyonunu üzerine almasına neden olur. 
Bu anlamda sonraki Dede Korkut Kitabı’nda ve diğer Oğuznamelerde “Tan-
rı Oğlu” motifine işaret eden çok sayıda anlamsal unsurun bulunduğu gö-
rülmektedir.35 Genel olarak epik gelenekteki “Tanrı Oğlu” değişik misyon ve 
özelliklerle tanımlanır: Oğuz (öküz) boynuzlu hükümdar konumunda ecdat 
fonksiyonunu, Boz Oğlan (kurt adam) kahramanlık görevini, Buğra Han veya 
Buka Tekin (boğa şehzade) hükümdar ecdat işlevini, Cengiz Han (gök oğlu, 
demirci) kurtarıcı hükümdar, Timur (demirci) cihangirlik fonksiyonunu, Te-
mir Boko (demir şaman) itaatsizlik, Şuno (kurt) ve Köroğlu/Göroğlu (kör/me-
zar oğlu) adaleti sağlamak görevini yerine getirir.

“Tanrı Oğlu” motifi, Türk mitolojik metinlerinde göksel varlıkların oğlu ola-
rak yer almış olsa da, kabile veya kabile birliklerinin görüşleri paradigmasın-
da işlev kazanmış arkaik yapılı destanlarda Yer Ana’nın oğludur.36 Eski Türk-
lerde Gök Oğlu inancının izleri, Göktürk ve Uygur hakanlarının, “Tengride Bol-
muş” (Gökten doğmuş) tanımlamasında da görülmektedir. Bir hususa dikkat 
edilmelidir ki, Türk mitolojik geleneğindeki Gök Oğlu kavramı, Çinlilerin kendi 
imparatorları hakkında kullandıkları Gök Oğlu kavramından farklı konum-
dadır. Göktürk devletinin hakanları “Tanrıdan can almışlardı” ama Tanrı’nın 
oğlu değillerdi. O Tanrı’ya benzetilse de O’nun yerdeki gölgesi niteliğindeydi. 
Gök Oğlu ise yalnız ulu ata veya birinci hakan sayılmıştır.

Geleneklere göre, Gök Oğlu olarak tanımlanan mitolojik kahramanlar, ışık 
şeklinde yere inerler. Onlar mitolojik kültürel kahraman ve ilk ata olarak bi-
linirler. “Köroğlu” destanının Özbek versiyonunda Köroğlu kendini “Göğün 
Elçisi” olarak adlandırır. Annesinin rahmine gün ışığında düşmesi de onun 
aslının göklerden olduğunun bir kanıtı olarak da yorumlanabilir.37 Böylece 
Köroğlu da misyonu bakımından Tanrı Oğlu konumunda yer alabilir. G. Po-
tanin’in de yazdığına göre, “Tanrı Oğlu” (Tengreding ulı) motifi ile ilgili efsane-
ler daha çok Altay’da ve Kuzey-Batı Moğolistan’da mevcuttur. Araştırmacıya 
göre, Kafkas’ta ve Kırım’da ünlü olan Köroğlu, Altayların Tanrı Oğlu’dur.38 

35 Bayat, a.g.e., 2006, s. 131.
36 Fuzuli Bayat, “Türk Destan Tipologiyasına Dair”, Çırag, Sayı: 3, Bakü, 1999, s. 33.
37 Celal Beydili, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Yurt Kitap Yayınları, Ankara, 2005, s. 222.
38 Potanin, Oçerki Severo Zapadnoy Mongoli, Vıp. 4, Sankt Petersburg, 1883, s. 806-810.



11RÖVŞEN ALİZADE / TÜRK ŞAMANLIĞI VE EPİK GELENEĞİN “TANRI OĞLU” MOTİFİ

Gök Oğlu’nun başka bir özelliği de onun fiziksel güç ile birlikte büyüsel bilgiyi 
kendinde bulundurmasıdır. O, düzenli dünyayı ancak fiziksel gücü ve büyü-
sel bilgisi sayesinde şeytanî güçlere karşı koruyabilir.

Tanrı kavramının “Gökyüzü” anlamına geldiği de düşünülürse, bilimsel kay-
naklarda geçen Tanrı Oğlu ifadesinin “Gökyüzünün Oğlu” olarak tanımlanma-
sının nedeni de anlaşılabilir. Altay mitolojisinde Ülgen’in kızları, “Tanrı kızları” 
adını taşır ve “Gök kızları” olarak bilinirler.39 Eğer Altay Buuçay Yer-Ana’nın 
oğluysa, Nyurgun Bootur da baş tanrı Yüryüng Ayıı Toyon’un küçük kardeşi 
olan tanrı Ayınga Suer Toyon’un oğludur.40 Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz’un 
Ay Kağan’ın oğlu olması olgusu ise daha eski mitolojik katmanlarla ilintilidir. 
Bu açıdan Oğuz Kağan metnindeki Ay Kağan sadece Oğuz’u dünyaya getiren 
ana konumunda değil, aynı zamanda astral oluşlarda Baş Tanrı’dır. Tanrı Oğlu 
Oğuz da Türk ilinin, Türk devletinin kurucusu olmanın yanı sıra, astrolojik 
mitlere göre Ülker yıldızıdır. Tanrı Oğlu Temir Boko, yeraltı dünyasındaki zin-
cirlenmiş ve hareket edemez durumu ile Temir Kazık yıldızının antropomorflaş-
mış versiyonudur. Böyle bir benzer durumu Timur hakkındaki anlatılarda da 
görebiliriz. Nitekim Osetler Kutup Yıldızı’nı Aksak Temir olarak adlandırırlar.41

Tanrı Oğlu’nun yere inmesindeki başlıca misyonu, dünyanın düzenini 
sağlamaktır. Bu misyon kapsamında, Moğol ve Buryatların epik kahramanı 
Geser, Yakut olonho (destan) kahramanları da ele alınabilir. Oğuz Kağan Des-
tanı’nda da görüldüğü gibi, Oğuz Kağan’ın seferleri dünyayı tek bir düzende 
birleştirme amacı taşır. Türk astroloji tasavvurlarında Temir Kazık, evrende 
düzen kaynağı ve bu düzeni tasarlayan kişidir. Doğal olarak diğer gök cisim-
leri de ona oranla kendi hareketlerini düzene koyarlar. Bu anlamda Ülker 
yıldızı da hayatın teminatçısı fonksiyonunu üstlenmiş durumdadır. Çünkü bu 
yıldız, gökyüzünün kapısı konumunda olduğundan rüzgâr, tufan, kasırga vs. 
makro ve mikro kozmosa dâhil olamazlar.

Bütün hami ruhlar Tanrı Oğlu’nun yardımcıları olduğu için statüleri ba-
kımından da ondan aşağı katmandadırlar. Türk ili denildiği zaman Tanrı ili 
düşünülür ve Türkler de bu düzlemde Tanrı askerleridir. Bu bağlamda Tanrı 
Oğlu olağanüstü bir role sahiptir. Çünkü Türk boylarının, hepsinin kendi ec-
datlarını Tanrı Oğlu olarak kabul ettikleri görülmektedir.42 Oğuzlar ecdatlarını 
Oğuz; Yakutlar, Er Sogotoh Elley; Uygurlar, Buka Tekin, Türkeşler, bozkurt; 
Buryatlaşmış Bulagat Türkleri, Buha Noin; Kırgızlar, Kırgızbay olarak adlan-
dırırlar. İnsanlarla ruhlar arasında irtibatı sağlayan şaman, bütün paramet-
relerde Tanrı Oğlu’ndan aşağıda yer alır. Şaman mitolojisinde şaman olan 
kişi, kendini ruhların manevi oğlu bilir. Bu durumu, şamanların kendilerini 
Ulu Toyon’un, Kıday Bahsı’nın, Ülgen’in oğlu olarak adlandırmalarında göz-
lemlemek mümkündür. Ancak ilk çağlardaki “Tanrı Oğlu”, aynı zamanda şa-

39 Wasili Radloff, İz Sibiri, Stranıtsı Dnevnika, Moskova, 1989, s. 365.
40 Nryung Bootur Stremitelnıy, Yakutskiy Geroiçeskiy Epos Olonho, Yakutsk, 1975; S.S. Surazakov, 
Altayskiy Geroiçeskiy Epos, Moskova, 1985, s. 138.
41 Potanin, a.g.e., 1899, s. 376.
42 Bayat, a.g.e., 2006, s. 132.
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man statüsünde bulunur. Bu anlamda şamanın Ülgen’in oğlu olması veya 
Kuday’ın, Korbustan’ın kızlarının şaman olmaları eski Tanrı Oğlu-Şaman ol-
gusunun yansımalarıdır.

Dikkat çeken önemli hususlardan biri, Tanrı Oğlu’nun Tanrı’nın yarattığı 
ilk insan olmasıdır. “Tanrı Oğlu”, yaratılış aşamasında Tanrı’nın ilk yardım-
cısı, ilk danışmanı olarak bir kaza veya ördeğe dönüşür ve ilk çamuru okya-
nusun dibinden getirir.43 O, aynı zamanda ilk şamandır. Altay mitlerindeki 
Erlik, ilk insan, ilk şaman olması yönüyle Tanrı Oğlu’dur. Türk milli gelene-
ğinde çok sayıda versiyonu bulunan Cengiznamelerde Cengiz, “Tanrı Oğlu” 
olarak adlandırılır. Bunu D. Banzarov’un yazdığı gibi Cengiz’in Moğolca unva-
nı olan “Cengiz-Hadjir-Bo-tengrinin-Kubun (Cengiz-Hadjir Tanrı Oğlu Şaman)” 
ifadesi de onaylar.44 Yaratılış mitlerinin muhtevasından anlaşıldığı gibi Tanrı 
Oğlu’nun ilk şekli zoomorfik yaratıktır. Türk mitoloji metinleri, bu hayvanın 
boğa/öküz olduğunu aktarmaktadır. Bu açıdan Oğuz Kağan Destanı, Tanrı 
Oğlu’nun zoomorfik görünümünü yansıtmasıyla ciddi bir önem taşımaktadır. 

“Tanrı Oğlu”, Tanrı düzenini korumak misyonu kapsamında ele alınırken, 
şaman olan kişi, Tanrı evlatlarının koruyucusu konumunda görülebilir. Net 
olarak Tanrı düzeni destanlarda Türk devleti olarak karşımıza çıkar. “Tanrı 
Oğlu” motifi, özellikle Yakut ve Altay-Sayan destanlarında uluslararası muka-
yese paradigması kapsamında olumlu sonuçlara ulaşma açısından misyonun 
taşıyıcısı olarak sunulabilir. Oğuzname geleneğinin Dede Korkut Kitabı’nda 
“Tanrı Oğlu” motifi bir kalıntı olarak bulunuyor. Motif konumunda olmasa 
da, milli Türk destanlarında görülen “Tanrı Oğlu”, arketipsel yapılı destanlar-
da olduğu gibi başkahraman rolündedir. Bir millî destanda Tanrı ilini yeraltı 
dünyasına karşı korursa, diğer arkaik destanda Türk devletini düzensiz dün-
yaya (kaosa) karşı korur. Bu olgu arketipsel yapılı destanlarla klasik düzeyde 
yer alan destanları birleştiren başlıca faktördür. Arketipsel veya arkaik yapılı 
destanlarda Tanrı Oğlu’nun timsalinde fiziksel güçle manevi gücün birleşti-
ği fark edilmektedir. Klasik kahramanlık destanlarında manevi gücün zayıf 
kalmasının aksine, fiziksel gücün ön plana alınması şarttır. Denilebilir ki, bu 
durum Tanrı Oğlu’nun ilk çağlarda veya dönemlerde sahip olduğu şamanlık 
özelliğinin gitgide kaybolmasıyla ilintilidir.

