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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. Araştırma Dergimizde, makalelerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

9. 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.

10. 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.
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TÜRK AYDINLANMA GİRİŞİMİ OLARAK
TURANCILIK HAREKETİ:

ÖZGÜNLÜĞÜ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

Prof. Dr. Recai COŞKUN*

Öz

Bu çalışma 1900’ların başlarında Türk topluluklarının hürriyetlerini tama-
men kaybetme tehlikesiyle karşılaştıkları bir dönemde bir hürriyet ve yeniden 
doğuş hareketi olarak Turancılık etrafında giriştikleri siyasi bağımsızlık, sos-
yolojik bütünleşme ve bilimsel aydınlanma mücadelelerini ele almaktadır. Bu 
çalışma iki tez üzerine kurulmuştur: Birincisi, farklı coğrafyalara dağılmış Türk 
boylarının yüzyıllar sonra ilk defa sıkı ve yoğun bir karşılıklı etkileşim içerisi-
ne girmeleri Turancılık hareketi ile mümkün olmuştur. İkincisi, Batı (Macaris-
tan-Osmanlı-Azerbaycan), Kuzey (Kırım, Tataristan, Başkurdistan) Doğu Türk-
lüklerinin (Türkistan) belki tarihte ilk defa askeri mahiyeti öne çıkmayan sivil 
bir bütünleşme tasavvuru geliştirdikleridir. Bu girişimler dönemin askeri-si-
yasi-bilimsel dengelerinin Turan kavimlerinin aleyhine gelişmesi sonucunda 
beklenen büyüklükte bir sonuç doğurmamıştır. Ancak bu çalışma şunu iddia 
etmektedir: Sovyetlerin dağılması sonrasında ortaya çıkan bağımsız ve özerk 
devletlerin sınırlarının tanınmasında bu aydınlanma ve Turancı hareketlerin 
bir dönem unutturulmaya çalışılmış milli uyanış mücadelelerinin etkisi belir-
leyici olmuştur. İkinci iddia ise gelecekte bu belirleyici etki yeni bütünleşme 
sonuçları doğurmaya muktedirdir. Ancak bunun için bir ön şart vardır: Turan-
cılık yenik zamanların romantizminde günümüz gerçekliğinin ihtiyaç duyduğu 
devletlerarası bir işbirliği modeline dönüştürülmelidir. Bu işbirliği modelinin 
bilimsel araştırma ve tartışmalara konu edilerek ortak tarih, ortak kimlik, ortak 
kültür, ortak ekonomik çıkarlar, ortak eğitim gibi alanlarda orta ve uzun vade-
de potansiyeli üzerine tartışmalar yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Turancılık, Türk Aydınlanması, Türkçülük, Türk Dün-
yası.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 221                Nisan 2016

* Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü.
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Pan-Turanism As An Attempt of Turkish Enlightment:
Its Pecularity and Reflections for Today

Abstract
This study handles pan-Turanism as a movement of freedom and re-birth of 

suppressed Turkish peoples and their attempt to political independence, socio-
logical integration and scientific enlightment at the beginning of 1900’s, a period 
when all Turkish communities faced the risk of complete loss of their freedom. 
This work is built over two main thesis: First, it was the Turanism movement that 
made it possible for different communities and peoples of Turkic origin scattered 
different geographies to build close and intensive interactions amongst themsel-
ves since they lost their connections centuries ego. Second, for the may be first 
time in Turkish history that an idea of unity emerged amongst Western (Hungari-
an, Ottoman and North and South Azerbaijani Turks) Northern (Crimean, Tatars-
tan, Bashkortostan) and Eastern (West and Eastern Turkistan) Turkic peoples 
with a not military but civilian character which aimed to integrate the Turanian 
peoples in political, cultural and economic terms. This movement due to political, 
military and scientific conditions of that time in the world was not able to produ-
ce fruitful results as it was aimed at the first place but left a legacy of the idea 
of unity amongst different Turkic peoples which re-emerged after the collapse of 
Soviet Union amongst at least some political elements in all Turkic communities. 
Depending on this thesis the main argument of this study is that if Turanism can 
transform its romantic character towards a model of political, cultural and eco-
nomic cooperation amongst Turanian nations it has the potential of contributing 
to the wealth and advancement of the Turanian and other people in the regions.

Keywords: Pan-Turanism, Turkish Enlightment, Pan-Turkism, Turkic World.

Giriş

Bu çalışmada Turancılığın doğduğu yıllardan günümüze kadar geçtiği yol-
lar ve Batı-Doğu ve Kuzey Türklüğünün Turancılık hareketi etrafında bütün-
leşmeleri ile ilgili bir resim çizilecektir. Turancılığın doğuşunda “yenilgi ve ça-
resizlikten kaynaklı bir romantizm ve gerçeklikten kopuş” hâkim karakter gibi 
gözükse de doğurduğu heyecan dalgası sayesinde Türk bağımsızlık ve aydın-
lanma hareketlerine büyük katkı yapmış, ilham vermiştir. Bu çalışmanın dili 
de arada romantik tonlar taşıyacaktır. Araştırıcı ile olgu arasında nesnellik 
iddiası yoktur zira. Olguya dışından bakmak gibi bir ihtimal de yoktur. İnsan 
zihni, kişinin iç ve dış dünyasıyla etkileşimlerinde edindiklerini akıl duygu ve 
sezgi süreçlerine vurarak şekillenen karmaşık bilgi-deneyim örgüsüdür. Bu-
rada nesnellik ancak bir arayış olabilir, gerçeklik değil. Zihin seti Türkçülük 
ve Turancılık ülküsü etrafında oluşmuş bir akademisyenin nesnellik iddiası 
kendisini bile ikna edemez. Ancak “eleştirellik”; olguları betimleme, bağlantı 
kurma, sorgulama itibariyle bir eleştirellik kaygısının ve iradesinin bu çalış-
manın merkezinde olması arzu edilmektedir.

Bu inceleme iç içe geçmiş iki olguyu konu edinmektedir: Türk aydınlan-
ması ve Turancılık. Bu ikisinden hangisinin diğerini tetiklediği sorusu doğru 
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olmayacaktır. Zira ortada karmaşık etkileşmeler vardır. Gerçekten de 1900’la-
rın başları değişik fikri, siyasi ve askeri dalgaların iç içe geçtiği bir İstanbul 
görünümü verir. Bir yanda geri kalmışlık sarmalından kurtulamayan bir ülke 
diğer yanda birbiri peşi sıra aydınlanma hamlesine kalkışan yürekli, vatanse-
ver düşünce insanlarının inatçı arayışları vardır. Bir tarafta Türk tarihinin en 
utanç verici yenilgilerinden olan Balkan savaşları, öte yanda akabinde yazılan 
Çanakkale destanı… Bir yanda birbiri ardı sıra kaybedilen vatan toprakları, 
diğer yandan Türklüğün önüne açılan yeni ve büyük Turan ufku… Bir tarafta 
yüzlerce yıllık kardeşliğe sırtını dönen dindaşlar; diğer yandan Azerbaycan, 
Afganistan ve Türkistan topraklarından yoksul soydaşların topladıkları yar-
dımlarla nefes alan Türkiye bağımsızlık hareketi.

Böylesi bir ortamda fikri akımların en belirgin üçayağı olan İslamcılık, 
Türkçülük ve Batıcılık birbirlerinin kulvarlarına girip çıkmakta; farklı kombi-
nasyonlarla değişik tonlar kazanmakta ve yakın bir gelecekte kurulacak olan 
Türkiye Cumhuriyeti’ne kendi rengini vermeye çalışmaktadırlar. Örneğin bu 
dönemin önemli şahitlerinden Şevket Süreyya siyasi görüşlerinin Osmanlıcı-
lık, İslamcılık, Türkçülük, Sosyalizm ve Kemalizm’e evrilişini dönemin hızlı 
gelişmeleri karşısında kafası karışmış tipik bir aydın portresi çizerek anla-
tır eserlerinde.1 Yine Turancılar Sosyalist kongrelere katılır ve Batı ve İslam’ı 
hümanizm etrafında bütünleştirme gayreti güderler (örneğin Hüseyinzade Ali 
Bey). İslamcılar ise özellikle Sebil’ül Reşad çevresinde “gelenekçilik” modern-
lik” tartışmasına girişirler ve ümmetçilikle milliyetçilik arasında bir yere yer-
leşme arayışları sergileyenler çıkar aralarından.2 Kafalar gerçekten karışıktır 
ve ışık görülen her yöne pervane gibi saldırılmaktadır. Akabinde Atsız örne-
ğinde aydınlar çok daha net bir tavır takınacak ve Turancılığın nereye oturtul-
ması gerektiğine dair fikir tartışmaları siyasi tartışmalarla iç içe yürüyecektir. 

Savaşın, ihanetin, yenilginin, zaferlerin, darbelerin, komitacılığın tozu du-
mana kattığı bu devrin bir özelliği de Türk aydınlarının yüzyıllar sonra ilk 
defa yönlerini kadim atalar yurduna çevirme gereği duymalarıydı… Turan ilk 
kez yüksek sesle dile getiriliyordu. Hayal ile gerçek arasında bir yerdeydi bu 
ülkü… Hayal ile gerçeğin birbirine dokundukları anlar da vardı elbette. Birkaç 
anekdot:

•	 1860’ların sonu… Moskova’da askeri okulda eğitim görmekte olan 16-
17 yaşlarında Kırımlı bir Türk genci arkadaşıyla birlikte okulundan kaçar. 
Uzun bir yolculuk sonucunda Odesa’ya gelirler. Niyetleri İstanbul’a geçip 
Girit’te Rumların başlattıkları isyanı bastırmak için hazırlanmakta olan 
Türk ordusuna katılmaktır. Pasaportları yoktur. Çarlık polisine yakalanır-
lar. Adları: İsmail Gaspıralı ve Ahmet Mirza’dır…
•	 Sene 1912… Osmanlı ve Türk tarihinin en kara günleri yaşanıyor. 
Balkan hezimeti sonrasında İmparatorluk dağılmanın eşiğindedir. Edir-

1 Bkz. Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Remzi Kitapevi, 20. Baskı, İstanbul, 2008.
2 Ülken bu dönemde ortaya çıkan akımların önde gelen kişilerine ilişkin ansiklopedik nitelikte sa-
yılabilecek önemli çalışmalar yapmıştır. Bkz. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 
Ülken Yayınları, İstanbul, 1992.
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ne, Balkanlardan canını kurtarabilen göçmenlerle dolu... 20 yaşında bir 
Azerbaycanlı genç. Yanında üç arkadaşı daha var. Gence’den Batum’a 
geçiyorlar. Bir Rum’dan İran pasaportu satın alıyorlar. Edirne’ye gidiyor-
lar. Niyetleri Türk Ordusu’na gönüllü yazılmak ve Balkanların intikamını 
almaktır. Bu genç, Azerbaycan milli marşının ve Çırpınırdın Karadeniz’in 
yazarı; Stalin’in kurşuna dizdirdiği Ahmet Cevat’tır...3

•	 Osmanlı Sevr Anlaşmasını imzalamış. Batı Türklüğü esaretle yok ol-
mak arasında gidip geliyor. Ata Yurttan yiğit sesler yükseliyor. Ceditçiler 
önderliğinde bağımsızlık savaşları veriliyor. Lakin Doğu Türklüğü de ağır 
bir baskı altındadır ve çaresizdir. Bir Kazakistanlı yiğit ben diyeyim şiir 
siz deyin ağıt yakıyor: “Uzaktaki Kardeşime…” diye…
“Kardeşim! Sen o yanda, ben bu yanda Kaygıdan kan yutuyoruz, bizim 
adımıza 

Layık mı kul olup durmak, gel gidelim 
Altay’a, atandan miras altın tahta.”