Büyüsel güçle fiziksel gücün birleştiricisi konumunda yer alan Tanrı Oğlu 
şaman, monoteist dinlerdeki peygamber olgusuna muhtevası ve işlevi açısından 
yakındır. Çeşitli kültür olaylarının ürünü olmasının yanı sıra kendinden önceki 
mitolojik katmanlardan pek çok ögeyi almış olan monoteist dinlerde şamanlı-
ğın izleri süreklilik arz etmektedir. Bu sürekliliğin şamanlık-hıristiyanlık ilişkisi 
üzerine az çok araştırmalar yapılmıştır.45 “Tanrı Oğlu” ve peygamber paradigma-
sında ele alınması gereken hususlardan biri, Sami kökenli halkların eski Türk-
ler ve Sümerlerle olan yakın irtibatlarıdır. Türk millî kültür düzenindeki Tanrı 

43 V.İ. Verbitskiy, Altayskie İnorodtsı, Moskova, 1893, s. 201.
44 D. Banzarov, Çernaya Vera ili Şamanstvo u Mongolov i Drugie Stati, St. Petersburg, 1891, s. 12, 78.
45 Potanin, Proishojenie Hrista, Sibirskie Ogni, 1926, s. 305; Gavriil Vasilyeviç Ksenofontov, Hres-
tes, Şamanizm i Hristianstvo, İrkutsk, 1929a, s. 105; G.V. Ksenefontov, Pastuşeskiy Bıt i Mifologi-
çeskie Vozreniya Klassiçeskogo Vostoka, İrkutsk, 1929b, s. 277.
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olgusu, monoteist dinlerdeki hak kavramına denk gelmektedir. Nitekim Türk 
kültüründe bu bağın yapısını oluşturan ve koruyanı Tanrı Oğlu’ysa, İslam, Hı-
ristiyan ve Musevi kültürlerinde bu misyonu üstlenen kişi peygamberdir.

Tanrı Oğulları’nın gökten yere atılmaları (mit metinlerinde Tanrı Oğulları 
çoğu kez tek ağacın dibine atılır ve onları ağaç ya da öküz büyütür), babalarını 
erken kaybetmeleri (Alpamış, Manas, Köroğlu, Cengiz, Timur babalarını erken 
kaybetmişler) veya babalarını öldürmeleri (Oğuz, Mete, Almambet babalarını 
öldürürler) ve ana babalarının bilinmemesi (Yakut ve Altay-sayan destanla-
rında kahramanların babaları, anaları belli olmaz. Onlara babalık ve annelik 
görevini gök ve yer ruhları yerine getirir) gibi olgular peygamberlerin yaşamı-
na uygun gelen bir dizi sergilemektedir.46 “Tanrı Oğlu” düzen yaratmayı, onu 
muhafaza etmeyi kılıçla yerine getirmiş olsa da, peygamber bu görevi insan-
ları dine davet etmekle gerçekleştirmiştir. Hz. İsa’ya inananlar onu doğrudan 
“Tanrı Oğlu” kabul ederler. Hz. İsa’da şamanlık olgusunun sürekli olması aynı 
zamanda onun insanları tedavi etme işlevini üstlenmesinde de görülür. Me-
tinlerdeki Tanrı Oğulları’nın büyük kısmı (Oğuz Kağan, İdigey/Edigey, Cengiz, 
Timur) büyükbaş mal, koyun ve yılkı çobanları olarak karşımıza çıkar. Türk 
millî geleneğindeki çobanlığın manevî değerlerin üst katmanında yer aldığına 
önem verildiğinde, bu olgunun da köklü bir gelenekten beslenerek ortaya çık-
tığını kabul etmek gerekir. Tanrı Oğlu’na atfedilen çobanlık görevinin Kamlık 
yapan kişilerin gök çobanları hakkında söyledikleri mitle de denk düşer. Bu 
mit parçasında gök çobanı Dededey ya da Çolpan’dır.47 Bu anlamda gök ço-
banları hem Türk, hem de Moğol-Buryat geleneğinde Tanrı Oğulları’nın fonk-
siyonunu yerine getirmiş konumda yer alırlar.

Sonuç

Türk din düşüncesi “Gök Tanrı” adı çevresinde oluşmuş bir bağıntıdır. Bu 
bağıntının şamanlıkla olan bağına istinat edilmiş olsa da her iki anlayışı (Tan-
rıcılık ve Şamanlık) aynı gibi göstermek yanlış sonuçlar doğurabilir. Şaman-
lığın din olmadığı fikrini, bu sistemin ideolojik ve kuramsal temelden yoksun 
olduğu düşüncesinden hareketle ileri sürmek mümkündür. Şamanlığın kesin 
sınırları bilinmediği için, diğer dinlere de karışmış farklı dünya modellerinin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türk şamanlığındaki dünya görüşünün te-
melini Gök Tanrı inancı oluşturmaktaydı ve bunun bariz kanıtlarından biri şa-
man sayılan kişilerin Gök Tanrı’ya olan inançlarıydı. Farklı dinlerden esinlene-
rek ortaya çıkmış olsa da, Türk şamanlığı somut bir şekilde mevcut olmuş ve 
Türk dini sistemi olan Gök Tanrı inancından farklı bir konumda yer almıştır.

Türk epik geleneğindeki “Tanrı Oğlu” motifi ise, yalnız art arda dizilen et-
kenlerin bir bütün olarak ele alınıp incelenmesi sonucunda tüm yönleriyle 
görülebilir. Tanrı anlayışının “Gökyüzü” anlamına denk geldiği ve “Tanrı Oğlu” 
ifadesinin “Gökyüzünün Oğlu” olarak algılanmasının nedeni anlaşıldığı gibi, 
aynı zamanda bilimsel düzlemde kullanılan “Tanrı Oğlu” motifinin sözlü ve 
yazılı gelenekte geniş bir alana yayıldığı görülmektedir.

46 Bayat, a.g.e., 2006, s. 134.
47 Potanin, a.g.e., 1899, s. 186, 242.
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MAMUŞA TÜRK AĞZINDA
BAZI SES OLAYLARI ÜZERİNE İNCELEME

Yrd. Doç. Dr. Ergin JABLE*

Öz

Bu çalışmamızı daha önce Mamuşa’da yapmış olduğumuz derleme metin-
lerimizden örnekler tespit ederek oluşturmaya çalıştık. Bu çalışmamızın ama-
cı halen çok canlı bir şekilde kullanılan Mamuşa Türk Ağzı’nın ses özellikleri 
içerisinde önemli bir yer teşkil eden ses olaylarını özel olarak ele almak ve 
bu ses olaylarını oluş biçimlerine göre gözler önüne sermektir. Rumeli Ağızları 
içerisinde özel bir yeri olan Mamuşa Türk Ağzı’nın ses olayları bakımından da 
özellik arz ettiğini, ortaya çıkan ses olaylarının Türk dilinin genel karakteri ve 
tarihi seyri çerçevesinde diğer lehçe, şive ve Anadolu Ağızları’nda meydana 
gelen ses olayları ile benzerlik ve farklılıklar ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu 
çalışmanın kapsamını aşan bu yön bilahare başka çalışmalarda ele alınabilir; 
ancak biz burada sadece Mamuşa Türk Ağzı’nın ses olaylarını gözler önüne 
sermeye çalıştık. Bu çalışmanın bundan sonraki çalışmalarda yapılacak de-
ğerlendirme ve tasnifler için yön gösterici olmasını temenni ediyoruz. Bu çalış-
ma, sahada ses kayıt cihazıyla yapılan metin derlemesi, kayıtların çevriyazı 
alfabesiyle metne aktarılması ve metinde tespit edilen dil malzemesinin Ses 
Bilgisi bakımından incelemeye tabi tutulması yöntemine dayanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Mamuşa Türk Ağzı, Ses Olayları, Dişlileşme, Damak-
lılaşma, Dudaklılaşma.

Phonetic Changes In Mamusa Turkish Dialect
Abstract

We have tried to form this study by determining samples from our compi-
lation texts that we did in Mamusa before. The aim of the study is to discuss 
the phonetic changes which takes an important place in phonetic properties of 
Mamusa Turkish Dialect that is still used lively today in special. We see that 
Mamusa Turkish Dialect has a unique place in Rumelian Dialect and also its 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 220                Şubat 2016

* Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, erginj@gmail.com
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phonetic changes are notable. Also, the phonetic changes in Mamusa Turkish 
dialect show similarities and differences with other dialects in Anatolia. This 
subject which goes beyond the scope of this study can be discussed in other 
studies; but we have tried to bring phonetic changes of Mamusa Turkish Di-
alect into light. We hope that this study wills contribute to future studies and 
classifications. This study is based on the method of text compilation done by 
sound recording device, converting records into text and analysis of vocabula-
ries determined in the text in terms of Phonetics.

Keywords: Mamusa Turkish Dialect, Phonetic Changes, Dentalization, Pa-
latalization, Labialization.

Mamuşa Belediyesi, Kosova’nın güneybatısında yer alan bir belediyedir. 
Kosova’da 2000 yılı sonrasında kurulan yeni belediyelerden biri de Mamu-
şa’dır. Mamuşa Belediyesi’nin alanı, düzenleme öncesinde Prizren Belediye-
si sınırları içinde olmuştur. Belediye alanı 23.36 km2’dir. Belediye sınırlarıyla 
komşu olan belediyeler; güneyde Prizren Belediyesi, kuzey doğuda Suvareka 
Belediyesi, kuzey batıda Rahofça Belediyesi’dir.

Mamuşa Belediyesi’nin %99’u Türk nüfusuna aittir. Mamuşa halkı, son 
zamanlarda ticarete önem vermiş olsa bile yüzyıllarca tarımla uğraşan bir 
belediyedir. 1000’in üzerinde öğrencisi bulunan bir ilköğretim okulu, bir de 
lisesi bulunmaktadır. Kültür sanat faaliyetleri gösteren derneklere de sahip 
olan Mamuşa Belediyesi’nde KDTP (Kosova Demokratik Türk Partisi), KTAP 
(Kosova Türk Adalet Partisi) ve KTB (Kosova Türk Birliği) olmak üzere 3 siyasi 
parti bulunmaktadır. Belediye sınırları içerisinde 2011 sayımına göre 5.513 
kişi yaşamaktadır (2011 Genel Nüfus Sayımı REKOS2011 Kosova İstatistik 
Kurumu).

Mamuşa Belediyesi’nde Türkçe, Arnavutça, Sırpça eşit şartlarda resmî 
kullanıma sahiptir.

Mamuşa Belediyesi’ni gösteren bir harita
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İşaretlerimiz Ses Değerleri
A a, e
B b, p
Ç ç, c
I ı, i
K k, g
Ú ú, à
T t, d
U u, ü
V Ünlü (vokal)

#
Kelimenin solunda ise kelime başını, sağında ise kelime sonunu 
gösterir.

/ Kök ünlüsünden sonra gelen sesi gösterir.
// Bir kelime içindeki sesleri gösterir.
Ø Şeklen değil ama fonksiyonca var olan kelime ve ekleri gösterir.
( ) Parantez içindeki sesin ihtiyarî olduğunu gösterir.
> Ok istikametinde tek aşamalı değişmeyi gösterir.
>> Ok istikametinde iki veya daha fazla aşamalı değişmeyi gösterir. 
+ İsme eklenmeyi gösterir.
- Fiile eklenmeyi gösterir.
A Normal a
À Normalden uzun a
C Normal c
Ç Normal ç
D Normal d
E Normal e
ē Normalden uzun e
F Normal f
G Normal g
À Tonlu, orta damak g ünsüzü
H Normal h
I Normal ı
Ī Normalden uzun ı
İ Normal i
Ì Normalden uzun i
J Normal j
K Normal k
Ú Tonsuz, orta damak, patlamalı k ünsüzü
L Normal l
Ĺ Arka damak l’si
Ļ Ön damak l’si
M Normal m
N Normal n
O Normal o
Ï Normalden uzun o
Ö Normal ö
P Normal p
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R Normal r
S Normal s
S z - s arası ünsüz
T Normal t
U Normal u
ß Normalden uzun u
Ü Normal ü
_ Normalden uzun ü
V Normal v
Y Normal y
Z Normal z

SES BİLGİSİ

Ses Uyumları

Ünlü - Ünlü Uyumsuzluğu

Türkçe’de ünlüler, kelimedeki dizilişleri itibariyle önem derecelerine göre 
sıralarsak kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık, darlık-genişlik bakımlarından 
bir uyum arz ederler. 

Mamuşa Türk ağzında aykırı bir durum olarak ünlülerin kelimedeki dizi-
lişleri bakımından uyumsuzluk had safhadadır. Uyumsuzluk, daha çok ünlü-
lerin artlığı ve önlüğü bakımından kendini gösterir.

Ünlü-ünlü uyumsuzluğunu kelime kök veya gövdesinde görebiliriz:
celebüldünüz << gelebildiniz (ABM), çïvkalÀ << çalkala (ABM), ikamişlÀ << 

yıkamışlar (ABM)

Ses Olayları

Dişlileşme

Nitelik bakımından, ses organının başka bir noktasında teşekkül eden bir 
sesin teşekkül noktasının dişe kaymasıdır.

Dişlileşmenin kelimelerde görüldüğü örnekler:

#c < #K

ceri < geri (ABM)1, cebırırdım << geberirdim (RT), cüki << göğü (ABM), cü-
lesi << güllesi (ABM), cümma << gömmeye (KM)

#ç < #k

çemanelerlen << kemanelerle (ABM), çǖ << köy (HT)2, çümbili << kimbilir 
(ABM), çüverdık << koyverdik (KM)

r# < h#

eyvar < eyvah (ABM)
Dişlileşmenin eklerde görülen örnekleri:
çefinlemişlÀ << kefenlemişler (ABM), çǖliyımız << köylümüz (HT)

1 Cemali K. Tunalıgil, Mamuşa Türk Ağzı ve Özellikleri, Bay Yayınları, Priştine, 1987, s. 19.
2 Tunalıgil, a.g.e., s. 19.
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Damaklılaşma

Nitelik bakımından, ses organının başka bir noktasında teşekkül eden bir 
sesin teşekkül noktasının damağa kaymasıdır.

y# < r#

vay < var (KM)

/y/ < /n/ 

Alıntı kelimelerde görülen bu olay, yabancı kelimenin dile katılması sıra-
sında, iki ünlü arasındaki h’lerin, ünlülere en yakın ses olan y’ye dönüştürül-
mesi şeklinde işleme tabi tutulduğunu gösterir:

lütfüyün << lütfünün (RT), samiyın << saminin (HT), sÀyi << sahi (HT)

y/ < k/

meytüp << mektup (HT)3

y/ < r/

meytepeyi << mektepleri (ABM), polislÀyi << polisleri (KM), ştolÀyi << işte 
onları (ABM), veyidık << veriyorduk (ABM)

n/ < y/

tepışmanın << tepişmeyin (KM)

Dudaklılaşma

Nitelik bakımından, ses organının başka bir noktasında teşekkül eden bir 
sesin teşekkül noktasının dudağa kaymasıdır.

f/ < h/

müftari << muhtarı (ABM)
v/ < h/
şevırli << şehirli (HT)

v/ < l/

ïvma << elma (ABM)

Patlayıcılaşma

Nitelik bakımından sızıcı olan bir sesin patlayıcı hale gelmesidir. Mamuşa 
Türk ağzında, patlayıcılaşma örneklerine seyrek olarak rastlanır.

g/ < ğ/

arnautluga << arnavutluğa (KM), baga < bağa (HT)

Sızıcılaşma

Nitelik bakımından patlayıcı olan bir sesin sızıcı hale gelmesidir.

j# < ç#

üj < üç (HT)

3 Tunalıgil, a.g.e., s. 14.
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ş/ < ç/

iştık << içtik (ABM)

ğ/ < g/

tauk / tağuk << tagıku (HT), yaumalaydilÀ << yağmalıyordular (KM)

Ötümsüzleşme

Nitelik bakımından ötümlü olan bir sesin ötümsüz hale gelmesidir. Mamu-
şa Türk ağzında seyrek görülen bir olaydır.

Ötümsüzleşmenin kelimelerde görüldüğü örnekler:

t# < d#

ebet << ebedi (RT)

k/ < ğ/

cüki << göğü (ABM)

S# < z#

seçiS << sekiz (KM)

t# < z#

çet << kez (ABM)

Ötümlüleşme

Nitelik bakımından ötümsüz olan bir sesin ötümlü hale gelmesidir.

#d < #t

dane < tane (ABM)

g# < k#

buçug < buçuk (HT), düşüg < düşük (KM), kalmag < kalmak (KM), yoà < 
yok (HT)

g/ < k/

kaçmaga << kaçmaya (RT)

d# < t#

derd < dert (HT)

d/ < t/

unudacÀm << unutacağım (HT)

j# < ş#

boj << boş (HT), bej < beş (ABM)

S# < s#

herçeS << herkes (HT)

z/ < s/

koncoloza << konsolosa (ABM)
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c/ < s/
koncoloza << konsolosa (ABM)

Erime

Bir kelimede ünlüden sonra gelen ünsüzün veya ünlünün -ilk ünlünün 
açıklığının etkisiyle- niteliğinin silinerek ilk ünlü içinde kaybolmasıdır.

/À/ < /aa/

sāt < saat (HT)

Ø < r#

bi < bir (HT), bulÀ << bunlar (RT), çefinlemişlÀ << kefenlemişler (ABM), 
ikamişlÀ << yıkamışlar (ABM), neúa << ne kadar (HT), obi << öbür (RT), olÀ << 
onlar (ABM), yapmişlÀ << yapmışlar (ABM)

Ø < n#

ciderçe << giderken (KM), yürüçe << yürürken (KM)

Ø < n/

bulÀ << bunlar (RT)

Ø < r/

okumiştılÀ << okumuşturlar (RT), olÿse << olursa (ABM), ügradabilelÀ << 
öğretebilirler (RT)

Ø < z#

çe << kez (ABM)

Ø < y/

çǖliye << köylüye (HT), çüverdık << koyverdik (KM)

Ø > h/

bÀsedıgım << bahsettiğim (KM), elezan < elezhan (KM), kabÀt << kabahat 
(RT), lÀna << lahana (ABM), muamed << muhammet (ABM), silÀli << silahlı 
(ABM), şadetnamda << şahadetnamede (KM), şeid << şehit (ABM), yaya < yah-
ya (ABM)

Ø < h#

şÀ < şah (ABM), vallÀ << vallah (HT)

Ø < k#

verecē << verecek (RT)

Ø </k/

türçe < türkçe (ABM)

Ø < l#

deyi << değil (RT)
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Ø < l/

dersēy << dersleri (RT), deyidi << değildi (RT)

Ø < m/

acom << amcam (KM)

Ø < r/

bikaç < birkaç (KM)

Ø < t/

çifçi < çiftçi (ABM)

Ø < /t/

arnauçe << arnavutça (ABM)

Ø < y#

çǖ << köy (HT), şi << şey (RT)
Ekleşmeyle birlikte meydana gelen erime:
ekma << ekmek (HT)

Yutulma

Bir kelimedeki bir ünsüzün, kendinden sonra gelen ünlünün açıklığında 
erimeye fırsat bulamadan kaybolmasıdır.

Ø < d/

şini << şimdi (HT)

Ø < #h4

aber < haber (KM)5, ala < hala (HT), aydutluk < haydutluk (ABM), azırıldık 
<< hazırlandık (KM), emen < hemen (HT), epsi < hepsi (ABM)

Ø < #I

spanaú < ıspanak (HT)

Ø < #y

ikamişlÀ << yıkamışlar (ABM)

KVK > KK

arfe < arife (ABM), numresi << numarası (ABM)

İki kelimenin kaynaşmasıyla, kelimelerden birinde yutulma gerçekleşebilir:
dercüz << dört göz (HT), derdane << dört tane (HT)

4 Morina kelime başında h’nin türediği örneklere (ambar>hambar, aşure>haşure vb.) yer verir-
ken, Tunalıgil ünsüz düşmesi bahsinde kelime başında h’nin yutulduğu örneklere (hasan>asan, 
haber>aber vb.) yer verir. İki çalışmayı birleştirince #h bakımından hem türeme hem de yutulma 
örneklerine Mamuşa Türk ağzında rastlanabileceği sonucu ortaya çıkar. İrfan Morina, Mamuşa 
Türk Halkı Ağzı Üzerinde Dil Araştırması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1985, s. 32; Tu-
nalıgil, a.g.e., s. 22.
5 Tunalıgil, a.g.e., s. 22.
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Derilme

Kelime sonundaki bir veya daha fazla seste gerçekleşen erime veya yutul-
malarla meydana gelen ses kayıplarıdır. Metnimizde birkaç örneği vardır:

ali << alıyor (HT), ciri << giriyor (HT), dÀ << daha (ABM), oli << oluyor (HT)    

Düşme

Kelime sonundaki bir sesin, kendinden önceki sesin açıklığında erimeye 
fırsat bulmadan kaybolmasıdır.

Ø < I#

pastırmay < pastırmayı (HT)6

İncelme

Nitelik bakımından, ses organının arka tarafında teşekkül eden bir ünlü-
nün teşekkül noktasının öne kaymasıdır.

Mamuşa Türk ağzında, art sıradan ünlü dizisine sahip birtakım kelimeler-
deki ünlülerin, bazen birinin incelerek ünlü uyumunu bozduğu görülürken 
bazen de hepsinin incelerek incelik bakımından uyuma girdiği görülebilir:

dogrusi << doğrusu (KM), hakli < haklı (RT), kutilÀsıni << kutularını (RT), 
oldi < oldu (ABM)7, oni < onu (HT), patĺican < patlıcan (HT)

Kalınlaşma

Nitelik bakımından, ses organının ön tarafında teşekkül eden bir sesin 
teşekkül noktasının dudağa kaymasıdır:

fira < fire (RT), halva < helva (ABM)
Genellikle alıntı kelimelerde olmasına rağmen Türkçe kökenli kelimelerde 

de görülür ve kelimede art ünlülerin tercih edilmesi şeklinde gözlemleyebildi-
ğimiz bir kalınlaşma vardır:

edabilesınız << edebilirsiniz (ABM), içıne < içine (KM)

Genişleme

Kelimede, dilin alçak konumunda seslendirilen bir sesin, dilin yüksek ko-
numunda seslendirilir hale gelmesidir:

e < i

büley << biliyor (ABM), deylÀ << diyorlar (ABM), neyçen << niçin (ABM), 
telçi << tilki (HT)

o < u

boàday < buğday (ABM)
Mamuşa Türk ağzında bu ses olayı daha çok, kelime kökündeki geniş-yu-

varlak ünlünün kelimeye eklenen eklerdeki dar-yuvarlak ünlüleri kendine 
benzetmesiyle vuku bulur:

yoktor < yoktur (HT)

6 Tunalıgil, a.g.e., s. 16.
7 Tunalıgil, a.g.e., s. 14.
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Daralma

Kelimede, dilin yüksek konumunda seslendirilen bir sesin, dilin alçak ko-
numunda seslendirilir hale gelmesidir:

i < e

bitivi < bitevi (ABM), ceçey << geçiyor (ABM), dimiş < demiş (ABM)

U < O

büle << böyle (ABM), cüre << göre (HT), cürmiş << görmüş (ABM), çüde << 
köyde (HT)8, üzürli << özürlü (RT)

i < ü 

avli < avlu (HT), çüyi << köyü (HT)
Bu ses olayı, ek almış kelimelerde ünlü uyumunu bozucu bir durum ser-

gilemektedir:
kutilÀsıni << kutularını (RT)