şiirin yazarı Turan şehidi Mağcan Cumabay’dır. O ve yüzlerce arkadaşı 
1930’lardaki “repressiya” döneminde Stalin tarafından şehadete gönderildiler. 
Mezarları bilinmiyor… Bugün ise Kazakistan’ın ve Turan’ın milli şairleri arasın-
da hak ettiği yeri almış durumdadır. İnsanlar unutabilir, tarih değil…

•	 Sene 1922… Yunan Ordusu’nun İzmir üzerinden başlayan ve Ana-
dolu’nun içerilerine doğru kıvrılan işgal yürüyüşü bütün Türk Dünyası-
nı ve Türkleri merak ve endişe içerisinde bırakmıştır. Ankara’dan top 
sesleri duyulurken Türk ve İslam dünyasının yegâne bağımsızlık ümi-
di de sönecek endişe hâkimdir Türk coğrafyasında. Birden makûs ta-
lih yenilir. Türk Ordusu Ağustosun sonlarında Yunan Ordusu’nu önüne 
katıp sürmektedir. Haber Türk Dünyasında bayram etkisi yapar. Tür-
kistan’da, Taşkent denen bir şehirde 30 yaşlarında bir aydın “Tufan: 
Anadolu Kışlağının Muzaffer Ordularına” diye destansı bir şiir yazar ve 
noktayı şöyle koyar: 

“Ey İnönü, ey Sakarya, ey İstiklal erleri 
Yürü, mazlumlar tufanının öç alıcı selleri”

Şairin adı A. Süleymanoğlu Çolpan’dır. Daha nice şiirlerin, romanların, ti-
yatro eserlerinin sahibidir. Stalin Çolpan’a da diğer Türk aydınlarına yap-
tığını yapar, kurşuna dizdirir. Bugün Çolpan’ın mezarı nerededir bilinmez. 
Lakin tarih yargısını vermiş ve Sovyetlerin çöküşüyle birlikte Özbekis-
tan’ın ve Turan’ın milli kahramanları arasında hak ettiği yerini almıştır. 

Yukarıdaki örnekler çoğaltılabilir. Türkiye’den Turan yollarına düşen En-
ver Paşa başta olmak üzere bilindik bilinmedik nice destansı hikâyeler ve 
şahsiyetler vardır. Mesela, tam da Osmanlı çökerken, Azerbaycanlı kardeşle-
rinin yardımına koşan Kafkas İslam Orduları Komutanı Nuri Paşa ve askerleri 
bugün hatıralarda canlı bir şekilde yaşamaktadır. Benzeri şekilde, o dönemde 

3 S. Adaletqızı, İstiqlal Abidesi: Ahmed Cavad, Nurlan Neşriyatı, Bakü, 2011.
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İstanbul’dan İran, Afganistan, Hindistan, hatta Endonezya’ya uzanan strate-
jik ziyaretleri; Macar Turancıları arasına katılan Türkçüleri ayrı ayrı anlata-
cak eserler bir gün yazılacaktır elbette. 1944 Turancılık olayları ve Nihal Atsız; 
1970’lerde Turancılığı tekrar Türk siyasi hayatının merkezine çeken Alparslan 
Türkeş ve dava arkadaşları, Turancılığı fikri düzeyden gerçekliğe taşımaya 
çalışan Turan Yazgan bu yüzyıllık yürüyüşün metanetli ve dirayetli temsilci-
leridir. O halde şimdi şu soru sorulabilir: Türkiye Turan’ın neresindedir?

Şaşkınlıktan Aydınlanmaya

Osmanlı-Türk merkezli bir çözümleme yapıldığında 19. yüzyılı “şaşkın-
lık-kargaşa”, 20. yüzyılı ise “aydınlanma girişimi” olarak tanımlamak müm-
kündür. 19. yüzyıl şaşkınlığının nedenlerinin başında Avrupalılara ve hatta 
Ruslara karşı alınan askeri yenilgilere akıl sır erdiremeyen bir Osmanlı idari 
ve askeri yönetiminin devralınan yıkım mirası gelmektedir. Osman Turan, 
Tahsin Ünal ve Niyazi Berkes gibi yazarlar4 Osmanlıda yenileşme ve çağdaş-
laşma hareketlerinin karşılaştığı engel ve tepkileri ayrıntılı şekilde tartışmak-
tadırlar. Her yenilik girişimi derin ve vurdumduymaz bir atalete, köhnemişliğe 
çarpar. Gelenek adına takınılan bu “tembel ve uyuşuk tavır” gün gelecek kendi 
zıddını yaratacak ve Türk’e dair ne varsa hepsini toptan reddedecek bir Avru-
pacılık/Batıcılık akımının doğmasına sebep olacaktır. Bugün dahi hem Tür-
kiye ve Türk Dünyasında, hem de genel olarak Doğu ve İslam dünyasında bu 
gelenek ve modernleşme ikileminin aşırı uçlarının toplumlarda oluşturduğu 
kutuplaşmanın doğurduğu gerilime ve bu gerilime bağlı toplumsal ve siyasi 
arızalara sıkça tanıklık etmekteyiz.

Şaşkınlık büyük kargaşaları, kargaşalar ise yenilgileri getirdi ardı ardına. 
Yenilgiler yeni arayışlar anlamına geliyordu. Elbette bu arayışlarda istikamet 
umumiyetle Batı idi. Batı hem yenilgilerin müsebbibi hem de yeni bir çıkış 
yolunun kapısı idi. Şaşkınlık, kargaşa ve arayışlarla geçen iki asır sonrasın-
da 1900’lü yılların başında “Osmanlılık”, “Türklük”, “İslamlık”, “Avrupalılık”, 
“Muasırlık” gibi kavramlar artık sadece tanımlamalarla sınırlı kalmıyor yeni 
“yorumlamalara” ve hatta hayat pratiklerine konu ediliyordu. Felsefe, edebi-
yat, tarih başta olmak üzere eğitim de bu süreçte kendine yeni bir istikamet 
arıyordu. Arayışlar had safhadaydı, siyasi ve toplumsal bunalımlar da. Bu 
şartlar altında fikri bir “emekleme” ve belki de “ergenlik” dönemine giriliyordu. 
Örneğin, Batıdaki liberalizm, sosyalizm, demokrasi ve hatta dini reformcu-
luk gibi kavramların Türk coğrafyasında da karşılıkları oluşmaya başlamıştı. 
Batı’dan alınan bilimsel kavramlar sadece nakledilmekle yetinilmiyor, aynı 
zamanda Türk, Doğu ve İslam toplumlarının gerçekliklerini ortaya çıkarmak 
için birer düşünsel mekanizmaya da dönüştürülüyorlardı. Kaldı ki, bu ara-
yışlar Türkiye ile de sınırlı değildi. Türk dünyasının her köşesinde benzeri 
çabalara şahit olunuyordu.

4 Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefküresi Tarihi, Cilt: 1-2, 13. Baskı, Boğaziçi Yayınları, 
İstanbul, 2000; Tahsin Ünal, Türk Siyasi Tarihi, Kamer Yayınları, İstanbul, 1998; Niyazi Berkes, 
Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul, 19??.
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Bu dönemde ortaya çıkan en önemli fikri akımlardan biri de Turancılık5 
olduğundan, daha önce Türk düşünce hayatında karşılığı olmayan bu yeni 
akımın Osmanlı’da ortaya çıkış nedenleri ve biçimi ve bu akımın yaklaşık 100 
yıllık hikâyesi ayrıntılı bir tartışmayı hak etmektedir. Bu türden çalışmalar 
yeterli nicelik ve nitelikte olmasa da vardır. Bu nedenle bu çalışmanın konusu 
Turancılık fikrinden ziyade bu düşüncedeki insanlar arasındaki yoğun etkile-
şime bağlı olarak cismanileşen Turan gerçekliğidir.

Tespitler ve Tezler

Bu yazının konusu üç tespite dayanmaktadır. Birincisi, Türk ve İslam dünya-
sının yüzyıllar boyunca süregelen kültürel donukluktan kurtulmak için 1800’lü 
yılların son çeyreğinde emareleri görülen ancak 1900’lerin başlarında iyice be-
lirginleşip kurumsallaşan bir “aydınlanma atılımı” ile tarihten silinme tehdidi-
ni bertaraf etmeye çalıştığıdır. İkincisi, Türk Dünyası’nın değişik köşelerinde 
birbirine yakın zamanda başlayan bu aydınlanma hareketinin Macaristan’dan 
İstanbul, Tiflis, Bakü, Taşkent’e ve Doğu Türkistan’a; Kahire’den Bahçesaray 
ve Kazan’a yayıldığı ama her hareketin birbirini yakından takip etmeye çalıştı-
ğı ve beslediğidir. Üçüncü tespit ise hem Osmanlı’nın çöküşü hem de Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan istiklal mücadelesine Türk Dünyası’nın 
her yanından yakın ilgi duyulduğu ve maddi-manevi desteğin esirgenmediğidir. 
Bu tespitler bize aşağıdaki tezleri bu yazının konusu yapma imkânı tanıyor:

a- 20. yüzyıl başları birkaç yüzyıldır uyuyan Türk-İslam Dünyası’nda güç-
lü bir ilmi, fenni ve fikri aydınlanma çabaları ile bugün dahi yakından ince-
lenmeyi hak etmektedir. Zira bugün karşı karşıya olduğumuz tehditlerin ve 
önümüzdeki fırsatların düğüm noktası bu görece kısa zaman kesitidir.

b- Bu dönemde İstanbul ve diğer başlıca Türk kültür merkezleri arasın-
da çok canlı ve organik bir bilgi ve kaynak alışverişi olduğudur. Bu gerçek 
sayesindedir ki, günümüzde hâlâ sözünü edebileceğimiz bir Türk Dünyası 
bulunmaktadır. Öyle ki, bugün Azerbaycan, Özbekistan ve Kırım gibi Türk 
devletlerinin millî marşlarının söz yazarlarının da bu aydınlanma ve istiklal 
hareketlerinin tam merkezinde olduklarını görmekteyiz.

5 Elbette Turan kavramı çok daha evvelinden kullanılıyordu. Türk kavimlerinin en eskisi olanın 
Tür veya Tur olduğu, bu nedenle nasıl ki Ari dilini konuşanların vatanı Arian-İran ise Türk dilini 
konuşanların vatanı da Turan olsa gerektir. Turan sözünün Avesta’da yani bundan 3000-3500 
yıl öncesine dayadığını iddia edenler de vardır. S. Ataniyazov, Şecere: Ansiklopedik Türkmen Etnik 
Adları Sözlüğü, (Tablet, Konya, 2005) adlı çalışmasında bu konuda önemli bilgiler vermektedir.. 
Daha sonraları Yavuz Sultan Selim ile seferlere çıkan Haydar Çelebi’nin “Ruznamesi”nde (1976) 
Yavuz Kırım Sultanına “Turan’ın Sultanı” diye hitap eder. Burada Turan ile kastedilen Kuzey Türk-
lüğü olsa gerektir. Bizim sözünü ettiğimiz Turancılık ise arkasında soy, dil ve kültür birliği olduğu 
düşüncesiyle özellikle Garbın emperyal güçlerine karşı ittifak oluşturma düşüncesi üzerinden ge-
liştirilmiş siyasi bir kavramdır. Turan diyenler özellikle 1940’ların Türkiye’sinde idamla yargılan-
dılar; faşist suçlamasına muhatap oldular ve en nihayet kurşunlandılar. İslamcı kesim ise Turan 
kavramına basit bir kabile asabiyesi mantığı ile yaklaştı ve mesafeli durdu. Gel gör ki 2010 yılında 
TBMM’nin onayladığı bir yasa ile “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı” kuruldu ve 
faaliyete geçti. Bu ad aslında kısaca “Turan” demekti. Turancılar tam 100 yıl sonra resmen haklı 
ilan edilmişlerdi. Bu yüzyıl içerisinde idamla yargılanmak, faşist suçlamasına muhatap olmak, 
“kabile asabiyecisi” diyerek zındıklardan addedilmek gibi zulümlere ve hakaretlere katlandılar. 
Ama milliyetçiler tarihi iyi okur ve o yüzden de haklı çıkarlar. Haklı çıkma güzeldir lakin yeterli 
değildir. Haklılığın hakkını da vermek gerekir.
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c- Üçüncü tez ise bu aydınlanmacı ve bağımsızlıkçı fikir hareketlerinin içeri-
sinde İslamcılıktan liberalizme ve sosyalizme uzanan farklı meşreplerden insan-
lar olmasına rağmen bunların ortak özelliklerinin Türkçü ve Turancı olduğudur.

d- Bir diğer tez ise bu dönemde belki yakın tarihte ilk defa Batı Türklüğü-
nün kimi aydınlarının bunalımdan çıkış yolu olarak Doğu ve Kuzey Türklüğü-
ne yönelmeleri ve “atayurt” kavramını canlandırmalarıdır.

Kısmen yukarıdaki nedenlere bağlı olarak, kısmen büyük Balkan hezimeti 
ve ardından Balkanlarda ve Orta Doğuda bazı İslam topluluklarının hilafete 
ve saltanata sırtlarını dönerek Hristiyan-Batılı müttefikler edinmelerinin bir 
sonucu olarak daha önce “Balkan ve Ortadoğu” karakteri baskın olan bir kı-
sım Osmanlı aydını giderek Türkistan ve Doğu ile daha yakın bir etkileşime 
girmişlerdir. Bunda elbette başta Türk Dünyası’nın hemen her köşesinden 
açılan Gaspıralı’nın Cedit okullarında yetişen Türkçü-Turancı aydınların Os-
manlı ülkesindeki bütün gelişmelere karşı duydukları yakın ve canlı ilginin 
de etkisi vardır.

Yukarıdaki tespitler ve tezler ışığında 20. yy. aydınlanmasının Türkçü-Tu-
rancı karakterini ve bütün Turan coğrafyasında ortaya konmaya çalışılan or-
tak gelecek tasavvurunu günümüz gerçekleri ışığında yeniden yorumlamak 
gerekmektedir. Zira günümüzde geleceği sağlıklı bir şekilde okuyabilmenin 
fikri referanslarının birçoğu bu döneme aittir. Bu dönemde İstanbul’da söyle-
nen her sözün Kırım’da, Kazan’da, Bakü’de, Taşkent’te karşılığı vardır. Bütün 
bunların arka planında ise Ceditçilik ve Türk yenilikçilik hareketinin fikir ve 
eylem babası İsmail Bey Gaspıralı vardır. Gaspıralı’nın ektiği tohumlar Türk 
Dünyasının her köşesinde karşılık bulmuş ve kısa zamanda yetişen yeni nesil 
Bahçesaray, Kazan, İstanbul, Taşkent, Tiflis,6 Bakü, gibi merkezlerden kendi-
ni duyurmaya başlamıştır.

Türk Aydınlanmasının Işığı: Gaspıralı ve Kırım’dan Turana Yayılan 
Cedidçilik Hareketi

Gaspıralı hakkında yazılmış çok sayıda eser vardır.7 Zira O, Türk ve İs-
lam Dünyasının gecikmiş aydınlanmasının hem teorisyeni hem pratisyenidir. 
Türk Dünyasındaki geriliğin, bölünmüşlüğün, mezhepsel parçalanmışlığın ve 
ümitsizliğin temel sebebinin “eğitim” olduğunu; içinde bulunduğu çağın ise 
eğitim ve basın-yayın faaliyetleriyle şekilleneceğini görebilmiş ve bütün ömrü-
nü bu alanda etkinlikler yürüterek geçirmiştir.

Burada bir Gaspıralı biyografisi yazmaya gerek yoktur. Ancak Gaspıra-
lı’nın ufkunun genişliğini göstermek bakımından birkaç örnek vermek uygun 

6 Manastır, İstanbul, Bakü, Kahire, Kazan, Taşkent, Bahçesaray gibi şehirlerin Türk aydınlan-
masında oynadığı rolü biliriz de Tiflis’in hem Türk aydınlanmasında hem de Türklerin Kafkas 
mücadelesinde ve Azerbaycan’ın bağımsızlık sürecinde oynadığı etkili rolü pek bilmeyiz. Şüphesiz 
bu konuda araştırmacılara görevler düşüyor.
7 Biz burada Gaspıralı’yı anlatırken Yusuf Akçura’nın, Türkçülüğün Tarihi, Kaynak Yayınları, 3. 
Basım, İstanbul, 2008; Yavuz Akpınar, Bayram Orak ve Nazım Muradov’un “İsmail Gaspıralı: Se-
çilmiş Eserleri 1”, Ötüken, 2. Baskı, İstanbul, 2005. Kitapları ile Fahri Solak’ın “Doğumunun 150. 
Yılında Gaspıralı İsmail Bey” başlığı ile Müteferrika Dergisi’nde (sayı 20, Güz, 2001, s. 79-104) 
yayınlanan makalesinden yararlandık.
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olacaktır. Kırım’da doğar. Ailesi eğitimli, seçkin ve dönemin Çarlık Rusya’sı-
nın idari kadrolarıyla iletişim içerisindedir. Gaspıralı bu nedenle bir yandan 
Bahçesaray’daki Zincirli Medrese’de “geleneksel eğitimini” alırken diğer yan-
dan Rus okullarında okuma imkânı bulur. İki eğitim sistemi arasındaki farkı 
bizzat gözlemler ve yaşar. Osmanlı Ordusu’nda subay olmak hayali bizzat 
İstanbul’a gelmesine ve girişimlerde bulunmasına rağmen gerçekleşmez. Kı-
rım’a döner ve öğretmenliğe başlar. Medrese eğitiminin ne denli geri olduğunu 
görür ve “Yeni Usul” mektepler kurmaya başlar.

Hayati boyunca muhatap olacağı “dinsizlik”, “gavura benzeme”, “gavur işi” 
gibi suçlamalar bu dönemde sıkça karşısına çıkar. Nasıl olmasın ki? Sadece 
dini değil; fenni eğitimi de savunuyordu. Türkçenin de okulda öğretilmesi ge-
rektiğini söylüyordu. Sıralar, tahtalar kullanıyordu. Kız çocukları okusun is-
tiyordu. Rusların yaptığı gibi ders aralarını “zil çaldırarak” bildirdiği için “çan 
çaldırmakla” suçlanıyordu. Gazete çıkarmak istiyordu. Dil birliği, fikir birli-
ği, iş birliği talep ediyordu. Bunların hepsini de “yasal yollardan” yürütmek 
istiyordu. Konuşma, alfabe, mezhep, coğrafya gibi gerekçelerle paramparça 
olmuş kardeşleri aynı alfabe altında toplamak istiyordu. Çarlık Rusya’sının 
kendilerine sağladığı yasal hakları kullanamayacak ve talep edemeyecek de-
recede cehalete saplanmış milletini aydınlanmaya, haklarını aramaya davet 
ediyordu. İş dünyası içerisinde Müslümanların azlığına anlam veremiyor; 
Türklerin bu durumdan hızlıca çıkabilmesi için çareler arıyordu.

Dünyası Kırım ile sınırlı değildi Gaspıralı’nın. Bütün dünyaya ama elbette 
başta İstanbul olmak üzere Türk-İslam coğrafyasına ilgi duyuyordu. Ziyaret-
leri dahi bu ufuk genişliğini anlamamıza yeter. Moskova’da okumuştur. Ba-
tı’da ise Viyana-Almanya üzerinden Paris’e gittiğini biliyoruz ve hatta oradan 
Londra’ya geçtiğine dair hatıralar var. İstanbul’a belli aralıklarla geldiği bilini-
yor. Hem Abdülhamit döneminde hem de İttihat Terakki Hükûmeti dönemin-
de Osmanlı idarecileri ile sıkı ilişkileri vardı. Kullandığı Türkçe dahi kafasında 
kurguladığı Türk dünyasının merkezinde İstanbul olduğunu göstermekteydi.

Ancak Gaspıralı’nın dünyası çok daha genişti. Gün geliyor Litvanya Ta-
tarlarını ziyaret ediyor, ardından Kazan-Tataristan yollarına düşüyor ve bu-
ralarda görüşmeler, edebiyat toplantıları yapıyor ve insanları “birliğe” davet 
ediyordu. Akabinde Türkistan’a yollanıyor; Semerkant ve Taşkent havasını 
kokluyor; yaşadıklarını yine Tercüman vasıtasıyla bütün Türk dünyasına 
yayıyordu. Türkistan’dan döndükten sonra Kafkasya seyahatine çıkıyor ve 
Batum, Tiflis, Gence, Şamahı üzerinden Bakü’ye iniyordu. Köstence (Roman-
ya), Rusçuk (Bulgaristan) ziyaretlerindeki amaçlarından bir tanesi de bölgede 
ortaya çıkan “Türk-Tatar” geçimsizliğine müdahale etmektir. Gün gelir İran 
Türkleri ile münasebet kurar ve nihayet Hindistan’a kadar gider. Gaspıralı 
Turan coğrafyasını neredeyse baştanbaşa dolaşmış ve buralarda hem ticari, 
hem fikri, hem de siyasi kişiliklerle görüşerek davasını ve ülkülerini aktar-
mıştır.

Gaspıralı’nın Türk Birliği Ülküsünü anlamak için Tercüman Gazetesi’nin 
hikâyesini bilmek yeter aslında. 1885’te 1000 civarında olan abonelerin 300’ü 
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Kırım’da, 300’ü İdil-Ural’da, 150’si Dağıstan’da, 50’si Sibirya’da ve 200’ü Tür-
kistan’da idi. Ayrıca Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerde olduğu gibi Kahire, 
Kaşgar ve Hindistan’da da aboneleri ve okuyucuları vardı. Tercüman bir anla-
mıyla Turan’ın kendisi idi. Gaspıralı Tercüman’ın yanında dergiler ve kitaplar 
da basıyordu.

Gaspıralı’yı ayrıcalıklı konumuna taşıyan “Usul-i Cedit” ve Savti Metodu 
(fonetik yöntem) olmuştur. İlk açtığı okula sadece 9 talebe kaydedebilen ve bir 
sonraki dönemde bu sayı 39’a çıktı diye sevinen Gaspıralı’nın Cedit okulları 
o denli başarılı olacaktır ki gün gelecek sayıları 5.000’i aşacaktır. Bu, o tari-
he kadar Türk coğrafyasının görmediği bir aydınlanma hamlesidir. Sonraki 
yıllarda bu okullardan yetişen yüzlerce genç Türk aydınlanmasının öncüleri 
olacak din, fikir, edebiyat, şiir, sanat, tiyatro ve fen bilimlerinde göz kamaştı-
rıcı eserler ortaya koyacaklardır. Lakin bu nesil Çarlık ve ardından da Sovyet 
Rusya’sının yöneticilerinin hışmına uğrayacak ve hemen tamamı idamlarla 
ve sürgünlerle yok edileceklerdir. Ölmeyenler ise mutlak ve derin bir sessiz-
liğe gömüleceklerdir. Son nesil Ceditçiler özellikle 1930’lardaki “repressiya” 
ile yok edildikten sonra 1990’daki hürriyet dalgası ile bir bir yeniden hatır-
lanmaya ve anılmaya, hakları teslim edilmeye ve kahramanlaştırılmaya baş-
lanacaktır. Cedit okullarının yaktığı Türkistan bağımsızlık ülküsü 80-100 yıl 
sonrasında yeniden alazlanmıştır.

Kafkaslardan Esen Yeller: Azerbaycan’ın Türkçü Ziyalıları

19. yüzyıl Türk Aydınlanmasına en fazla katkı veren toplulukların başında 
Azerbaycan Türkleri gelmektedir. Güney ve Kuzey Azerbaycan bütün Türk 
Dünyası’nı etkileyen büyük ilim, düşünce, edebiyat ve eylem insanları yetiştir-
miştir. Azerbaycanlı “ziyalıların” bir diğer özelliği de henüz Arap alfabesinin8-1 
kullanıldığı o dönemde dil yakınlığının da bir sonucu olarak Osmanlı aydın-
ları ve İstanbul ile çok yakın temas ve işbirliği içerisinde olmalardır. Hepsi İs-
tanbul’u yakından takip ediyor ve bir şekilde yolunu Türkiye’ye düşürüyordu. 
Bunlar arasında “ilk”lerin sahibi de çoktur. Mesela hem Ziya Gökalp8-2 hem de 
Yusuf Akçura9 Türkçülüğün tarihinde önemli bir simadan bahsederler: Mirza 
Fethali Ahunzade. 1850’lerde “tam mahalli Türk şivesi” ile birkaç komedi yaz-
mıştır ki, bunlar türünün ilkleridir. Sonra alfabenin ıslahı ile ilgili Türkiye’ye 
de gelmiş, görüşmeler yapmış ama meramına karşılık bulamamıştır.

1870’lerin sonlarında Tiflis’te Said Efendi ve Celal Bey adlı iki kardeş Ünsi-
zadeler Matbuatı’nı kurup Ziya-i Kafkasya adlı bir gazete ile ardından Kaşkül 
adlı bir dergi yayınlamaya başlarlar. Gazete ve Dergi bütün Türkistan’dan 
haberler verir. Esas amacı da İstanbul Türkçesi ile Azerbaycan şivesini yakın-
laştırmaktır. Faaliyetlerinin büyük faydaları oldu. Lakin bedelini Rus idaresi-
nin baskıları sonucu ülkelerini terk ederek Osmanlıya sığınmakla ödediler.10

8 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Türk Kültür Yayını, İstanbul, 1976, s. 9.
9 Buradaki bilgiler için çoğunlukla Yusuf Akçura’nın, Türkçülüğün Tarihi, Kaynak Yayınları, 3. 
Basım, İstanbul, 2008, s. 43-46 adlı eserinden yararlandık.
10 Akçura, a.g.e., s. 43-46.
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Hüseyinzade Ali Bey yine Azerbaycan’da doğmuş, Rusya’da Petersburg 
Tabii İlimler Akademisi’nde okurken değişik bölgelerden Türk talebelerle ta-
nışmış ve yakından ilgilenmiştir. Akademiyi bitirir bitirmez İstanbul’a gelir ve 
Askeri Tıbbiye’ye girer. Yüzbaşı olarak 1897 Osmanlı-Yunan Harbi’ne katılır. 
Bu Harp romantik Türkçülüğün önemli ilham kaynaklarındandır. 1900’lerin 
başında İstanbul’da Türkçülük tartışmalarında adını duyurmuş büyük bir 
aydındır.