Düzleşme

Nitelik bakımından yuvarlak olan bir ünlünün düz hale gelmesidir.

e < ö

dert < dört (ABM)9, derd << dört (HT)

i < u

cüni << günü (ABM), kayboldiselē << kayboldularsa (KM), obirleri << öbür-
leri (RT), sorolordi << sorulurdu (RT)

e < ü

üdey << ödüyor (HT)

Yuvarlaklaşma

Nitelik bakımından düz olan bir ünlünün yuvarlak hale gelmesidir. Düz-
leşmeye nazaran yuvarlaklaşma daha yaygındır:

U < I

büber < biber (HT), büler << bilir (ABM), büldüm << bildim (ABM), büldügüm 
<< bildiğim (RT), büley << biliyor (RT), bülümli << bilimli (ABM), bülmeysık << 
bilmiyoruz (HT), celebüldünüz << gelebildiniz (ABM), çümbili << kim bilir (ABM), 
kanlü < kanlı (ABM), merdüvenlerden < merdivenlerden10 (RT), şanlü < şanlı (ABM)

o < a

aco << amca (HT), cidïm << gidelim (HT), çikarïm << çıkaralım (RT), çïvkala 
<< çalkala (ABM), deyïm << diyelim (ABM), kırïm << kıralım (HT), yapïm << 
yapalım (ABM)

8 Tunalıgil, a.g.e., s. 15.
9 Tunalıgil, a.g.e., s. 16.
10 Tunalıgil, a.g.e., s. 14.



11ERGİN JABLE / MAMUŞA TÜRK AĞZINDA BAZI SES OLAYLARI

o < I

açoldi << açıldı (ABM), başşayaom << başlayalım (ABM), nasï << nasıl 
(ABM), nasïsonoz << nasılsınız (ABM)

o < e

degışïm << değişelim (HT), edïm << edelim (RT), kilometro < kilometre 
(KM), metrolog << metrelik (HT), ïvma << elma (ABM)

u < e

lumutli << ne mutlu (ABM)

İkizleşme

Kelime içindeki bir sese (ünsüz), nitelik itibariyle tıpatıp benzeyen bir sesin 
türemesi olayıdır:

çç/ < ç/

iççınde << içinde (HT)

ll/ < l/

aĺĺa << hala (ABM)

pp/ < p/

eppısıne << hepsine (ABM), heppısi << hepsi (ABM), heppımız << hepimiz 
(ABM), yappa < yapa (ABM)

şş/ < ş/

başşayaïm << başlayalım (ABM), yaşşadım << yaşadım (ABM)

Tekleşme

Kelime içinde mevcut olan ünsüz çiftlerinden birinin kaybolmasıdır.
Ekleşmeyle birlikte ortaya çıkan ikizleşme örnekleri de vardır:

yolaylar << yolluyorlar (ABM), yoladi << yolla-dı (ABM)

Tekleşme olayına genellikle alıntı kelimelerde rastlanır. Mamuşa Türk 
ağızları bu şekilde, ikiz ünsüz bulunduran yabancı kelimeleri Türkçeleştirme 
yolunu benimsemiştir:

/l/ < /ll/

cülesi << güllesi (ABM), miletten << milletten (ABM)

/m/ < /mm/

muamed << muhammet (ABM)

/t/ < /tt/

citi << gitti (ABM), eti < etti (ABM)

/v/ < /vv/

evel < evvel (ABM), küvetlisık << kuvvetliyiz (ABM)
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Birleşme

İkisi daima yan yana kullanılan iki kelimenin, geçirdikleri ses değişiklikle-
rinden sonra, hem anlam hem de söyleyiş bakımından birleşip oluşan yeni ke-
limenin her iki kelimeden bağımsız yeni bir kavramı karşılar hale gelmesidir:

badiyava << bedava (bad-ı heva) (ABM), akşamısi << akşam üstü (KM)

Karışma

Biri ünlüyle biten öbürü de ünlüyle başlayan iki kelimenin birlikte söylen-
mesi esnasında gerçekleşen, ulanma ve erime olayları sonucunda meydana 
gelen; birinci kelimenin son, ikinci kelimenin ilk ünlüsünün birbirine karış-
ması olayıdır:

busen << bu şöyle (RT), busıy << bu şöyle (HT), şto << işte o (ABM),  tokÀ 
<< işte o kadar (ABM), tülen << te öyle (ABM)

Kaynaşma

Konuşma sırasında, yan yana gelen iki kelimeden birinin son, diğerinin 
ilk seslerinin anlamca birleşme görülmeden bazı ses olaylarının da etkisiyle 
kaynaşması sonucunda, bu iki kelimenin, bir kelime gibi söylenmesidir:

büle << böyle (ABM), doúoyüz << dokuz yüz (RT), osoy << o şöyle (ABM), 
sekiyüz << sekiz yüz (HT)

Türeme

Kelimede daha önce bulunmayan bir sesin türemesi olayıdır:

e# < Ø

içıne << için (KM), salte < salt (ABM)

I/ < Ø

amicam < amcam (ABM), heppısi << hepsi (ABM)

k# < Ø

cenek << gene (< yine) (ABM), şinik << şimdi (ABM)

m# < Ø

egerem << eğer (RT), megerem << meğer (ABM)

n# < Ø

bülen << böyle (RT), radiyon << radyo (ABM), tülen << işte öyle (ABM), ülen 
<< öyle (ABM)

r/ < Ø

arkardaşlar < arkadaşlar (ABM)

s/ <  Ø

kolusuni << kolunu (RT)

t/ < Ø

düşetmiş << döşemiş (ABM)
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y/ < Ø

aneylerde << analarda (ABM), babeylerde << babalarda (ABM), cumayertesi 
<< cumartesi (ABM), küçükyüm << küçüğüm (ABM), neyçen << niçin (ABM), 
payç << pak (ABM)

VV > VyV

radiyonlen < radiolarla (ABM)

KK > KVK

alamanlarlen < almanlarla (ABM)11

Göçüşme

Kelimede yan yana bulunan iki sesin niteliklerinden hiçbir şey kaybetme-
den yer değiştirmesidir:

sımarladilÀ < ısmarladılar (KM), yanlız < yalnız (ABM)

Benzetme

Bir sesin, nitelikleri itibariyle, bir başka sesi kendisine benzetmesidir:

Ünsüz benzetmesi:

/nd/ < /md/

şindi < şimdi (ABM), (gerilek-yandaş-yarı benzetme)

/mb/ < /nb/

stambola < istanbula (ABM), ombeş < onbeş (HT), (gerilek-yandaş-yarı 
benzetme)

/şş/ < /şl/

başşayaïm << başlayalım (ABM), (ilerlek-yandaş-tam benzetme)

Ünsüz Ayrışması

Bir ünsüzün, nitelik itibariyle kendisine benzeyen iki ünsüze ayrılması-
dır:

ng/ < n/

ding- < din- (ABM), dingleylÀ << dinliyorlar (ABM)

Muhafaza

Mamuşa Türk ağzındaki kimi kelimeler, eski şekillerini muhafaza etmek-
tedir:

dinglerım < dinlerim (ABM), dingleylÀ << dinliyorlar (ABM), yiàırmi / yigirmi  
: yirmi (ABM)

Palatallaşma

Yumuşak damak

11 Tunalıgil, a.g.e., s. 14.
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isĺa << ıslah (HT)12,13

Sonuç

Yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda Mamuşa Türk ağzında ünlü- 
ünlü uyumsuzluğu sık görülmektedir. Bununla birlikte dişlileşme, damak-
lılaşma, ötümlüleşme, erime, yutulma, daralma, yuvarlaklaşma, tekleşme, 
türeme ve benzetme çok sık görülmektedir.

Oysa dudaklılaşma, patlayıcılaşma, sızıcılaşma, ötümsüzleşme, derilme, 
düşme, incelme, kalınlaşma, genişleme, düzleşme, ikizleşme, birleşme, karış-
ma, kaynaşma, göçüşme ve palatallaşma daha nadir görülmektedir.

Ancak ünsüz ayrışmasında ve muhafaza etmekte de Mamuşa Türk ağzı 
Eski Anadolu Türkçesi’nden kalan eski kelimeleri korumuştur. Mamuşa Türk 
ağzı bölgesel olarak farklı dillerin etkisinden kurtulamadığı için belki de bu 
değişiklikleri yaşamaktadır. Dil etkileşimi açısından Mamuşa Türk ağzı ayrıca 
disiplinler arası araştırma ve incelemelere de muhtaçtır.
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TÜRK KÜLTÜRÜ SİSTEMİNDE SÜVARİ HALK
OYUNLARI

Yrd. Doç. Dr. Yadigar SAMEDOV*

Öz

Türk tarihinin ve kaderinin at ile sıkı bağlılığı herkesçe bilinmektedir. At, 
günlük yaşantıyla birlikte, savaşlarda da insanların en yakın dostu ve yar-
dımcısı rolünü oynamıştır. Anadolu’yla birlikte Azerbaycan’ın birtakım bölge-
lerinde arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan at mezarları ve at figürlü mezar 
taşları da bunu ispatlamaktadır. Halk inançlarında ise at, Güneşin ışınlarıyla 
yere inen çocuğu ve kutsal bir varlık gibi takdim edilmektedir.

Bununla birlikte Türklerin manevi kültür sisteminde süvari (atüstü) oyun-
ları ayrı bir bölüm oluşturmaktadır. Söz konusu oyunlardan “Çovkan”, “Atçap-
ma”, “Yeherdensalma”, “Çapa-Çapa Hulgapma”, “Cıdır” vs. gibi oyunlar örnek 
gösterilebilir. Bazı törenler (düğün, bayram) sırasında ve bir spor türü olarak 
düzenlenen söz konusu oyunların etnografik açıdan ilgi çeken birçok teknik, 
taktik ve muhteva özellikleri vardır ki, takdim edilen makalede bunlardan bah-
sedilmektedir.

Anahtar kelimeler: Türk Kültürü, Süvari, Azerbaycan, At, Oyun.

Riding Folk Games In The System Of Turkic Culture
Abstract

It is known to every one that Turk’s history and fate is closely connected 
with horse. In addition to the important role played by the horse in farm and 
domestic life, it had always been a close friend and assistant of the people in 
the wars and battlefields as well. Horse graves and horse figured tombstones 
discovered by archaeologists in Anatolia, Central Asia, as well as in a number 
of regions of Azerbaijan prove it. It is no coincidence that all these factors have 
affected the people’s mythological outlook, and here the horse was presented 
as the son of the Sun, and the ray of the Sun as a sacred being coming down 
to the ground from the Heaven.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 220                Şubat 2016

* Azerbaycan Beden Eğitimi ve Spor Akademisi.
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Occupation of a very large place by riding (horse) games in the spiritual 
cultural system confirms close connection of Turkish peoples’, including Azer-
baijan is’ life with horse. This type of games that have come to the present day 
such as “Chovkan”, “Horse Race”, “Yeherdensalma”, “Hulqapma at a gallop”, 
“The Race” and others can be cited as an example. These games held during 
various events (weddings, holidays), at the time as the sport games have a 
lot of interesting technical, tactical and content features from the ethnographic 
point of view that are spoken in the presented article.

Keywords: Turkish Culture, Riding, Azerbaijan, Horse, Game.

Giriş

Türk tarihinin atla sıkı bağlılığı herkesçe bilinmektedir. Anadolu’yla bir-
likte Azerbaycan’ın birtakım bölgelerinde (Celilabad, Hocalı vs.) arkeologlar 
tarafından ortaya çıkarılan at mezarlıkları bunu ispatlamaktadır. At mezarları 
veya at figürlü mezar yapıtları tarihçi S. Aşurbeyli’ye göre, at ile ilgili defin 
törenlerinin mevcutluğunu gösteren delillerdir.1 Bu gibi mezarlar Türk coğ-
rafyasının tamamında, özellikle de Merkezi Asya’da geniş yayılmıştır. Sadece 
Doğu Kazakistan Vilayeti’ndeki Karakaba ve Berel Kurganlarında son iki yılda 
yüzden fazla zengin süslenmiş at mezarları ortaya çıkarılmıştır.

Kadim Türklerin tamamında olduğu gibi Azerbaycanlıların da ata taptıkları 
gizli değildir. Şöyle ki, kadim halk inançlarında atın Güneşin çocuğu olduğu, 
Güneş ışınları ile yere indiği bildirilmektedir. Allah’ın, birçok sema cisimlerinin 
ve kültürel kahramanların ya atla, ya da at koşulmuş arabalarla hareket etti-
ğine dair inançlar da vardır. Azerbaycan’da “Güneşi Çağırma” töreni sırasında,

Gün çık, gün çık,
Keher ata bin, çık- okunması da araştırmacıların fikrince bu inançla ilgi-

lidir.2

Azerbaycan’ın çeşitli yerlerinde -Buzovna, Daşkesen, Şabran, Guba, Ma-
sallı, Lenkeran, Lerik ve Yardımlı- bölgelerinde mitolojik Düldül atının taşlar 
üzerinde kazınmış ayak izlerine rast gelinir ve bunlar kutsal kabul edilir.3 Bazı 
Türk inançlarında hatta at yiğitin ikinci nikahlı eşi derecesine yükseltilir. Söy-
lenenlere göre, eskiden savaşa giden yiğit, öleceğini göz önüne alarak atının 
kuyruğunu kesip mızrağının ucuna bağlardı. Çünkü kuyruğu kesilmiş at dul 
kabul edilirdi. Bununla da o kendisini savaşa ve ölüme hazırlamış olurdu.4

At savaşlarda da insanların en yakın yardımcısı rolünü üstlenmiştir. Bu 
konuyla ilgili Melahet Gün şunları kaydetmektedir:

“Türk’ün savaşta, barışta, günlük uğraşında doğa ile döğüşünde, cengin-
de, gerekli yiyeceklerinin topraktan sağlanmasında bir dostu vardır. At... 

1 Sara Aşurbeyli, “Skulptura Azerbaydjana Drevnego i Perioda Srednevekovya”, Trudı Muzeya İsto-
rii Azerbaydjana, t. 1, B., İzd-vo Akad. Nauk Azerb. SSR, 1956, s. 105.
2 Behlul Abdulla, Azərbaycan Folklorunda Mifoloji At, B., Elm, 2004, s. 16.
3 Tahir Şahbazov, Azərbaycanda İslamaqederki İnamlar (Lenkeran-Astara bölgesinin materialları 
esasında), B., Khazar Universiteti, 2008, s. 64.
4 Ali Abbas Çınar, Türklerde At ve Atçılık, Feryal Matbaası, Ankara, 1993, s. 21.
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Türk sevincini de her zaman atla paylaşmayı sürdürmüştür. Bayram mı 
var, atlar koşulur. Düğün mü var, gelin atı koşulur. Savaş mı var, atlar 
düzülür. Oyun mu, e peki o niye atsız olsun? Tarihsel yaşantısında özel 
bir değer taşıyan Türk hükümdarının atını istemenin savaş bildirisi anla-
mına geleceğini düşünen, at üstünde doğan, at üstünde ölen Türk’ün, at 
üstünde oyunu olmaz mı? Elbette olur. İşte cirit ve kılıç-kalkanın kökeni 
buradan doğar.”5

Azerbaycan halk destanlarında Kırat Köroğlu’ya, Bozat Kaçak Nebi’ye, Ala-
paça Giziroğlu Mustafa Bey’e daima destek olmuştur. Türkoğlu Oğuz Bey’in, 
Dadaloğlu ve birçok aşığın (ozanın) destan ve şiirlerinde ise at “murat” olarak 
tanıtılmıştır.

Tarihen büyük ticaret yolları üzerinde bulunan Azerbaycan ile Yakın Doğu 
ve diğer komşu ülkeler arasında sık kültürel ilişkiler mevcut olmuş ve bu 
ilişkiler fonunda ortak olan süvari oyunları yaranıp şekillenmiştir. Bunlardan 
“Atçapma”, “Yeherdensalma”, “Çapa çapa hulgapma” ve “Cıdır” oyunlarını ör-
nek gösterebiliriz.

Ünlü ingiliz etnografı E. Taylor’un konuyla ilgili düşünceleri son derece 
ilginçtir:

“...Bin veya bin beş yüz yıl bundan önce Midiyalılar atın belinde oturarak 
uzun bir sopanın, raketin yardımıyla top oyunu oynamaktaydılar. (Yazar 
uzun sopa ve raketin yardımı ile derken, muhtemelen “çovkan” ağacını 
kastetmekteydi.) ...Böylece, o zamandan Doğu’da son zamanlar ise İngil-
tere’de “polo” olarak bilinen zarif oyun ortaya çıkar. Atın belinde oturarak 
oynanan oyun için icat edilen “lapta” ve raketten, sahada ayak üstünde 
oynanan oyunlar sırasında da kolayca yararlanılırdı. Böylece ortaçağda 
raket ve laptanın (ağaç parçası) yardımıyla (kroket, tenis, hokey, golf, kri-
ket vs.) topla oynanan birtakım oyunlar ortaya çıkar.”6

Hatırlatalım ki, X.-XI. yüzyıllarda yaşamış Azerbaycan şairleri Farsça ve 
Arapça yazdıkları eserlerinde “çovkan” kelimesinden tasvir aracı gibi geniş 
şekilde yararlanmışlardır. Örneğin XI. yüzyılda yaşamış görkemli Katran Teb-
rizi’nin “Divan-ı Hükm”, Nizami Gencevi’nin “Hüsrev ve Şirin”, Hakani Şir-
vani’nin “Meratu’s-Safa”, XIV. yüzyılda yaşamış Essar Tebrizi’nin “Mehr ve 
Müşteri” eserlerini, XIV. yüzyılın sonları ve XV. yüzyılın başlarında yaşamış 
Seyyid İmadeddin Nesimi’nin lirik şiirlerini, XVI. yüzyılda yaşamış Şah İsmail 
Hatai’nin “Dehname” (“Dehname”nin 68. sayfasında “Aşık Dilinde Şiir” baş-
lığıyla yazılan parça) nasihatnamesini, XVII. yüzyılda yaşamış Gavs-ı Tebri-
zi’nin “Senindir” başlıklı şiirini, XIX. yüzyılda yaşamış alim, şair ve mütefekkir 
Abbasgulu Ağa Bakıhanov’un lirik şiirlerini göstermek mümkündür.

Tarihi romanların üstadı M.S. Ordubadi’nin “Kılıç ve Kalem” eserinde, XII. 
yüzyılda Atabey Muhammed’in hükümdarlığı döneminde Bağdat’ta düzenle-

5 Melahat Gün, Türk Halk Oyunları, Ür Yayınları, Bakü, 2008, s. 226.
6 Eduard Taylor, Pervobıtnaya Kultura, Perevod s Angliyskogo, Moskova, Gosudarstvennoe Soçial-
no-Ekonomiçeskaya İzdatelstvo, Moskova, 1939, s. 175.
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nen yarışmalarda Azerbaycanlı Fahrettin’in Halifeye bağlı 27 vilayet ve han-
lığın temsilcileri arasında parlak bir galibiyet kazanarak, ödül yerine Bağdat 
halifesinden 40 Azerbaycan güzelinin Vatan’a dönmesini talep etmesi gibi son 
derece ilginç bir sahne yer almaktadır.7

Ayrıca Türkiye’de “Cirit”, “Halay” gibi diğer süvari oyunlarıyla ilgili halk 
deyimleri ve söylemleri kaleme alınmış, bu oyunların musiki sesleri altında 
icra edildiği kaydedilmiş, aynı şekilde kaynaklara dayanarak söz konusu 
oyunların tahlili yapılmakla birlikte atın Türklerin hayatında ve günlük ya-
şantısındaki rolü kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. “Cirit” oyunuyla ilgili 
Melahat Gün şunları kaydetmektedir:

“Silahın icadından önce süvari askerlerin kullandığı harp aletlerinden biri-
dir... Elle atılır. Bir nevi mızraktır.” Mızraktan ayrıcalığı biraz daha kısa olma-
sıdır. “Cirit” ile birkaç kalkan delme olanağını ve bir merkebi ikiye böldüğünü, 
sarattan atılan ciritin Sultan Beyazıt-ı Veli Camisi minaresi dibine düştüğünü 
ve özel beceri ile kullananların bulunduğunu Naima Tarihi’nden öğreniyoruz.8 
Bu özel beceri sınıfına Cundi ismi verilmiştir.

Cevrih’in şiirini sunalım:

Attığın tir-u ciridin şer-i meydanından
İremez menziline pay-ı ukkul-i evham

Altı köşeli ucu kaleme benzeyen bir cirit şekli de vardır. İsmine kalemli 
denilmektedir.9

“Eniş” (at üzerinde güreş) olarak isimlendirilen halk spor oyunu ise aynı 
zamanda “odoo rış” yani, “rakibin atın üzerinden düşmesi” veya “çekip indiril-
mesi” anlamına gelmektedir. “Odoopun tışto” iyi kelmesinden meydana gel-
miştir. Yenişi-güreşin özel bir türüdür. Bu oyunun özelliği at üzerindeki iki 
yiğit arasındaki mücadeleden ibaret olmasıdır.

“Eniş” üzre yapılan yarışlarda her bir yarışmacı boynundan, kollarından, 
pantolondan yapışmadan üzengide olan rakibin ayağına darbe indirme gibi 
asıl fendlerden yararlanarak onu atın sırtından çekip indirmeye çalışır. Alış-
kın olunmayan ortamda rakibe karşı verilen mücadele ile birlikte atını kendi 
taktiki hareketlerine uydurma becerisi, çabukluk, hız, güç ve dayanıklılık ta-
lep etmektedir. Yenişi, zor ortamda cesareti, zorluğu, galibiyete irade duygu-
sunu terbiye etmektedir.10

Mahiyet itibariyle benzer süvari oyunu Kırgızlarca da bilinmektedir. “Oda-
darış” olarak isimlendirilen at üstü güreş oyunu sırasında oyuncu rakibini 
çekip attan yere indirmelidir. On dakikalık mücadele hem bireysel, hem de 
takım şeklinde yapılmaktadır. On dokuz yaşından yukarı erkeklerin katıldığı 
yarışlar genellikle dört siklette (60, 70, 80 ve yukarı) düzenlenir. Oyun sıra-

7 Memmed Said Ordubadi, Gılınc ve Gelem, Azerneşr, 1949, s. 452-456.
8 Gün, a.g.e., s. 430.
9 Gün, a.g.e., s. 259.
10 Muradhan Tankeev, “Nekotorıe Kigrizskoe Narodnıe İgri i Vidı Sporta”, Teoria i Praktika Fiziçes-
koy Kulturı, T. 16, Vıp. 7, Moskova, 1953, s. 417-418.
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sında mücadelenin kaderini yalnız fiziki güç değil, aynı zamanda atlının ça-
bukluğu, atı idare etme becerisi vs. alışkanlıklar belirlemektedir.11

Hatırlatalım ki, tarih boyunca Azerbaycan’da süvari oyunlarına özel dikkat 
yetirilmiş, gerçek binici olmak Azerbaycan erkeğinin temel özelliklerinden biri 
olarak kabul edilmiştir. Bu tür oyun ve eğlenceler, zamanla halkın günlük 
yaşantısında geleneğe dönüşmüş ve tüm düğün, ziyafetlerde ve özellikle de 
İlk Bahar (Nevruz) Bayramı’nda büyük izdihamla düzenlenmiştir. Bu yüzden 
“Nevruz Bayramı” Azerbaycan halkının yaşam biçimini, tarihi geçmişini, milli 
karakter ve psikolojisini, coğrafi mühitini, maddi ve manevi kültürünün özel-
liklerini açık bir şekilde yansıtmaktadır.