“Müslümanlar ve özellikle Türkler, her nerede olursa olsun, ister Osman-
lı’da, ister Türkistan’da, ister Baykal Gölü’nün etrafında ya Karakurum 
civarında olsun, birbirlerini tanıyacak, sevecek. Sünnilik, Şiilik ve daha 
bilmem nelik adıyla mezhep taassubunu azaltıp Kur’an’ı Kerim’i anlat-
maya gayret edecek, dinin esasının Kur’an olduğunu bilecek olurlarsa 
elvermez mi?” 

diye soracak kadar geniş bir bakış açısına sahiptir. Adeta geleceği okumakta-
dır. Hüseyinzade yazılarında Turancılığı açıkça dile getirmesi ve Soyadı Kanu-
nu çıktıktan sonra Turani soyadını alması ile Türkçülerin gönlünde müstesna 
bir yer işgal eder. Dahası, O’nun Tiflis’te çıkardığı Hayat gazetesinde dile ge-
tirdiği “Türkleşmek, İslamlaşmak, Avrupalılaşmak” formülü daha sonra Gö-
kalp’ın “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı çalışmasının da esin 
kaynağı olacaktır. 1910’da tekrar Türkiye’ye dönene kadar Tiflis ve Bakü’de 
dergi ve gazetelerde görev almış, okul kurmuştur. İttihat Terakki, Türk Ocağı, 
Türk Yurdu camialarının aktif olarak içerisinde yer alır. Bilim, sanat, estetik 
ve siyasi anlayışı ve düşünceleriyle çevresindekiler üzerinde büyük etki bıra-
kır. Hem İstanbul hem de Azerbaycan yönetimleri adına birçok resmi görevler 
alır. 1. Dünya Savaşı sırasında Yusuf Akçura ile birlikte “Turan Heyeti” adıyla 
Türkistan’a bir seyahate çıkarlar. 1926 Bakü Türkoloji Kongresi’ne katılır. 
Asıl mesleği olan cildiyede de önemli çalışmalar yapar. 1942’de Üsküdar’daki 
evinde vefat eder.11

Ağaoğlu Ahmet yine Azerbaycan doğumlu önemli bir Türkçü aydındır. Doğ-
duğu yer olan Karabağ, Ağaoğlu’na göre “Azerbaycan Türk kültürünün, Türk 
musikisinin, Türk edebiyatının ve de Türk milliyetçiliğinin beşiğidir.” Ailesinde 
birkaç dil bilen aydın ve âlim insanlar vardı. Şuşa’da gittiği Rus mektebinde 
Türklerin sayısı sadece dörttü ve çoğunluk olan Ermenilerdeki Türk nefreti-
ne ilk burada şahit oldu. Yüzlerce Ermeni öğrencinin okuduğu bu mektepte 
hakaretlere ve dayaklara maruz kaldı. Son sınıfa gelindiğinde diğer Türk öğ-
renciler okulu bırakmış, Ahmet Ağaoğlu tek kalmıştı. Hüseyinzade gibi Ağa-
oğlu’nun da İsmail Gaspıralı ile irtibatı vardı. Muhtemeldir ki, Gaspıralı’nın 
tavsiyesi ile Azerbaycan’dan Avrupa’ya, Paris’e okumak için giden ilk kişidir. 
Paris’te kısa sürede dikkat çeker ve müstesna bilim insanları topluluğu içeri-
sine kabul edilir. Gazetelerde Doğu ile ilgili yazıları çıkar. Cemalettin Afgani ile 
Paris’te tanışır. Hukuk eğitimini tamamlar. İstanbul üzerinden Tiflis’e döner. 
Öğretmenlik dâhil değişik görevler alır. En nihayet Hüseyinzade ile birlikte 

11 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, 1992.
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Azerbaycan’da yayınlanan Türkçe gazete Hayat’ın başına geçerler. Bir yıl son-
ra Hayat’tan ayrılarak İrşad gazetesini kurar. Bu Azerbaycan’da çıkan ikinci 
Türkçe gazete olur. En büyük emeli Türklerin hukukunu savunmak, halk 
arasındaki Şii-Sünni ayrımını ortadan kaldırmak, eğitimi ve yeni ilimleri yay-
maktır. Risalelerinden birinde “kadın” mevzuunu inceler ve İslam dünyasının 
gerileyişi ile kadına bakışındaki değişme arasında bağlantı kurar. Alfabenin 
ıslahı Ağaoğlu’nu da yakından ilgilendiren bir konudur. Sene 1900’ların başı-
dır. 1904’te güçlü ve saldırgan Ermeni teşkilatlarıyla başa çıkabilmek adında 
“Fedai” adında gizli bir teşkilat kurar. Siyasi, sosyal işlerle uğraşırken Türk-
çe, Rusça, Fransızca hatta Farsça makaleler yazmaya devam eder. Çok üret-
kendir. Rus hükûmeti tarafından gazetesi İrşad ve kendisi sürekli taciz edi-
lir. Baskılar artık ailesini de kapsayacak şekilde genişler ve tehlikeli hâl alır. 
Ağaoğlu, Türkiye’de 1908 hükûmet değişikliği gerçekleşince İstanbul’a gelir 
ve siyasi ve kültürel faaliyetlerin tam merkezine yerleşir. “Türk milliyetçiliği” 
esasıyla kurulan ilk dernek olan “Türk Cemiyeti” üyeleri arasındadır. Hüseyin 
Cavit, Hüseyinzade Ali Bey gibi diğer Azerbaycanlı Türkçüler de bu derneğe 
üyedirler. 1911’de kurulan Türk Yurdu dergisinin de kurucuları arasındadır. 
Ardından kurulan Türk Ocağı’nın da kurucularından biridir.12

Türk aydınlanmasına katkı yapan daha çok sayıda Azerbaycan Türkünü 
burada sıralamak mümkün değildir. Bilinen ve bilinmeyen yüzlerce Azer-
baycan ziyalısı hem Türkiye hem de Türk Dünyasının diğer köşelerine millet 
sevgisini yaymak ve millî bilinci uyandırmak için emek vermişlerdir. Esasen 
sadece Ahmet Cevat’ın hayatını ve eserlerini okumak dahi bugün iki ayrı ülke 
gibi düşünülen Türkiye ile Azerbaycan arasında ne denli yakın ilmi, siyasi, 
edebi irtibat olduğunu göstermeye yeter. Sırf Turan’ın büyük şehidi Ahmet 
Cevat’ın Türklük ve Turan mücadelesi bile bu insanların Türk milletine duy-
dukları yüce sevgiyi delillendirmeye yeter.

Düşünün ki, İslam Hilafetinin ve Türklüğün başkenti işgal altındadır. İn-
giliz gemileri Boğaz’a demir atmış ve toplarını Halifenin yani Osmanlı Sulta-
nının ikametgâhına, Dolmabahçe’ye çevirmişlerdir. Bir ordusu yoktur artık 
halifenin ve muhatabı işgal kuvvetlerinin yüzbaşı-binbaşı seviyesindeki su-
baylarıdır. 20’li yaşlarında genç bir yürek Azerbaycan’dan şiir değil, feryat 
haykırmaktadır:

“Ben sevdiğim mermer sineli yârin,
Diyorlar koynunda yabancı el var. 
Bakıp ufuklara, uzak yollara
Ağlıyormuş mavi gözler akşamlar. 
Ah, ey solgun yüzlü, İstanbul
Mavi gözlerin pek baygın İstanbul”

Gence’li bir gencin bu muhteşem şiiri yazabilmesi için yüreğinin İstan-
bul’da atması ve Türklüğü dalları yeryüzüne yayılmış ulu bir çınar olarak 
tasavvur etmesi gerektir.

12 Akçura, a.g.e., s. 147-163.
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Kuzey Türkeli’nin 20. Yüzyıl Türk Aydınlanmasına Katkıları

Kazan ve Kuzey Türklüğü Türk milletinin aydınlanma ve ortak bir gelecek 
inşa etme ülküsünün yeşerdiği 20. yüzyıldaki mücadelesine büyük destek 
vermişlerdir. Belki o tarihlere kadar hiç görülmediği şekilde Kuzey ve Batı 
Türklüğü birbirlerini takip etmeye, araştırmaya, anlamaya ve yakınlaşmaya 
çalışmışlardır. Öyle ki, 1910’larda henüz 20li yaşlarının başında olan Başkur-
distanlı Zeki Velidov’a İstanbul’da Sultani’de okuyan ve memleketini ziyaret 
eden Ahmedisani (Ahmet Emirhan) Ütek köyünde Mehmet Emin Yurdakul’un 
baştan aşağı vatan ve Türklük kesilen şiirlerini okuyordu.13 İki kesim için de 
zor bir dönemdir zira. Kuzey Türkeli tamamen işgal altında ve dinini, kültü-
rünü kaybetme tehlikesiyle yüz yüzedir. Türkistan cılız bazı direnişlere karşın 
parçalanmıştır ve büyük kısmı Rus işgali altındadır. Son bağımsız Türk kalesi 
olan Osmanlı da yolun sonuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda fikri olarak Türk 
Birliği ve kardeşliği belki daha önce hiç olmadığı kadar aydınlar tarafından 
açık ve yüksek sesle ifade ediliyordu.

Özellikle Kazan, Türk aydınlanmasında büyük ve önemli bir yere sahiptir. 
Bugün bile başucu eserlerden olan “Üç Tarz-ı Siyaset” kitabının yazarı Yusuf 
Akçura bu eserini Kazan yakınlarındaki köyünde kaleme almış ve oradan Mı-
sır-Kahire’de bulunan Ali Kemal’in çıkardığı “Türk” gazetesine göndermiştir. 
Akçura14 hatıralarını anlatırken Rusya’da bulunduğu çocukluk yıllarında İs-
tanbul hakkında menfi şeyler söylendiğinde nasıl üzüldüğünü anlatır. Paris’te 
aldığı üniversite eğitimi dışında hayatı merkez İstanbul olmak üzere Tataris-
tan ve Kırım arasında geçer. Bu çalışmada da sıkça alıntı yapılan “Türkçü-
lüğün Tarihi” kitabı yine dönemini anlatan önemli eserlerden bir tanesidir. 
Ayrıca Ziya Gökalp ile karşılaştırıldığında Türkçülüğün “din vurgusu görece 
daha az olan” kanadını temsil ettiği de söylenebilir.

Başkurdistanlı Zeki Velidi Togan yine Kuzey Türklüğünün Türk Aydın-
lanmasına hediye ettiği bir büyük şahsiyettir. Bilim ile eylemi kişiliğinde 
buluşturabilen nadir aydınlardandır. Sadece Türkiye’de değil, bütün Türk 
dünyasında tarih biliminin ve Türkiyat’ın kurucusudur dense yeridir. Bas-
macı hareketi içinde savaşırken dost edindiği araştırmacıların elindeki ki-
tapları Türkiye’ye gönderecek kadar ileri görüşlüdür. Tarih metodolojisi ve 
Türk Tarihine ilişkin eserleri bugün bile aşılabilmiş değildir. Dahası, zama-
nının bütün siyasi gelişmelerinin merkezinde olmuş bir eylem adamıdır aynı 
zamanda. Birçok Avrupa ülkesi, Türkistan, Petersburg ve nihayet İstanbul’a 
düşen yolunda hep ilim ve siyaset vardır. Özellikle Sovyet Devrimi sonra-
sı Başkurdistan’ın bağımsızlık mücadelesi; ardından Türkistan’daki “Kor-
başılar/Basmacı Hareketi” tamamen içerisinde olduğu siyasi gelişmelerdir. 
Basmacı Hareketi’nin yürütülmesinde Enver Paşa ile ters düştüğü söylenir. 
Bu çok da doğru değildir. Enver Paşa ile Buhara’da görüşür. Görüşlerini ve 
neler yapılabileceğini açıkça anlatır. Enver Paşa ise tereddüt içindedir. Zeki 