Azerbaycan’da geniş yayılmış süvari oyunlarından “Çovkan”, “Piyale ve 
Ok”, “Sür Papak”, “Baharbend”, “Gerdek Kaçırma”, “Yaylık”, “Papak” ve “Nize 
Oynatma” vs.-ni kaydetmek mümkündür. Bu oyunlar bir zamanlar daha fazla 
Şuşa’nın “Cıdır” Düzlüğü’nde yapılmaktaydı. Bu oyunlar arasında “at binme” 
yarışları daha ilginç olur ve daha fazla izleyici toplardı. Bu konuda 17 Aralık 
1940 yılında Şuşa’da doğmuş Babayev Zakir Allahveren oğlunun verdiği bil-
giler çok ilgi çekicidir. Zakir Bey’in söylediğine göre biniciler “Dol taraf”tan12 
atları sürerek “Erim Geldi”13den (Bu yerin ismi Çanakkale olmuştur) geçerek, 
sonra Şuşa’nın içine giriyorlardır. Cıdır Düzlüğü’ne taraf ve Cıdır Düzlüğü’ne 
kim birinci ulaşırsa o da galip sayılmaktaydı.

Bayram günlerinde oynanan süvari oyunlarından biri de “Baharbend”14 
oyunudur. Oyun oynandığı yerin ismi ile bilinmektedir. Zakir Hoca’nın kay-
dettiğine göre,

“Oyun ilkbahar mevsiminde yapıldığı için “Baharbend” denmiştir. “Bahar-
bend” oyununun asıl mahiyeti ondan ibaretti ki, oyuncu at üzerindeyken 
papağını, tüfeğini, kılıcını, kemerini, çuhasını, hançerini ve savaşçı atlıya ne 
gerekiyorsa çıkarıp önceden belirlenen yerlere bırakır, sonra ise atını hızla 
çevirip, sürerek onları attan inmeden sırayla yerden alıp giyiniyordu. Bu 
bentlerde at sürmek zor ve tehlikeli idi. Her binici bu oyuna katılamıyordu.”

Azerbaycan’ın Kelbecer ilinde doğmuş 90 yaşlı Hasanov Süleyman Zeynal 
oğlu “Nevruz” Bayramı günlerinden Kelbecer’de düzenlenen at yarışlarını iyi 
hatırlamaktadır:

“...Bu yarışlar son derece ihtişamlı düzenlenirdi. Bayram münasebetiyle 
atlar süslenirdi. Ata binmiş gençler çevrede cevelan ediyorlardı. At binme 

11 Dolen Omurzakoviç Omurzakov - Marat Kadıkeeviç Saralaev, Kirgizskie Naçionalnıe Vidı Sporta 
i Narodnıe İgrı, Frunze, Kırgızistan, 1981, s. 15-16.
12 Dol taraf Şuşa’nın kale duvarlarından bir miktar kenarda, yükseklikte bulunan düzlük bir 
arazidir. Eskilerde şehre (gelen şahıs pehlivandırsa) dol tarafta yerli pehlivanlarla kuşak tutar ve 
yenmeli imiş. Aksi takdirde onu Şuşa’ya bırakmazlar ve kendisine geri dönmesi tavsiye edilirdi.
13 Diğer bir yere Erim Geldi denmesinin sebebi ise, bir zamanlar kadınlar bu yükseklikte (Çanak-
kale) oturup yarışmalara katılan kocalarını bekliyor, yüksek sesle “Erim (kocam) geldi” derlerdi. Bu 
yüzden bu yer sonraları halk arasında “Erim geldi” olarak ünlenmiştir.
14 22 Haziran 2015 tarihinde Babayev Zakir Allahveren oğlunun “Baharbend” oyunuyla ilgili ver-
diği bilgiler.
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“Cıdır” yarışına gençler daha fazla ilgi gösteriyorlardı. İlimiz dağlık bölge-
de bulunduğundan yarışma ikişer kişilik yapılıyordu. Dar yollar katılımcı-
ların sayının fazlalığına imkan vermiyordu. Süvarilerin birbiriyle çarpışıp, 
uçuruma yuvarlanabilme tehlikesi bulunmaktaydı. Yarışmalar hem daire 
şeklinde, hem de düz yönde yapılıyordu. Başlangıç noktasından uğurla-
nan atlıları bitiş noktasında saygın aksakallılar karşılamaktaydı. At ya-
rışları için mesafe muhtelif olmaktaydı. Dağlık olduğundan mesafe çok da 
uzak olmuyordu. Biniciler 14-30 yaşlı cesur, at binme konusunda usta 
olan erkeklerden seçilmekteydi.”

Düzlükte yapılan yarışmalara 10-15 veya daha fazla katılımcıya izin ve-
rilirdi. Ödüllerin sayısı da artıyordu. Ülkemizin Aran bölgelerinde (Deveçi, 
Gence, Bilesuvar, Salyan, Lenkeran vs.) Bahar bayramında geleneksel olarak 
süvari yarışmaları yapılmıştır. Yeri gelmişken şunu da kaydedelim ki, bu gibi 
yarışlar sırasında atlı neyinki iyi at binmeli, aynı zamanda yiğitliğin unsur-
larına da iyi sahip olmalıdır. Güzel at binme konusunda usta olan, en güçlü, 
çabuk ve cesaretli biniciler yarışları kazanıyorlardı.

Atlar yarışlara 2-3 ay boyunca hazırlanır ve antreman yaptırılıyordu. At-
ları genellikle yulaf ve arpa ile besliyor, kuru ot az verirlerdi. Her sabah 
dize kadar soğuk suya sokarak yıkarlardı. Atın masajına özel dikkat göste-
rilmekteydi. Koşu mesafesini zamanla artırarak atın antremanı yapılıyordu. 
Yalnız yarışmaya yakın günlerde atı istenen mesafeye kadar sürerlerdi. Aynı 
zamanda binici kendisi de ata özgü alışkanlıkları öğrenir ve zamanla ata 
alışıyordu.

Günlük yaşantıya ait süvari oyunlarından bahsederken ilk olarak düğün 
törenleri sırasında yapılan oyunları kaydetmek gerekir. Bu oyunlardan biri de 
“Gerdek Kaçırma”dır.

“Gerdek Kaçırma” oyunu süvariler (at binicileri) arasında yalnız düğün tö-
renlerinde yapılırdı. Düğün günü bu oyuna daha usta biniciler katılıyordu. 
Ünlü etnograf S. Hacıyeva’nın da kaydettiği gibi, at binme yarışları ve at üs-
tünde yapılan diğer tüm yarışlar (engelleri def etme vs.) eskiden daha fazla 
düğün törenlerine ve diğer önemli olaylara hasr olunurdu.15

“Gerdek Kaçırma” oyunuyla ilgili bilgi veren 1914 yılında Zengilan İli’ne 
bağlı Vejneli Köyü’nde doğmuş 101 yaşlı Şirinbeğim ninenin kaydettiğine 
göre, “Gerdek Kaçırma” oyunu yalnız düğün günlerinde yapılmaktaydı. Dü-
ğün günü ister genç isterse de yaşlı biniciler kız evine gelirlerdi. Kız evinden 
olan temsilci gerdeği yalnız kendi akraba ve tanıdıklarına vermeye çalışırdı. 
Yani, erkek tarafından hediyeyi kendi yakınları alsın. Hediye başkasına nasip 
olmasın. Binici gerdeği eline alır almaz kız evinden erkek evine doğru sürerdi. 
Diğer biniciler de onun arkasınca sürerek, gerdeği elinden kapıp erkek evine 
birinci ulaşma uğrunda büyük bir mücadeleye girişiyorlardı. Kim gerdeği er-
kek evine erken ulaştırırsa o oyunun galibi kabul edilir ve hediye alırdı. “Ger-
dek Kaçırma” oyunu bu şekilde sona eriyordu.

15 Sakinat Gadjiyeva, Kumıki, İzdadelstvo Akademii Nauk SSSR, Moskva, 1961, s. 292.
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Komşu Dağıstan bölgesinde, o cümleden orada yaşayan Türklerde de at 
yarışları (cıdırlar) önemli olay olarak kabul ediliyordu ve çok sayıda izleyici 
çekebiliyordu. Burada da atlar yarışlara ciddi şekilde hazırlanır, hızlı koşan 
atlara özel dikkat ve bakım yapılıordu; haftada bir defa yıkanır, sık sık ıslak 
bezle masaj yapılıyordu. Çoğu zaman bu işleri büyüklerin denetimi altında 
çocuklar yapıyordu. Atın yemine mısır, yulaf, arpa vs. sulu, vitaminli bitkiler 
eklenirdi. Bazı yerlerde (Buglen, Sudahar, Riga) hatta atların pişmemiş pata-
tesle beslenmesi, tuzlu su içirilmesi gibi durumlarla da karşılanmıştır. Hatta 
at sahibinin baştan ayağa silahlanmış bir şekilde atı ile birlikte birkaç gece 
ahırda yatma gibi durumlar da yaşanırdı.

Hızlı koşan at gittiği yolu iyi tanırsa yarışlardaki başarısı da bir o kadar 
iyi olur, şeklinde bir kabule sahip olduklarından, atlara yarışların düzenlene-
ceği mesafede antrenman yaptırıyorlardı. Eğer yarışlar birkaç köy arasında 
düzenleniyorsa, bu durumda yarışcılar atlarını söz konusu mesafe boyunca 
gezdirmek için yarış yerine zamanından önce geliyorlardı.

Atı nazardan ve rakip tarafından verilebilecek herhangi bir zarardan koru-
mak için gizli bir yerde tutmaya çalışıyorlardı. Halk arasında bu konuyla ilgili 
olarak, “eğer bir kimse atın kuyruğundan bir kıl koparıp yarışın yapılacağı yola 
bırakırsa, söz konusu at galip olamaz.” şeklinde bir inanç da vardı.16

Kafkasya dağlıları yarış sırasında genellikle mahmuzdan yararlanmıyor-
lardı. Onlara göre peşpeşe darbeler atı sinirlendirir ve çabuk yorar. Bu amaçla 
atı kamçılamakla kovmak daha uygun görülürdü. Bir atasözünde söylendiği 
gibi, “İyi koşan at için bir kamçı yeterlidir.”

Azerbaycan’ın halk oyun ve eğlenceleri arasında süvariyi taklit eden “küren 
yapı çapma” ve “çubuk atlarla yarışma” oyunları da bilinmektedir. Genellikle 
çocuklar arasında oynanan bu gibi oyunların muhteva ve kuralları etnografik 
açıdan ilgi çekicidir.

“Çubuk Atlarla Yarışma” oyunu köy yerlerinde 5-6 yaşlarında çocuklar 
arasında oynanırdı. Bu oyunda her bir çocuğun kendi ölçütlerine uygun ağaç 
“atı” olurdu. Çocuklar bu ağaç “atlara” binerlerdi. Bu durumda çocuklar belir-
ledikleri mesafeye “at sürerek” yarışırlardı. Ağaç parçasının kendilerine uygun 
yerinden tutup koşarlardı. Sanki onlar kendilerini at üzerinde görürlerdi. Be-
lirlenen yere kim birinci ulaşırsa, onun “atı” diğerlerini geçmiş kabul edilirdi. 
Bu oyundaki galibiyet çocuklar arasında büyük sevince neden olurdu. Oyun 
sırasında çocuklar kendilerini süvari (at üzerinde) gibi tasavvur ederlerdi.

“Küren Yabı Çapma” olarak isimlendirilen diğer oyun sırasında “Küren 
Yabı” olarak isimlendirilen eşyayı çocuklar taştan, kiremit parçasından, sak-
sı kapların kalıntılarından yaparlardı. Bu eşyanın çevresini iyice yontup, iyi 
yuvarlansın diye pürüzsüz hale getiriyorlardı. Bu oyuna 5-7 kişi katılmak-
taydı.

Oyuncular tek sıra halinde durup (oyuna birinci kimin başlayacağı ya-
zı-tura ile belirlenirdi) sırayla kendi “küren yabısını” atarak yuvarlıyordu. Ki-

16 Dibirov Magomed, Narodnıye İgrı I Sport v Dagestane, Dagestanskoe Uçebno-Pedogogiçeskoye 
İzdatelstvo, Mahaçkala, 1968, s. 51-52.
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min “Küren Yabı”sı daha uzağa yuvarlanırsa, o da oyunun galibi kabul edilir-
di. Oyun genellikle 5-6 yaşlı çocuklar arasında düzenlenirdi. Bu gibi oyunlar 
genellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında oynanmaktaydı. Bunun mahi-
yetinde çocukların büyükler gibi at çapma merakı ve isteği durmakta ve bu 
durum söz konusu oyunun yaranmasına neden olmuştur. Henüz at binme ve 
at sürme imkanı bulunmayan 5-6 yaşlı çocuğun arzu ve isteği işte bu oyun 
sürecinde gerçekleşmekteydi. Hem “Ağaç Atlarla Yarışma” hem de “Küren 
Yabı Çapma” oyunlarının tarihi eskidir.

Son olarak şunu da kaydedelim ki, süvari oyunlarına katılan at binmeyi, 
at sürmeyi bilen erkeklerin kendine özgü giyim şekli vardı.

“Yularlı at binen erkeğin üzerinde mahut çuhası, başında Buhara papağı, 
mendule arkalığı, bu arkalığın üzerinden sırtına çekilen gümüş tokası, gastor 
şalvarı, boğazlı çizmesi veya cırcır şibiliti bulunmaktaydı.”17

Böylece kaydedilenlerden şöyle bir sonuca varmak mümkündür ki, süvari 
oyunları Türk kültürünün önemli sembollerinden biri olmakla, sadece kültür 
tarihimizin değil, aynı şekilde halkımızın kahramanlık tarihinin, günlük ya-
şantısının, birçok durumda etnogenez ve etnik tarih gibi sorunların araştırıl-
ması için de zengin veriler takdim etmektedir.
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SERGÜZEŞT VE RAVZATÜ’T-TEVHÎD:
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TARİHİNE IŞIK TUTAN SEMBOLİK BİR ESER

Öğr. Gör. Günay ÇELİKELDEN*

Prof. Dr. Mertol Tulum, Sergüzeşt (16. Yüzyılda Bir Otobiyografi) ve 
Ravzatü’t-Tevhîd (Zeynîlik Tarihine Işık Tutan Sembolik Bir Eser), Hacı 
Ahmed Efendi (ö. 1542’den sonra), İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 16,5 x 23,5 cm, 989 sayfa, ISBN: 978-
975-17-3727-4, İstanbul, 2014.

Prof. Dr. Mertol Tulum’un yazılış / kopyalanış tarihi bulunan harekeli yaz-
ma metinler üzerinde 1960’lı yılların ortalarında başlayan çalışmaları, imlȃ ve 
fonoloji arasındaki bağlantıları aydınlatabilmek amacına yöneliktir. Bu amaç-
la yaptığı araştırma ve okumaları esnasında Bursa Yazma Eserler Kitaplığı’n-
daki Genel 732 no’lu yazmada Hacı Ahmed Efendi’nin manzum eseri Ravza-
tü’t-Tevhîd’i ve bu eserin sonuna eklenmiş mensur Sergüzeşt’i ile karşılaşıp, 
tanışmıştır.1

Ravzatü’t-Tevhîd’in H. 987 (M. 1579) tarihli bu nüshasının verileri Sayın 
Tulum’un, XV. - XVII. yüzyıl Osmanlı Türkçesi metinlerinden derlenmiş mal-
zeme üzerinden ulaşılan sonuçların sağlamasını yapma amacına dönük olan, 
2011’de yayımladığı 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı adlı kitabının kaynak-
ları arasında, XVI. yy. Osmanlı Türkçesi’nin ses birimlerinin (=fonemleri) ile 
biçim birimlerinin (=morfemlerin) nitelik ve durumları üzerine yapılan değer-
lendirmeler için de kullanılmıştır.2

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 220                Şubat 2016

* Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
1 Mertol Tulum, Sergüzeşt (16. Yüzyılda Bir Otobiyografi) ve Ravzatü’t-Tevhîd (Zeynîlik Tarihine 
Işık Tutan Sembolik Bir Eser) Hacı Ahmed Efendi (ö. 1542’den sonra), İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2014, s. 9.
2 Tulum, a.g.e., s. 10.
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İşte bu yazıda Hacı Ahmed Efendi’nin manzum eseri Ravzatü’t-Tevhîd’i 
ile mensur Sergüzeşt-i Hâcî Ahmed Efendi adlı eserinin Sayın Tulum tarafın-
dan hazırlanmış modern filolojik neşri tanıtılacaktır. Eser “İçindekiler (s. 7-8)”, 
“Sunuş (s. 9-13)”, “Birinci Bölüm (s. 15-55)”, “İkinci Bölüm (s. 57-122)”, “Çevi-
riyazılı Metinler (s. 125-621)” ve “Tıpkıbasım (s. 623-989)”dan oluşmaktadır. 
Prof. Dr. Mertol Tulum, “Sunuş”ta edebiyat tarihimizdeki bu eserin önemi, 
içerik ve dil özellikleri ile eser üzerindeki yoğun ve yorucu çalışmalarını an-
latmıştır. 

Bu filolojik neşrin metin kuruluşunda kullanılan ana nüsha ve kaynak 
olan Bursa Yazma Eserler Kitaplığı’ndaki Genel 732 numaralı yazmada başta 
Ravzatü’t-Tevhîd ve onun sonunda 166-182. yapraklar arasında Sergüzeşt’in 
yer almasına rağmen, Prof. Dr. Mertol Tulum Sergüzeşt’i hem inceleme bölü-
münde hem de çeviri yazılı metinlerin yer aldığı bölümde öne çekmiştir.

Sayın Tulum’un metne modern filolojik bir yöntemle yaklaştığının ilk gös-
tergesi olan bu yer değişikliğinin öncelikli nedeni, Sergüzeşt’in ayrıntılı bir 
otobiyografi olmasıdır. Aynı zamanda eser, Ravza’nın sembolik yapısını açık-
laması ve Zeynîlik tarihinin en canlı dönemine tanıklık etmesi bakımlarından 
benzersizdir. Kısacası elde tek nüshası bulunması ve söz konusu üç temel 
niteliğe sahip olmasıyla bu mensur eser Türk edebiyatında bir ilktir.3

Bu modern filolojik neşrin ikinci göstergesi ise çeviri olmadığı gibi belli 
bir örneğe de dayanmayan Ravza’nın yazarınca tasarlanan ayrıntılı yapısı-
nın eldeki yazmada bulunmayan başlıklar eklenmek suretiyle ve çeviriyazılı 
metne de yansıtılmış karşılığı olmak üzere üst ve alt birimlerinin başlıklarla 
ayrılmasıdır. Böylece metnin bütününü ve bağımsız birimlerini izleyip değer-
lendirmede kolaylık sağlanmıştır.4

Sergüzeşt, Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman çağlarını idrak 
etmiş bir XVI. yüzyıl siması olan Hacı Ahmed Efendi’nin düzyazı ile kaleme al-
dığı hayat hikȃyesi, yazarlık serüveni ve Ravza’yı anlattığı eser olduğundan bu 
filolojik neşrin “Birinci Bölüm”ü, “Hacı Ahmed Efendi” genel başlığından sonra 
“Kendi Kaleminden Hacı Ahmed Efendi’nin Hayat Hikȃyesi” ve yine “Kendi Ka-
leminden Yazarlık Serüveni ve Eseri” adlı iki ayrımdan meydana getirilmiştir.

Giriş ile iki bölümden (=bȃbdan) oluşan Sergüzeşt için Sayın Tulum, alt 
birimleri oluşturan ayrımlar (=fasllar) ve dilimlerle eseri yeniden yapılandır-
mış, yer yer konulan açıklamalarla metnin ana çerçevesini zenginleştirmiştir. 
Sayın Tulum, bu eserin layıkıyla anlaşılabilmesi için eldeki yazmada bulun-
mayan başlıklar eklemek suretiyle metnin geniş bir özetini de yapmıştır.

İzmitli Hacı Ahmed Çelebi, Fatih Sultan Mehmed çağında başlayan ve Ka-
nunî dönemi sonuna kadar sürecek olan eğitim, sanat ve kültür atılımının ye-
şerttiği bereketli ortamda yetişmiş, Zeynîlik hareketinin çoğu bilgin-düşünür 
nitelikli yol büyükleri yanında, bile isteye seçtiği bağımsız yaşama yolunda 
edebiyat adamı yeteneğiyle öne çıkan önemli bir isimdir.5

3 Tulum, a.g.e., s. 130.
4 Tulum, a.g.e., s. 59.
5 Tulum, a.g.e., s. 11.
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Biyografi türünde olan Sergüzeşt’in dili Türkçe, Farsça ve Arapça cümle 
ve söz birliklerinin iç içe girdiği karma bir dil görüntüsündedir: “Kable’l-bülûğ 
sinn-i sabȃvette(18) ve ‘ȃlem-i ferȃğatte gezerken fî leyleti zȃti’l-kadri hiye hayrün 
min elfi şehr ellezî leyȃliyetü küllihȃ leyletü’l-kadri(19) ‘ȃlem-i misȃlde ve mülk-i 
visȃlde müşȃhede-i cemȃl ‘alȃ vechi’l-kemȃl vȃkıʻ olup Allȃh (Sübhȃnehû ve 
teʻȃlȃ)’yı /168b /(1) gördüm.”6

Sergüzeşt metninin çeviriyazısında her sayfada kimi kelimelerin başların-
da yukarıdaki alıntıda da görüldüğü gibi üst simge olarak bulunan paran-
tezler içindeki rakamlar yazma metin sayfalarındaki satırları gösterir. Bunu 
yapmakla çeviriyazılı metinle yazma metni arasında karşılıklı bağ kurulmuş, 
her iki metni birlikte kullanmak isteyeceklere kılavuzluk edilmek amaçlan-
mıştır.

Her iki metnin çeviriyazılarında ünlü uzunlukları ile yalnızca anlam ayırıcı 
olmaları göz önünde bulundurularak gerekli yerlerde birkaç özel işaretli biçim 
kullanılmıştır:  için ò,  için ó,  için ’,  için ‘. Bunun yanı sıra öncelikle doğru 
okuma/söyleme amacı gözetilerek ȃ’dan önce ve î’den önce ve sonra ú’ye yer 
verilmiştir.

Osmanlı dönemi metinlerinde kelime ve kelime öbekleri arasındaki yapı ve 
anlam ilişkilerini düzenleyen işaretlerden yoksun bir yazımla karşılaşıldığı bir 
gerçektir. Sayın Tulum, bu yoksunluktan ötürü metni anlama yolunda açmaz 
ve çıkmazlara düşülmemesi için (.), (,), (;) (:), ( ), ([ ]), (< >), (’), (“ ”), (‘ ’), (« »), (- -)  
gibi işaretleri de kullanmıştır.

Bu modern filolojik neşrin “İkinci Bölüm”ü Ravzatü’t-Tevhîd’in yapısı ve 
içerik özetine ayrılmıştır. Prof. Dr. Mertol Tulum Ravza’yı, “Başlangıç, Giriş, 
Birinci Bölüm, İkinci Bölüm, Üçüncü Bölüm ve Bitiş” hȃlinde yapılandırmıştır. 
Ayrıca bu yapılandırmada, “Başlangıç ve Bitiş” bölümleri hariç, diğer bölüm-
lerde giriş, ayrım ve dilim sırasını izleyen başlıklarla metnin bağlantı noktaları 
belirginleştirilmiştir.