13 Zeki Velidi Togan, Hatıralar, 2. Baskı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2012, s. 73-76.
14 Yusuf Akçura, Hatıralarım, Hece Yayınları, Ankara, 2005, s. 58.
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Velidi, Paşa’ya Afganistan’a geçmesini ve gelişmelere göre mücadele siya-
setini belirlemesini önerir. Paşa dinlemez, güneye iner ve İbrahim Lakay’ın 
elinde üç ay bir anlamda rehin kalır, bir şey yapamaz. Sonrasında giriştiği 
mücadele romantizmin en uç noktası gibidir. İmkânsızı arar Enver Paşa, 
Osmanlının en yüksek komutanı, Sarayın damadı, sıradan bir birlik ko-
mutanı gibi gözü pek bir mücadeleye girer. Sonunda olmayacak bir şekilde 
bir kuşunla Çeğen tepesinde şehadete düşer, atı Derviş te aynı kurşunlara 
hedef olur ve yanı başında can verir.15 Enver Paşa’nın şahadetinin ardından 
Türkistan Bağımsızlık Hareketi güç kaybeder. Batı cephesindeki çarpışma-
ları halleden “Kızıllar” bütün ağırlıklarıyla Türkistan’a yüklenir. Yerel ve bir-
birinden kopuk hareketler zaman zaman alevlense de özellikle Stalin ile bir-
likte çaresiz çırpınışlara dönüşürler ve en nihayet boğulurlar.16 Bu durumu 
yakından takip eden Türkiye’deki bilim çevreleri Zeki Velidi’yi Türkiye’ye da-
vet ederler. Sovyetlerde mücadele şansı kalmadığını anlayan Velidi’nin yolu 
İstanbul’a düşer ve ilmi ve siyasi mücadelesine Türkiye’de devam eder. Türk 
Tarihine dair görüşleri, 1930’ların başında resmi görüşe dönüşen “Eti-Hitit” 
merkezli yorumlarla çelişir. Türklerin Asyatik bağlarını önceleyen tezlerinde 
ısrar edince de gözden düşer. Zamanın Millî Eğitim Bakanı dâhil resmi çev-
relerin eleştirileri karşısında başta Nihal Atsız olmak üzere kimi Türkçüler, 
Togan’ın yanında yer alır. İş nihayetinde 1944’teki Turancılık Davası’ndan 
yargılanıp 10 yıl ceza almasına kadar gider. Türkçülerin kurulmasında bü-
yük emek verdikleri Türkiye Cumhuriyeti artık Türkçüleri idama mahkûm 
eden bir anlayış tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Bu tarihin bir cilvesi 
olsa gerektir…

Kuzey Türklüğü denince akla gelen kişilerden bir tanesi de Sadi Maksudi 
Arsal’dır. Zeki Velidi ile birçok açıdan örtüşen bir hayat hikâyesine sahiptir-
ler. Sadri Maksudi, Gaspıralı’yı “manevi babası” olarak bilir. Eğitiminin bi-
çimlenmesinde ve yürütülmesinde etkili olan abisi Ahmet Hadi o dönem Ka-
zan’ın en ünlü kurumlarından olan Allamiye Medresesinde müderristi ve aynı 
zamanda Gaspıralı’nın açtığı yoldan ilerleyen bir Ceditçi idi. Bu etki nihayet 
Sadri Maksudi’nin yolunu Bahçesaray’a ve Zincirli Medreseye düşürecektir. 
Gaspıralı Sadri Maksudi’ye İstanbul’a uğrayıp oradan eğitim için Paris’e geç-
mesini önerir. Bu arada zaten Rusça ve Osmanlıcayı öğrenmiştir. Fransa’ya 
gidince Hukuk ve Edebiyat eğitimi de alır. Rusya’ya dönünce siyasete girer. 
Meclise seçilir ve idari görev alır. İyi bir konuşmacıdır. Tolstoy hayranıdır aynı 
zamanda ve Tolstoy’u ziyaret ederek sohbet eder. Tolstoy kendisinden “Akıllı 
Tatar Çocuğu” olarak söz eder. 1924’te Atatürk’ün daveti ile Türkiye’ye ge-

15 Şevket Süreyya, Enver Paşa etrafında Osmanlı’nın son devrini hikâye eder üç ciltlik “Make-
donya’dan Ortasaya’ya: Enver Paşa” (1972, Remzi Kitabevi) adlı eserinde. Enver Paşa’nın son 
günlerini okurken yürekleri boğan bir hüzün çöker insanın içinde. Günlerini tepede bir karaağaç 
ağacının altında oturarak geçirir. Eşine yazdığı son mektubunu “karaağaca adını çakı ile yazdım” 
ifadesiyle bitirir. Son zamanlarda Enver Paşa hakkında yazılanlar artmaktadır. Bu konuda belge-
lere dayalı “Enver” (İş Bankası Yayınları, 2015) adlı eseri ortaya koyan Murat Bardakçı ayrıcalıklı 
bir yeri hak ediyor.
16 Ali Bademci, Sarıklı Basmacı: Türkistan’da Enver Paşa’nın Umumi Muhaberat Müdürü Molla 
Nafiz’in Hatıraları, Ötüken, Ankara, 2010.
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lir.17 Ankara Hukuk Fakültesinin kurucu hocalarındandır. İstanbul Hukuk 
Fakültesinde de görev yapmıştır. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun 
kurulmasında etkili görevler üstlenir. Siyasete ilgi duyar. Türkiye’de de birkaç 
dönem milletvekili seçilir. En son 1950’de Demokrat Parti’den Ankara millet-
vekili seçilir. Hukuk, Hukuk Tarihi, Türk Tarihi ve Türk Dili üzerine önemli 
eserleri vardır. Ancak “Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları” eseri milliyet-
çi camianın başyapıtlarından kabul edilir.

Kuzey Türklüğü söz konusu olduğunda gizli bir kahramandan daha söz 
etmek gerekir: Musa Carullah. Ömrü arayışlarla geçen; Turan ve İslam coğ-
rafyasında nerede bir ışık görse oraya koşup giden; İslam dünyasının aydın-
lanabilmesi için “eğitim, toplumsal hayatın düzenlenmesi ve özellikle kadınının 
cemiyetteki yerinin belirlenmesi” konularında keskin görüşleri olan bir aydın-
dır. Cemalettin Afgani ve Muhammed Abduh’un izlerini sürer. Çok hareketli 
ve eylemci bir düşünürdür. Lakin nereye gittiyse aradığını bulamaz, hayal 
kırıklıkları yaşar. Vatanından uzaklarda, hicrette ölür.

Sultan Galiyev Türkiye’de henüz yeni tanınmaya başlanmış bir başka 
düşünce ve eylem adamıdır. Sovyet Devrimi esnasında aktif çalışmalarda 
bulunur. Marksizm’in Batı toplumlarında görülen “sınıfsal çatışma” eksenli 
analizlerinin Doğu toplumları için açıklayıcı olamayacağını belirterek “ezen 
ve ezilen halklar” üzerinden analiz yapmanın daha doğru olacağını savun-
muştur. Her ne kadar komünizm idealine inansa da özellikle Sovyetler içe-
risindeki Türk ve Müslüman halkların birleşmesi esaslı söylemleri elbette 
Stalin’i rahatsız etmiş ve Galiyev’in öldürülmesi ile neticelenmiştir. Ancak 
Galiyev Sozyalizm, Turan ve İslam kavramlarını köşe taşı yaptığı fikir yapısı 
ile en özgün görüşlere sahip eylem adamlarından birisi olmayı hak etmek-
tedir.18

Yine 20. yüzyıl Türk aydınlanmasına Kazan, Orenburg, İstanbul, Altaylar, 
Batı Avrupa ve Türkiye Cumhuriyeti güzergâhından büyük hizmetleri olan 
ve pek fazla tanınmayan “sarıklı Türkçülerden” Halim Sabit önemli bir şahsi-
yettir. Kazan’da doğan ve ilk eğitimini burada “yeni usül”de alan Halim Sabit 
ilerleyen yıllarda İstanbul’da hem eğitim almış hem de müderrislik görevlerin-
de bulunmuştur. Rusça, Arapça, Farsça bilen, Sebil-ür Reşat, İslam, Hikmet 
dergilerinde yazıları olan ve yeni eğitim usullerini geliştirme çabası içinde olan 
bir âlimdir. Gökalp ile Yeni Mecmua’da çalıştı. İslam Ansiklopedisi Sekreterliği 
yaptı. 1943’te İstanbul’da öldü.19 Bu yazının insicamı; Türk aydınlanmasında 
emeği geçen ve özellikle yolu bir şekilde Türkiye’ye düşmüş Turan mütefekkir-
lerinin hepsini anmaya elvermiyor. Yukarıda alıntı yapılan eserlerde ve başka 
birçok çalışmada Türk Dünyası’nın değişik coğrafyalarından Türkiye’ye gelen 
büyük değerlerden söz edilir. Henüz keşfedilmeyi bekleyen daha nicelerinin 
olduğu da muhakkaktır.

17 Akçura, Türkçülüğün Tarihi, 3. Basım, Kaynak Yayınları, Ankara, 2008, s. 63-78.
18 Oğuz Şaban Duman, Doğu-Batı Meselesi ve Sultan Galiyev, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
Yayını, İstanbul, 1999.
19 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 1992, s. 281.
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Bozkırın Turancıları: Alaş-Orda Hareketi

Bu çalışmada parça parça Türkistan millî bağımsızlık hareketlerine deği-
nildi. Bu hareketleri tetikleyenlerin genellikle Ceditçilik tedrisinden geçtikleri 
de bilinir. Bu tedristen geçen Kırım’dan Türkistan’a birçok Türkçü aydın 20. 
yüzyılda yüksek bir Türklük bilinciyle dünyayı okuyorlardı. Günümüz Özbe-
kistan’ı ise bu aydınlanma hareketlerinin en verimli bölgelerinden biri idi. Bu-
radan yükselen sesler Türklüğü tek kimlik olarak tasavvur etmek gerektiğini, 
Türk ve Turan kavramlarını bölgesel adlara tercih ederek dile getiriyorlardı. 
Örneğin dönemin şairlerinden Elbek yazdığı “Dil” şiiri ile Türk dili şemsiyesi 
altında bütün Türkleri birleştirebilecek bir ufka sahip olduğunu haykırıyordu:

Dil
Bunlu kuşum, şakıyarak gel, anlat / Kimler imiş Türk dilini satanlar? 
Bülbül gibi şakırdayan bu dili / Utanmadan bu ülkeden atanlar? 
Baldan tatlı, candan aziz Türkçeni / Anlamadan, horlayarak atanlar? 
Bunlu kuşum, onları koy, sen şakı! / Türk dilinin ünün çıkar göklere! 
Koy onları, onlar yoldan azsınlar / El içinde boş boğazlık satsınlar.20

Bu dönemde Buhara, Hive, Taşkent, Semerkant, Kokand merkezli bağım-
sızlık hareketlerine dair eserlerin görece bolluğuna karşın adı daha az bilinen 
ve bugünkü Kazakistan ile Kırgızistan’ı da bir bakıma şekillendiren bir bozkır 
bağımsızlık hareketi daha başlatılmıştı: Alaş-Orda…

Türkiye’de pek bilinmese de Kazak Türkleri 1730’lardabaşlayan Rus is-
kânı ve Ruslaştırma girişimleri karşısında en fazla katledilen, sömürülen 
toplulukların başında gelir. Eğitim düzeyinin düşük olması ve bozkır ya-
şantısı nedeniyle bu acılarını dile getirebilecek bir aydın kesime uzun süre 
rastlanmamıştır. Kazak ve bütün Türkistan toprakları lokma lokma Ruslar 
tarafından yutulunca özellikle Gaspıralı izinden giden küçük bir aydın ke-
simin öncülüğünde Ruslaştırmaya karşı direnişler de yavaş yavaş ortaya 
çıkmaya başlar. Lakin Rus tezine göre Bozkır halkının modernleşmesi için 
Rus kültürüne ihtiyacı vardır. Ruslaştırma-kolonileştirme ile “özbenliğini 
koruma” arzuları bir çatışmayı da kaçınılmaz kılıyordu. Yaklaşık 200 yıl-
lık kolonileştirme sürecinden sonra 1917 Sovyet Devrimi boşluğunda Alaş 
Orda Hareketi kurulur. Aslında Alaş Orda Partisi’nin kökleri 1905’e kadar 
uzanır. Bu dönemde Alaş gayri resmi bir oluşum olarak ve daha çok bir 
yer altı faaliyeti şeklinde teşkilatlanır. 1917 Ekim Devrimi esnasında doğan 
boşluktan yararlanarak faaliyetlerini yasal zeminde yürütmeye başlarlar.21 

20 Metni Çağatay Türkçesinden Türkiye Türkçesine Meryem İsabaeva ile birlikte aktardık. Aslında 
aynı alfabeyi kullanıyor olsaydık şiir çok daha anlaşılır olacaktı. Bu da Gaspıralı’nın alfabe birliği 
düşüncesi konusunda ne denli feraset sahibi olduğunu göstermektedir. Şiirin orjinali şöyle:

TIL
“Mungli qushim, sayrab-sayrab kel, anglat/Kimlar erur Turk tilini sotg‘uchi?/Bulbul kabi 

sayrab turgan bu tilni/ Uyalmayin bu o‘lkadan otguchi?/Bolday totli, jondan aziz Turkchani/
Tushunmayin, xo‘rlab-xo‘rlab yotg‘uchi? /Mungli qushim, ularni qo‘y, sen sayra!/Turk tilining 
dong‘in chiqar ko‘klarga!/Qo‘y ularni, ular yo‘ldan ozsinlar, El ichida bo‘sh bo‘g‘uzlik sotsinlar!”
21 Ahad Andican, Cedidizm’den Bağımsızlığa Hariçte Türkistan Mücadelesi, Emre Yayınları, İstan-
bul, 2003.
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Türkistan’ın bağımsızlığını savunan ilk milliyetçi partidir.22 Bugünkü Kır-
gızistan’ın bir kısmı, yine Kazakistan ve Orenburg gibi Kazak toprakların-
dan koparılıp Rusya’ya bağlanan merkezleri kapsayan Otonomi bir yöne-
tim kurulur. Buna Türkistan’ın bozkır kısmı demek de mümkündür. Alihan 
Bükeyhanoğlu hükûmet başkanı olur. Lakin ömrü uzun sürmez. 1920’de 
toparlanan Rus orduları tıpkı Çarlık Rusya’sında olduğu gibi bu bağımsız-
lık-otonomi arasında bir talebi dile getiren hareketin üzerine çullanır. Ay-
dınlar hapsedilir, sürülür, katledilir. Son nokta ise 1930’ların sonuna doğru 
konur ve hareket bitirilir. Bu uyanış kalkışmasının öncüleri olan sanat ve 
bilim adamlarının hemen tamamı katledilirler.