Her ayrımın çoğu yerde ikinci, birkaç ayrımda üçüncü ve üçüncü bölü-
mün ilk ayrımında dördüncü dilimlerinde görülen “Kelimȃt-ı İlȃhiyye” başlıklı 
manzumeler dikkat çekicidir.7 Ana konu olan tevhid anlatımına edebîlik ka-
tan bu manzumelerin toplam sayısı 33’tür. Mesnevi nazım biçiminin ikişerli 
kafiye örgüsünün yanı başında kaside ya da (genellikle mütekerrir) murabba 
şeklinde düzenlenen bu ilȃhî sözler, esere ȃhenk açısından da zenginlik kat-
mıştır.

Ravzatü’t-Tevhîd’in 25 beyitlik Arapça münȃcȃt ile yapılan başlangıcını, 
uzun bir giriş bölümü izler. Dört ayrımı bulunan bu kapsamlı girişin 36 beyit-
lik başlıca yaratılış, varlık-insan, yaratıcı-insan kul, kulluk görevi gibi konu-
ları ele alan Matlaʻ başlıklı bağımsız bir alt girişi bulunur. Yalnızca Ravza’nın 
başı ve giriş bölümündeki birinci ayrımı ile bu ayrımın alt birimlerini gösteren 
1. Tablo’ya bakıldığında Sayın Tulum’un, metnin anlaşılmama ihtimalini or-
tadan kaldırmak için, ayrıntılı bir içerik haritası çıkardığı fark edilebilir.

6 Tulum, a.g.e., s. 135.
7 Tulum, a.g.e., s. 64.
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Başlangıç
Giriş

Matlaʻ
Birinci Ayrım (1)

Birinci Dilim (1.1) : 87 beyitlik “Kasîdetün ʻAcîbetün fî Tertîbi…” başlıklı 
varlık mertebeleri, esmanın görünme belirtileri gibi ko-
nuları anlatan kaside.

İkinci Dilim (1.2) : 35 beyitlik “Der-Nasîhat-i İnsȃn” başlıklı mesnevi.
Üçüncü Dilim (1.3) : 41 beyitlik “Der-Nasîhat-i Ihvȃn” başlıklı mesnevi.
Dördüncü Dilim (1.4) : 30 beyitlik “Der-Nasîhat-i Tȃlibûn” başlıklı mesnevi.
Beşinci Dilim (1.5) : 57 beyitlik “Der-Nasîhat-i Sȃlikûn” başlıklı mesnevi.
Altıncı Dilim (1.6) : 20 beyitlik “Der-Nasîhat-i Sȃlikîn” başlıklı kaside.
Yedinci Dilim (1.7) : 33 beyitlik “Kasîde-i Lȃ İlȃhe İlla’llȃh” başlıklı kaside.
Sekizinci Dilim (1.8) : 13 bendlik “Kasîde-i Lȃ İlȃhe İlla’llȃh” başlıklı müte-

kerrir murabba.
Dokuzuncu Dilim (1.9) : 33 beyitlik “Kasîde-i Hû” başlıklı kaside.
Onuncu Dilim (1.10) : 33 beyitlik “Kasîde-i Hû” başlıklı kaside.

1. Tablo8

Eser 5978 beyit ve 122 benttir. Kutadgu Bilig hacmindeki bu manzum ese-
rin birinci bölümünde kimi semboller (=remizler) üzerine yapılan açıklama-
ları, üçüncü bölümde yer verilen sembolik hikȃyelerle ilgili açıklamalar izler. 
Eserin ikinci bölümünde ise genelde tarikatin, özelde Zeynîlik’in ana dayanak 
ve amaçları ortaya konmuştur.

Ravza’nın çeviriyazılı metnini kurarken dört yazma nüshadan yararlanıl-
mıştır. Bunlardan biri Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kitaplığı’ndaki Ge-
nel 732 numaralı yazmadır (B). Bu nüsha, eksiksiz bir metin olmak yanında 
dilcilik çalışması açısından taşıdığı özellikler, her şeyden önce, alıntı kelimele-
rin çağının konuşma dilindeki seslendirilmeleri konusunda verdiği benzersiz 
örnekler dikkate alınarak, metnin kuruluşunda ana nüsha ve kaynak olarak 
kullanılmıştır. Kalan üç nüshadan ikisi Süleymaniye Kütüphanesi’nde Mihri-
şah 213 (MŞ) ve Bağdatlı Vehbi 743 (BV), biri Millet Yazma Eser Kütüphane-
si’nde Ali Emiri Manzum 917 numarada bulunur.9

Sayın Tulum, yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere Ravza’nın 
tenkitli metni ile yalnızca bir dil tarihi malzemesini değil edebiyat ve tarih 
kaynağını da aydınlatmıştır.

Ahmed Çelebi, Ravzatü’t-Tevhîd’i esasen Zeynîlik’te izlenen yol olmasından 
ötürü “bi-tarîkı’l-işȃrȃt ve bi-vechi’l-kinȃyȃt” yani işaretler yoluyla ve kinȃyeler 
aracılığıyla dolaylı bir anlatım dili kullanarak kaleme almıştır.10 Yazar çağının 
okumuş dili gibi zengince, bir yanıyla da günlük dilin seslendirme biçimlerini 
önde tutan bir anlayışla benzersiz bir şiir dili var etmiştir. Diğer bir ifadeyle 
XVI. yüzyılın ilk yarısında ne klasik divan şiirinin dili ne de halk şiirinin dili 
olan, sesi çok farklı bir okumuş edebiyat dili kullanmıştır.11

8 Yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu dilimler Zeyniyye zikrinde kullanılan söz ve adları göster-
mesi bakımından önemlidir (Tulum, a.g.e., s. 61.)
9 Tulum, a.g.e., s. 175.
10 Tulum, a.g.e., s. 49.
11 Tulum, a.g.e., s. 11.
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İşte Sayın Tulum, değişime uğramış edebiyat dilinin metne yansıyan tüm 
görüntülerini eserinde aşağıda koyu dizilerek örneklendirildiği gibi kırmızı 
renkle belirterek, söyleyişi yazıya geçirmekte oldukça yetersiz bir abece ile 
yazılmış Osmanlı dönemi metinlerinde kelimeden cümleye bütün dil birimle-
rinin doğru tanımlanması şartını bir kez daha açıkça dile getirmiştir. Örneğin 
kimi Farsça izafetlerde esre, ötrü veya vav ile yazılmıştır:

ʻArş ü kürs ü levh ü mahfûz u kalem
Kıldun anda cümle ahvȃli rakam12

Bağlama öbeklerinde vav ve ötrü yerine esre ve ye kullanılmıştır:

Zȃyirler içün itti binȃ çünki Süleymȃn
Altun ı gümiş kerpiç-ilen kubbe-i sahrȃ13

U- sınıfı ve I- sınıfı eklerinin birçoğu uyuma girmiştir:

Bu maʻnȃyı kabûl etmez meğer ol
Kişi kim Hakk’a irgirmiş ola yol14

Bu dünyȃ ʻızzetine aldananlar
Yarın anlara cȃhı olusar çȃh15

Farsça’dan alınma ad ve sıfat takımı kalıplarının içine kurucu üye olarak 
Türkçe kelime katılmıştır:

Tȃrîk-i iki cihȃn olsa gişi bula necȃt
Her gişi ana irişmez o Hak’un rahmetidür

Düzensiz çift ünsüz arasında türeyen ünlü yoluyla iki heceli yapıya geçen 
tek heceli alıntı kelimelerde bu hece ünlüsü uyumludur:

Okursan nuktadan ʻılm-i ledünni
Mükemmilsin Hızır-veş cümle fenni

İki Doğu dilinden alıntılanıp günlük dile indirilmiş kelimelerde konuşma 
dilinin söylenişleri yansıtılmıştır:

Gȃh olur sile virür halk-ı cihȃn
Geh koparur başına halkun tufȃn

Al ele zerrin-kadeh dikkat-ilen kıl nazar
Katresi virür haber zerresidür pür-ʻıber

Hacı Ahmed Efendi eserinin üçüncü bölümünde “kimi insanları üstün gös-
termek, kimilerinin bilgisizliğini sergilemek” istemiştir. Üçüncü bölümü oluş-
turan saba yeli, yağmur, çemen, çiy ve on bir çiçek (lȃle, menekşe, nergis, Hint 
sünbülü, zerrinkadeh, reyhan, mîr-i ȃşıkȃn/saksı güzeli, şebboy, zambak, 
gül, gonca) ile on kuşun (bülbül, tȃvûs, tûtî/papağan, kumru, şehbȃz/doğan, 

12 Tulum, a.g.e., s. 180.
13 Tulum, a.g.e., s. 188.
14 Tulum, a.g.e., s. 200.
15 Tulum, a.g.e., s. 303.
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kerkes/akbaba, bûm/baykuş, laklak/leylek, gurȃb/karga, hümȃ) esaslı bir 
varlık gözleminin aracıları olarak katıldıkları bir büyük hikȃyenin ayrıntılanıp 
kurgulanmasıyla şekillenen yapısıyla belli bir modele dayanmayan anlamında 
yeni ve benzersizdir.

Örneğin saba yeli, sülûk mertebelerinin ilki olan nefis ve nefis tutsaklığın-
dan kurtuluşta meclisin temizlikçisi iken çiy, sülûk mertebelerinin dördün-
cüsü olan sırra ulaşan sȃliktir. Lȃle, ȃşık; gonca ise kabiliyetli ve genç ancak 
gurur içinde dolaşan bir şehzadedir. Bülbül, çiçekler dünyasındaki “lȃle” gibi 
ȃşığın sembolü; hümȃ, Hacı Ahmed Efendi’nin şeyhi Muallimzȃde’dir ve bu 
sembol üzerinden vuslata tam anlamıyla kavuşmanın yolu ve kavuşanın ni-
teliği ile durumu işlenir.

Prof. Dr. Mertol Tulum, metin biliminin (=filolojinin) bu modern neşri ile 
öncelikle Hacı Ahmed Efendi’nin söz konusu iki eserinin ses ve söz birimleriy-
le kurulmuş dış yapısını ortaya koymuştur. Her iki esere dair sunduğu geniş 
ve aydınlatıcı özetler sayesinde yapıca doğru tanımlanmış bu anlam kapları-
nın yer aldıkları çevreler içindeki bağımlılıklarından doğan anlam değerlerine 
ulaşılmasını sağlamıştır. Sayın Tulum’un şu sözleri de bu yoğun ve yorucu 
çalışmasıyla gözler önüne serdiği zihince çözümlemesini açıklamaktadır:

“Kulakla algılama sırasındaki konuşan-dinleyen ilişkisi, gözle algılamada 
metin-okuyan ilişkisine döner. Bu durum bir metnin ilettiği bilgiye ulaş-
mada okuyan açısından tek taraflı bir çabaya işaret eder. Öyle olunca 
anlama ulaşmak için gösterilen zihnî çaba doğabilecek bütün belirsizlik-
lere doğru çözümler bulmak zorundadır. Mesele karşımızda olmayan bir 
muhatabın yazıyla aktardığını, sorup öğrenme şansı olmaksızın kendi 
kendimize kavrayabilmektir.”16

Ahmet Çelebi’nin geniş din ve teoloji bilgisi, ana ilgi alanını oluşturan fel-
sefe ve tasavvuf konuları, zengin özel anlamlı kelime dağarcığını bilmeyenler 
için anlama yolunda aşılması oldukça zorlu engeller oluşturur.17 İşte Sayın 
Tulum Türk toplumunun dili, edebiyatı ve tarihi açısından eşsiz olan Ravza-
tü’t-Tevhîd’in şimdi ve gelecekte de tam olarak kavranabilmesi için bu modern 
filolojik neşri, bütünüyle günümüz diline aktarmayı düşündüğünü de müjde-
lemektedir.
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