Alaş Orda Hareketi’ni ilginç kılan bir özelliği benimsediği bayrağı ve millî 
marşıdır. Bayrak tamamen Türk bayrağı biçimindedir. Sadece kırmızı zemin 
içindeki hilal ve yıldızın rengi beyaz değil sarıdır. Millî Marşında ise “Köküm-
deki atam er Türk, biz Kazak eliyiz/ Turanda hür yürüyen, biz Türk’ün eriyiz” 
gibi Türklük ve Turan bilinci yüksek ifadeler yer alır. Bu hareketin liderlerin-
den Mir Yakup Duvlatov ilk Kazakça romanı yazan aydındır aynı zamanda. 
“Oyan Kazak” şiiri o dönemde millî marş gibi bütün halkın dilindeydi. Duv-
latov İsmail Gaspıralı’nın Tercüman gazetesinde Kazaklara yerleşik hayata 
geçip tarımla uğraşmalarını tavsiye ettiği makalesini de yayınlar. Kazak ay-
dınlanmasının başlangıcında da Gaspıralı’nın Cedit ışıklarını görürüz…

Turan’ın En Doğusu: Şark-i Türkistan

Turan ülkesinin en doğusu Çin, Rusya ve arada İngiliz müdahaleleriyle 
parçalanmış, işgallere uğramış, umutsuz bağımsızlık mücadelelerine giriş-
miş ancak şu dönemlerde kimliğini ve kültürünü de kaybetmeye yüz tutmuş 
mahzun Doğu Türkistan’dır. Önce şehir devletlerine bölünen sonra ehliyetsiz 
“Hocalar” idaresine giren ve ardından yani 1750’lerden günümüze Çin başta 
olmak üzere Rusya ve İngilizlerin oyun sahasına dönüşen Uluğ Türkistan’ın 
bahtsız Doğusu, Turan’ın yalnızlığa düşmüş kardeşlerinin yurdudur. Her is-
tilacıya karşı direndi Doğu Türkistan, ancak en sonunda kendi parçalanmış-
lığına yenildi… 

Doğu Türkistan ile Türkiye arasında kardeşlik dayanışması olmadı değil. 
İlk temaslardan bir tanesi 1860’lı yıllarda Doğu Türkistan’da Kaşgar merkezli 
bir devlet kuran ve parçalanmış bazı önemli şehirleri bu devlete bağlamayı 
başaran Yakup Han ile Osmanlı arasında oldu. Yakup Han, Doğu Türkis-
tan ile Osmanlı arasındaki ilk diplomatik görüşmeyi yürütmek üzere yeğeni 
Seyyid Han Töre’yi İstanbul’a dönemin padişahı Abdülaziz ile görüşmesi için 
görevlendirdi. Maddi ve manevi destek istedi Yakup han. Daha önce Hokand, 
Buhara ve Hive hanlıkları düşerken sessiz kalmıştı Osmanlı. Bunun başlıca 
sebebi Osmanlı’nın bu şehir devletleri yöneticilerine aralarında birleşmeleri 
yönünde yaptığı tavsiyelerin karşılık görmemesiydi. Aralarında husumet var-
dı, birbirleriyle savaşıyorlar, tutarsız bir siyaset güdüyorlardı. Ancak Osmanlı 

22 Bu konuda şu eserin 50-61 sayfalarına bakınız: H. Ölçekçi, Ruslaştırma ve Sovyetleştirmenin 
Sosyal Tarihi: Kazakistan’da Sovyet İnsanı Oluşturma Süreci, Birlik Yayıncılık, Ankara, 2007.
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Doğu Türkistan’dan gelen bu yardım çağrısına sessiz kalmadı. Abdülaziz’in 
emriyle top, tüfek, cephane ve eğitimci subaylar Süveyş-Bombay yoluyla ve 
bin bir güçlükle Kaşgar’a ulaştırıldı. Çin ve Rusya’ya karşı bu girişime İngiliz-
ler sessiz kalmışlardı, bir yere kadar. Osmanlıdan gelen bu yardımla birlikte 
Yakup Han artık Osmanlı’ya yani Halife’ye bağlı bir “emir” ünvanlına da sa-
hipti. 

Bu yardımın maddi ve manevi değeri hemen karşılığını buldu. Osman-
lı subaylarının verdiği eğitimler orduyu canlandırırken, Yakup Han’ın aldığı 
“Halife’nin Emri” unvanı Batı ve Doğu Türkistan topluluklarını hareketlendir-
di. Ancak Çin, Türklerin atayurdu bu topraklara göz dikmişti. Türkistan ise 
asırlardır süren bölünmüşlüğü, birbirine ihanet eden yöneticileri ve devletine 
başkaldıran halkı ile artık kolay bir lokma haline gelmiştir. Osmanlı’nın gön-
derdiği subaylardan Binbaşı İsmail Hakkı Bey Padişah’a verdiği raporunda 
feryat etmektedir:

“Asya Müslümanları hocalara tapınma derecesinde bağlıdır. Sağlam bir 
ahlakları yoktur, bugün meylettikleri idarecilerine üç gün sonra ihtilal 
düzenlerler. Birlik olamamaktadırlar. Bu parçalanmışlığı düzeltmek için 
günler değil, asırlar gereklidir. Rusya Doğu Türkistan’a gözünü dikmiştir 
ancak İngiltere’den çekinir. Çin bu toprakları tamamen ele geçirecektir. Bu 
haliyle Müslümanların kendilerini yönetme imkânları yoktur…”23

İsmail Hakkı Bey ne yazık ki, haklı çıkmıştır.
Çin’de yaşanan iç çekişmeler Doğu Türkistan’a dönem dönem bağımsızlık 

için umut vermiştir. Buna bağlı olarak örneğin 1931 yılında Kumul şehrinde 
başlayan isyan 1932 ve 1933’te büyür ve Turfan, Karaşehir, Bügür, Küçar, 
Hoten, Kaşgar, Altay gibi şehirlere yayılır. Kasım 1933’te Doğu Türkistan İs-
lam Cumhuriyeti ilan edilir. İsyanın öncüsü Hoca Niyazi Hacı Cumhurbaşka-
nı olur.

Böyle giderse Batı Türkistan’ı elinden kaybedeceği korkusu yaşayan Rusya 
duruma müdahale eder. Hoca Niyazi’yi önce kandırır, sonra öldürtür. 2. Dün-
ya Savaşı başlayınca Rusya’nın bıraktığı boşluğu Çin doldurur. D. Türkistan 
tekrar işgal edilir. 1940 yılında Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf Alptekin ve 
Mesut Sabri önderliğinde yeni bir başkaldırı hareketi başlatılır. 1944 yılında 
İli’de yeni Doğu Türkistan Cumhuriyeti Ali Han Töre Cumhurbaşkanlığında 
ilan edilir. Rusya ve Çin yeniden devreye girerler. Oyunlar, suikastlar, son 
Cumhurbaşkanı Burhan Şehidi gibi satılmışların gafletleri sonucunda Komü-
nist Çin hiçbir silahlı direnişle karşılaşmadan 1949 yılında Doğu Türkistan’ı 
ilhak eder24. O günden bugüne koyu bir zulüm ve arada bir patlak veren 
çaresiz isyan çığlıkları altında ezilen Müslüman Türklere ve sağır bir dünya 
vardır. Doğu Türkistan’dan canını kurtaran M. Emin Buğra ve İsa Yusuf Alp-
tekin Türkiye’ye gelir ve Turancıların katkılarıyla hareketlerini Türkiye’ye ve 
Dünyaya duyurmaya çalışırlar.

23 Bu raporun tam metni için bakınız: Mehmet Saray, Doğu Türkistan Türkleri Tarihi (I): Başlangıcın-
dan 1878’e Kadar, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1997, s. 265-287.
24 Ahsen Utku, Doğu Türkistan: İpek Yolunun Mahzun Ülkesi, İlke Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 36-40.
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Turancı Bir Hoca: Macaristan’da Turancılık Hareketi ve
Abdüllatif Efendi…

Macar Türkolojisinin ne denli güçlü olduğu Türk ilim çevrelerinde iyi bi-
linir. Bilinen bir başka konu ise Türkiye’de Turancılık söyleminin yeşerdiği 
dönemlerde Macaristan’da da Turancılığın hem ilmi hem de siyasi anlam-
da gelişmeye başladığıdır. 1910’lar Macar Turancılığının bilimsel altyapısının 
atıldığı dönemdir. Bu konuda enstitüler kurulur, dergiler yayınlanır ve Macar-
lar önderliğinde Japonya’ya dek uzanan bir Turan coğrafyasından söz edilir. 
Türk talebelerin Macaristan’da okuyabilmesi için çalışmalar yapılır. İstanbul 
ziyaret edilir, devlet görevlileri ile görüşmeler yapılır. Ama çalışmalar daha 
çok Macar dilinin hangi dil ailesine bağlı olduğu ve Türkçe ve Fince gibi diğer 
Ural-Altay dilleriyle olan akrabalığı üzerinden yürütülür. İnişli çıkışlı bir seyir 
izleyen bu faaliyetler 1940lara dek sürer…

Gerçi Macarların Turan içerisindeki yerleri Hüseyinzade Ali Turani ile Ziya 
Gökalp arasında da farklı şekilde yorumlara sebep olur. Hüseyinzade onları 
Turan soylu olarak kabul ederken Gökalp belki din farkı nedeniyle Macar-
lara pek sıcak bakmaz. Balkan ve Cihan Harplerinde büyük darbeler yiyen 
Osmanlı’ya özellikle Müslüman olan Turan kavimlerinden yardım geldiğini, 
Macarların böyle bir yaklaşımı olmadığını belirtir ve Turan coğrafyasını üç 
katman olarak tasvir eder. Birinci katmanı Türkiye, ikincisini özellikle Azer-
baycan Türklerinin de içinde oldukları Oğuz Boyları ve Türkmenler, üçüncü 
katmanı ise bütün Türk boyları oluşturmaktadır.25 Lakin son yıllarda Macar 
Turancılığı yeniden yükselişe geçmiş gözükmektedir ve Turancı Jobbik partisi 
% 20’lerin üzerinde oy alabilmektedir. 

Ancak Macar Turancılığını ilginç kılan ve çok fazla bilinmeyen bir kişilik-
ten söz etmek gerekir: Abdüllatif Efendi. Kendisi Erzurumludur. Macar Turan 
Cemiyetinin çıkardığı dergide 1913’te yazısı yayınlanır. Budapeşte Müslüman 
Cemaati Reisi olarak adlandırılan bir imam olsa da Türk-Macar ilişkilerinin 
geliştirilmesi için çaba sarf eden faal bir kişiliktir. Osmanlı ve akabinde Cum-
huriyet dönemlerinde bu faaliyetlerini sürdürür ve bir Katolik Üniversite’sin-
de Türkçe dersler verir. Macaristan’da bulunan Türk ve Müslüman öğrenciler 
ile yakından ilgilenir. Macar Turancıları’nın 1916 yılında Türkiye’ye yaptıkları 
ziyaret bu girişimlerin meyvesi gibidir.26

Macar Turancıları, daha önceleri ideolojik altyapısı oluşturulamamış Tu-
rancılığın 100 yıl öncesinden güçlü bir fikri ve ilmi temel arayışına girdiğinin 
önemli bir örneğidir. Turan ülküsü, Macaristan’dan Türkistan’a kadar uzanan 
büyük bir coğrafyada karşılığı olan bir gerçekliğe bu dönemde sahip oldu…

Halide Edip ve Müfide Tek: Turan Yolunun Aydın Kadınları

20. yüzyıl Türk aydınlanmasının temel meselelerinden bir tanesinin “ce-
miyet içinde kadının rolü” olduğu bilinir. Özellikle Gaspıralı ve Musa Carullah 

25 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Türk Kültür Yayını, İstanbul, 1976, s. 22-27.
26 Nizam Önen, Turancı Hareketler: Macaristan ve Türkiye (1910-1944), Ankara Üniversitesi, SBE, 
Doktora Tezi, Ankara, 2003, s. 63.
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gibi aydınlar kız çocuklarının eğitimi, toplumsal ve dini alandaki yerleri konu-
sunda cesur girişimlerde bulunurlar. Ziya Gökalp “Türkçülüğün Esasları” adlı 
eserinde Türkçülüğün Tarihinden söz ederken iki kadından bahseder: Halide 
Edip ve Müfide Ferit.27 Yine Ömer Seyfettin bu iki kadından övgü ile söz eder 
ve onların Turan düşüncesini erkeklerden daha önce kavradıklarını ve edebi-
yata aktardıklarını belirtir.28

Gerçekten de Halide Edip “Yeni Turan”, Müfide Ferit Tek ise “Aydemir” adlı 
romanlarıyla 1910’lu yıllarda birçok erkek Turancıdan daha atik ve cevval 
davranarak Turan düşüncesinin kalıcı hâle gelmesine katkıda bulunmuşlar-
dır. Ömer Seyfettin’in yazdığı “Yarınki Turan Devleti” bunlardan daha sonra 
gelir. Ünlü yazar Şevket Süreyya Aydemir, Müfide Ferit’in yazdığı Aydemir 
romanından genç yaşındayken çok etkilenir ve daha sonra soyadını da bu ro-
manın kahramanından ilham alarak Aydemir yapar. Osmanlıcılık, Turancılık, 
Sosyalizm, Kemalizm düşünce yolculuklarının tamamını yaşayan bir kişilik 
olan Şevket Süreyya, Edirne’den Sarıkamış cephesine gönüllü asker olarak 
giderken de; ardından da Sovyet İhtilâli sonrasında bağımsızlığını ilan eden 
Azerbaycan’a öğretmenlik yapmak üzere yollanırken de yanında hep Aydemir 
romanı vardır.29

Bu iki kadının bir diğer özelliği de ikisinin de Kurtuluş Savaşı’nda aktif rol 
almaları, konuşmalar, konferanslar vermeleridir. Toplumda oynadıkları rol 
modelliği de bir diğer katkılarıdır. Kadınların bu çalışmaları Türkiye’nin artık 
yeni bir aşamaya girdiğini, kadınların da bu ülkenin geleceğine güçlü katkılar 
verebileceklerini göstermişlerdir…

Turan’dan Türkiye’ye, Türkiye’den Turan’a Uzanan Kardeşlik Hikâyeleri

Türkiye ile Turan coğrafyasının ne denli iç içe geçtiğini anlayabilmek için 
sadece aydınların yazdıklarını okumak ve anlatmak yetmez. Türk tarihinin 
en karanlık döneminde dahi askerlerin ve kardeş toplulukların birbirleri için 
yaptıklarına da bakmak gerekir.

En bilindik örneklerden bir tanesi Balkan ve Kurtuluş Savaşı esnasında 
Türkistan, Afganistan ve Hindistan Müslümanlarından gelen yardımlardır. 
Cumhuriyet’in yokluklar içinde ilk ekonomik adımları atışında “devletlerin” 
değil o ülke milletlerinin yaptıkları yardımlar vardır. Turan böyle bir şeydir 
işte.

Nuri Paşa önderliğindeki Kafkas İslam Orduları ise bir diğer güzel hikâye-
dir. 1917 Sovyet Devrimi’nden sonra bağımsızlık mücadelesine girişen Azer-
baycan Türklerine Ermeni çetecileri ile İngiliz sömürgecileri musallat olmuştu. 
Uzun yıllar işgal altında kalmış Azerbaycan’ın organize silahlı güçleri yoktu. 

27 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Türk Kültür Yayını, İstanbul, 1976, s. 14.
28 Ardından Ömer Seyfeddin de “Yarınki Turan Devleti” (Çağrı Yayınları, 2010) adlı eserini kaleme 
alır. Burada Türk Mefküresini “…Türk illerini Osmanlı bayrağı gölgesi altında toplama…” (sayfa 9) 
şeklinde tanımlar. Büyük ülküleri vardır bu neslin ancak kafaları da bir o kadar karışıktır. Ard 
arda gelen yenilgiler ve toprak kayıpları arayışlarını gerçeklikten uzaklaştırır gerçi ama olsun, ara-
yışlar milletlerin tasavvurlarına ekilen tohumlardır, umulur ki bir gün yeşeriverirler…
29 Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Remzi Kitapevi, 20. Baskı, İstanbul, 2008, s. 115.
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Türkiye’deki kardeşlerini yardımca çağırırlar. 1. Dünya Savaşı’nın o karanlık 
ve zor günlerinde Türkiye’den Turan sevdalıları hemen yardıma koşmuş; Ba-
tum, Tiflis, Gence üzerinden Bakü’ye kadar girmiş ve 1918’de “Üç Renkli Ay 
Yıldızlı” bayrağı bir daha inmemek üzere göndere çekmişlerdir.

Bir başka çok bilindik ve hüzünlü örnek ise Enver Paşa’nın hikâyesidir. 
Balkanlar, Trablusgarp, Sarıkamış’ta Osmanlı’nın en kudretli subayı ve Ha-
life’nin damadı olan Enver Paşa’nın şehit düştüğü yere bakmak bile Turan 
ülküsünün kudretinin bir göstergesidir. Türkistan’ın Belcivan bölgesinin Çe-
ğentepesi’nde bayram namazı kılarken bölgeye sızan Rus birliğine karşı elinde 
kılıç ile saldırıya geçmişken Rus mitralyözlerinin kurşunlarıyla şehit düşmüş-
tür bu hayalleri Turan kadar büyük Paşa. Kısa bir hayatın içine bütün Turan 
coğrafyasını sığdırmıştır desek yeridir.

Yine Enver Paşa ile İttihat ve Terakki’de aktif görevleri olan, 1. Dünya Har-
bi’nin Filistin Cephesi’nin komutanı Cemal Paşa da savaş sonrasında yolunu 
Turan’a düşürür ve İngilizlere karşı mücadele veren Afganistan ordusunun 
modernleştirilmesi için bu ülkeye gider. Aynı zamanda bölgede bulunan En-
ver Paşa’ya da doğrudan-dolaylı yardımda bulunur. 1922’de Tiflis’te bulun-
duğu sırada “Suriye ve Filistin Cephesi’nde görevliyken on binlercesinin canını 
kurtardığı Ermeni suikastçılar tarafından öldürülür. Cinayetin perde arkasında 
Stalin’in olduğuna dair ciddi deliller vardır… Kazım Karabekir Paşa, Cemal Pa-
şa’nın na’şını Erzurum’a getirir… Böyle nice hikâyeler vardır. İstanbul Turan’ı; 
Turan İstanbul’u sımsıcak kucaklamıştır bu dönemde…” Bu konularda giderek 
artan sayıda eserler yazılmaktadır artık. Bir de Türkistan’dan kalkıp Anado-
lu’ya sığınmak zorunda kalanlar vardır. Turan’ın ve Türkistan’ın Türkiye’ye 
uzanan hayatlarını yazacak araştırmacılar için malzeme bulmak zor olmasa 
gerektir.

Sonuç

Bu yazı girişte ifade edilen tezler üzerinden geliştirilmiştir. Görülmektedir 
ki 20. yüzyılın başında görece kısa zamanda büyük bir Türk aydınlanması 
yaşanmış ve Türk Dünyası’nın eğitim, fen ve siyasi bilinç alanlarında yepyeni 
ufuklar açılmıştır. Bu dönem, daha geniş bir şekilde incelenmeyi hak etmek-
tedir. Özellikle Kuzey ve Azerbaycan Türklüğünün aydınlanma arayışına kat-
kıları oldukça fazladır. Geri kalmışlıktan kurtuluş ve aydınlanma yolu olarak 
eğitim kurumlarının canlandırılması, kızların okutulması, kültürel ve iktisadi 
faaliyetlerin geliştirilmesi gibi öneriler çoğunlukla bu cenahtan gelmiştir. Tür-
kistan ise geri kalmışlığını “Yeni Usul” mektepler ile kırmaya çalışırken bir 
yandan Rus ve Çin diğer yandan kendi içindeki “eski usul” tarafından saldı-
rıya uğramıştır.

Yine bu dönemde Macaristan’dan Türkistan’a kadar bütün Turan coğraf-
yasında Türkçüler arasında çok canlı münasebetler kurulmuştur. Türk Dün-
yası olarak adlandırdığımız coğrafya ve siyasi alan o zamanlar büyük ülküleri 
olan bu kişilerin birbirleriyle sıkı irtibatları sayesinde şekillenmiştir. Belki ta-
rihte ilk kez olmak üzere bütün Turan coğrafyasını kapsayan bir milletdaşlık 
fikriyatı ve duygusu ortaya çıkmıştır.
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Bu Türkçü-Turancı akım içerisinde İslamcılar, Batıcılar ve Sosyalistler 
bulunmakta ve bir çeşitlilik görülmektedir. Bu akımların birbirlerine yaklaş-
tıkları bu dönemden sonra ve özellikle de Galiyev’in 1929’da katledilmesi ile 
birlikte Turancı akımın sosyalist kanadı çökmüştür. İslamcı kanat daha çok 
“Anadoluculuk” hareketine doğru evrilirken Batıcı kanat ise Turancı kimli-
ğini tamamen kaybederek Avrupalılaşma yaklaşımını benimsemiştir. Belki 
1960’lardan sonra özellikle Milliyetçi Hareket Partisi’nin görüşleri etrafında 
Türkçü-İslamcı kanatların tekrar Turan ülküsü etrafında kısmen de olsa bu-
luşabildikleri söylenebilir. Bu alanda yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır.

Özellikle 1990’lardan sonra ortaya çıkan bağımsız Türk Devletleri bir za-
manlar idamla yargılanan, aşağılanan ve hayalperestlikle suçlanan Turan-
cıların ne denli haklı olduklarını gösterdi. Ziya Gökalp’i ve diğer Turancıları 
hayalcilikle suçlayanlar gördüler ki, İstanbul’un sınırları aslında Saraybos-
na’dan; Diyarbakır’ın savunması aslında Musul-Kerkük’ten; Erzurum’un hu-
dutları ise Kafkaslardan ve Türkistan’dan başlamaktadır. Turan “jeo-politik” 
ve “jeo-ekonomik” bir gerçekliktir. Anlaşılmıştır ki, Türkiye sadece Türkiye de-
ğildir, Türkiye Turandır ve Turan Türkiye’dir…
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Öz

Savaşın başında tarafsız bir yayın politikası izleyen Türk Basını, İngilte-
re’deki tersanelerde yaptırılan Sultan Osman ve Reşadiye adlı Türk gemilerine 
İngiliz Hükümeti’nin el koymasından sonra tutumunu değiştirmiştir. Aynı gün-
lerde Goeben ve Breslau adlı Alman savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sı-
ğınması ve satın alındığının açıklanması Türk basınında ve kamuoyunda açık 
bir Alman yanlısı hava doğurmuş ve basın bu gelişmeyi teşekkür ve şükran 
hisleriyle aktarmıştır. Bundan sonra Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanın-
da savaş girmek zorunda kalacağı Karadeniz Hadisesi’ne kadar Türk basını 
açıkça Alman yanlısı olarak ifade edilebilecek bir yayın politikasını benimse-
miş ve savaş algısını bu çerçeveden ifade etmiştir.

Anahtar kelimeler: Türk Basını, Karadeniz Hadisesi, Osmanlı Devleti, 
Almanya, Goeben (Yavuz Sultan Selim) ve Breslau (Midilli).

German Sympathy Era During the War in Turkish Press: 
Perception of War From Goeben and Breslau’s Coming to Black Sea Event

Abstract
At the beginning of war Turkish press followed an impartial editorial poli-

cy, but the press has changed its mind after the British government’s seizure of 
Sultan Osman and Reşadiye ships, which were built in shipyards in England. 
During the same time there was a pro-German air in Turkish press and public 
opinion when German warships Goeben and Breslau took refuge in Ottoman Em-
pire. After that until Black Sea event that Ottoman Empire was forced to go to war 
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with Germany, The Turkish press has clearly adopted an editorial policy that can 
be expressed as pro-German and stated its perception of the war from this frame.

Keywords: Turkish Press, Black Sea Incident, Ottoman Empire, Germany, 
Goeben (Yavuz Sultan Selim) and Breslau (Midilli).

Giriş

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdı Ferdinand’ın Saraybos-
na’da Sırp asıllı bir komiteci tarafından suikast neticesinde öldürülmesi bu 
ülkenin Sırbistan’la arasında büyük bir gerilime yol açmıştır. Bu gerilim niha-
yet 23 Temmuz 1914’te Avusturya’nın Sırbistan’a kabulünün çok zor olduğu 
maddeler içeren bir ültimatom vermesiyle sonuçlanmıştır.1 Sırbistan’ın ülti-
matomu kabul etmemesi ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi savaşı kaçınılmaz 
hale getirmiştir.2

Avusturya’nın 28 Temmuz’da Belgrad’ı bombardımanı söz konusu olun-ca 
iki ülke arasında savaş başlamış ve Rusya, Sırbistan’ı destekleyerek 31 Tem-
muz’da seferberlik ilan etmiştir. Almanya ise Rusya’nın seferberliği durdur-
masını istemiş cevap alamayınca 1 Ağustos’ta savaş ilan etmiştir. Ardından, 
Almanya’nın Fransa’ya, İngiltere’nin Belçika meselesi (Almanya, Fransa’ya 
saldırmak için Belçika topraklarını kullanmak istemiş, Belçika izin vermeyin-
ce işgale başlamıştı) dolayısıyla Almanya’ya savaş ilanlarıyla büyük Avrupa 
harbi başlamıştır.3

Osmanlı Devleti, Avrupa’daki gelişmelere seferberlik ve tarafsızlığını ilan 
ederek reaksiyon göstermiştir. Bununla beraber, İngiltere’nin İngiliz tezgâhla-
rında yapılan Sultan Osman ve Reşadiye adlı Türk savaş gemilerine el koyma-
sı, Türk Hükümeti’nin, kamuoyunun ve basının öfkesini çekmiştir.  İngiltere 
başta olmak üzere İtilaf Devletleri aleyhinde büyük bir antipati ortaya çıkar-
ken, Ağustos ayının ikinci haftasında Akdeniz’de bulunan ve İngiliz filosunun 
takibinden kaçan Goeben ve Breslau adlı Alman savaş gemilerinin sığınmak 
üzere Çanakkale Boğazı’nın önüne gelmesi Osmanlı Devleti’nin durumunu 
nazik bir safhaya getirmiştir.

Goeben ve Breslau Olayı: Alman Savaş Gemilerinin Osmanlı Devleti’ne 
Sığınması

İngiltere’nin Sultan Osman ve Reşadiye savaş gemilerine el koyması ve ar-
dından Goeben ve Breslau adlı Alman zırhlılarının İngiliz takibinden kaçarak 
Çanakkale Boğazı’ndan geçmeleri ve Osmanlı hizmetine alınmaları Osmanlı 
Devleti’nin savaştaki konumunu belirlemiştir.4

Başkumandan Vekili Enver Paşa, 7 Ağustos 1914’te Bahr-i Sefid Mevki-i 
Müstahkem Kumandanlığı’na gönderdiği telgrafta Goeben ve Breslau adlı 

1 Fahir H. Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara, 1973, s. 414.
2 Katrin Boekch, “Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Rusya ve Balkan Devletleri”, (Çev. Mustafa Ay-
dın), Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 167, Nisan 2007, s. 93.
3 Armaoğlu, a.g.e., s. 414-415.
4 Stanford J. Shaw, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu Savaşa Giriş, (Çev. Beyza 
Sümer Aydaş), Cilt: 1, Ankara, 2014, s. 545.

221_Bulent_Bakar.indd   2 09.05.2016   15:02:44

32



3BÜLENT BAKAR / SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRK BASININDA ALMAN SEMPATİSİ DÖNEMİ

harp gemilerinin boğaza girişlerine izin verilmesini istemişti.5 10 Ağustos’ta 
Alman gemileri Çanakkale Boğazı’ndan girerken, Osmanlı Hükümeti gemileri 
satın aldığını ve adlarının Yavuz Sultan Selim ile Midilli olduğunu açıkladı.6 
Enver Paşa, 11 Ağustos’ta Bahr-i Sefid Mevki-i Müstahkem Kumandanlığı’na 
gönderdiği telgrafta, Çanakkale Boğazı girişinde bekleyen İngiliz zırhlısına Al-
manya Hükümeti’nden satın alınan gemilerin Yavuz Sultan Selim ve Midilli 
olarak adlarının değiştirildiği bilgisinin verilemesini ve birden fazla zırhlı gö-
rüldüğü takdirde boğazın kapatılması emrini vermiştir.7

Türk gemilerine el koyulduğu günlerde Goeben ve Breslau gemilerinin gel-
mesi ve satın alınması kamuoyunda Alman sempatisini doruğa çıkartırken, 
İngiltere’ye kızgınlığı daha da arttırmış, Almanya’ya minnettarlık hissinin doğ-
ması sonucunu getirmişti. Türk Basınında bu hususta teşekkür ve şükran 
ifadeleri ön plana çıkmıştır:8

“… Almanya’nın Goeben dretnotu ile Breslau kruvazörü hükümetimizce 80 
milyon mark gibi şu zamanda pek büyük sayılabilecek bir fedakârlık mu-
ka-bilinde satın alındı. … İngiltere’nin gemilerimize el koyması yalnız maddî 
zara-rımızla kalmayıp belki daha vahim olmak üzere maneviyatımız üzerin-
de pek kötü bir tesir bırakmıştı. İşte Yavuz Sultan Selim dretnotu ve Midilli 
kruvazörü ile bu manevî hasarlar kısmen tamir ve telafi edilmiş oluyor. Mad-
dî boyutuna gelince, bu iki gemiyle haklarımızı ve menfaatlerimizi denizlerde 
gerektiği gibi müdafaa imkânı elde etmiş oluyoruz. … Alman İmparatorluğu-
nun da bu gemileri bize satmaya muvafakat etmekle gösterdiği alicenaplığa 
memnuni-yet ve hatta minnet ile yad etmeyi de şükran vazifesi biliriz.”

Goeben ve Breslau’ın 80 milyon marka satın alındığı açıklaması sözde bir 
satın almadan ibaretti. Gerçekte, Osmanlı Devleti bu gemiler için Almanya’ya 
bir kuruş bile ödememişti.9 Zaten, malî sıkıntılar içinde olan ve Karadeniz 
Olayı’ndan hemen önce Almanya’dan 5 milyon lira borç almak durumunda 
olan hükümetin 80 milyon markı ödeyemeyeceği açıktır.10 İstanbul’daki Al-
man Büyükelçisi Baron von Wangenheim da Berlin’e gönderdiği telgrafta Os-
manlı halkının iki Alman gemisinin “satın alınmasını” büyük bir zafer olarak 
kutladığını hatırlatarak hükümetin bu yoldaki aldatmacasına itiraz edilme-
mesini tavsiye etmişti.11

Yine basında, Goeben (Yavuz Sultan Selim) ve Breslau (Midilli) zırhlılarının 
özelliklerinden bahsedilerek, Türk donanmasının güçlendiği ifade edilmiştir.12

5 Askerî Tarih Belgeleri Dergisi (ATBD), Sayı: 88, Ağustos 1989, s. 2.
6 Shaw, a.g.e., s. 567-570.
7 ATBD, Sayı: 88, Ağustos 1989, s. 8.
8 “Yeni Gemilerimiz”, Tasfîr-i Efkâr, 12 Ağustos 1914.
9 A. Halûk Ülman, I. Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Savaş, İstanbul, 2002, s. 315.
10 Bkz. A. F. Macfie, Osmanlının Son Yılları 1908-1923, (Çev. Damla Acar-Funda Soysal), İstanbul, 
2003, s. 132-133.
11 Mustafa Aksakal, Harb-i  Umumi Eşiğinde Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl Girdi?, İstanbul, 
2010, s. 134.
12 “Yavuz Sultân Selîm ve Midilli Zırhlılarımız”, Tasfîr-i Efkâr, 12 Ağustos 1914.
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“Goeben ve Breslau zırhlılarının Almanya Hükümeti tarafından Osmanlı 
Devleti’ne satılmış olması Sultan Osman ve Reşadiye’nin gaspı üzerine 
büyük üzüntü yaşayan kamuoyu için az çok bir teselli olmuştur. Almanya 
bu iki gemiyi Akdeniz’de Fransız donanmasını taciz için bırakmıştı. Fran-
sız donanması ise oldukça güçlü gemilere sahip olmakla beraber Goeben 
ayarında ve süratinde bir gemisi olmadığından takip ve tahrip etme ka-
rarını gösteremedi. İngiltere’nin savaşa girmesi durumu değiştirdi. İngiliz 
donanmasında Goeben ayarında gemilerin olması dolayısıyla Almanya 
bu güzel gemiyi kaybetmemek için Osmanlı Hükümeti’ne satmayı teklif et-
miş ve tarafımızca kabul edilmiştir. Yavuz Sultan Selim adını alan Goeben 
zırhlısı dünyanın en hızlı ve kuvvetli dretnotlarından birisidir.
Breslau kruvazörü ise Hamidiye’nin bir buçuk misli olmakla beraber 28 
mil süratiyle en mükemmel savaş gemilerinden birisi kabul edilmektedir. 
Bu iki geminin böyle ansızın satın alınması bazı çevreleri bizim barış yan-
lısı tutumumuzdan şüpheye düşürebilir. Gerçekte ise bizim deniz gücü 
olarak biraz kuvvetlenmemiz kesin olarak ilan ettiğimiz tarafsızlığımızın 
korunmasını temin edecektir.”

İngiltere’nin gemilere el koyduğu günlerde iki Alman gemisinin Türk do-
nanmasının hizmetine alınmasını Alman basını ve İstanbul’da Almanca ya-
yınlanan gazeteler büyük bir propaganda imkânı olarak görmüşler ve bu yön-
de yayın yapmışlardır. Türk basını da bu yayınları özet olarak sayfalarında 
vermiştir. İstanbul’da yayınlanan Osmanischer Lloyd gazetesindeki değerlen-
dirmeler bu çerçevede gazetelerde şu şekilde yer almıştır:13

“… Diğer taraftan bu şanlı gemilerin dost bir devlet sancağına geçmesi-
ni ve bu suretle Osmanlı Devleti’nin Bahriyesinin hissedilecek derecede 
kuvvetlenmesini görmek bizim için memnuniyet vericidir. Bu millet son 
günler zarfında deniz kuvvetlerinin esasını teşkil edecek iki büyük savaş 
gemisinin elinden alındığını görmek felaketine maruz kalmıştır. Osmanlı 
Hükümeti’ne dostluğunu gösteren Almanya olmuştur. Bu suretle Osmanlı 
Devleti, karşılaştığı bu sıkıntıya daha rahat katlanacaktır.”

Bir süre sonra İstanbul limanına gelen Yavuz dretnotuyla Midilli zırhlı kru-
vazörünün bütün Osmanlı milletince tarif edilemez bir mutluluk ve samimi-
yetle karşılandığı basında özellikle vurgulanmıştır.14

İttifak Devletleri basını İngiltere’nin Türk gemilerine el koyması ve hemen 
ardından Goeben ve Breslau’ın Türkiye’ye gelişini derhal propagandaya dö-
nüştürmüşlerdi. Viyana’da yayınlanan Neue Freie Presse gazetesinin bu hu-
sustaki değerlendirmesi basına şu şekilde yansımıştı:15

“İngiltere, Osmanlı Hükümeti’nin protestosunu reddetmiş ve bu gemile-
rin bedelinin daha sonra ödeneceğini beyan ederek Türkiye’nin gururunu 
incitmiştir.  Bu gemiler Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını yok 

13 “Yavuz, Midilli”, Sabah, 13 Ağustos 1914.
14 “Yavuz, Midilli”, Sabah, 17 Ağustos 1914.
15 “Dretnotlarımızın Zabtı”, Tasfîr-i Efkâr, 22 Ağustos 1914.
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etme ihtimalini güçlendirmek için zapt edilmiştir. İngiltere kendisinin şere-
fi için binlerce Müslümanın döktüğü kanın karşılığını böyle ödüyor!. Fakat 
Almanya, savaş gemilerine her zamankinden daha muhtaç bir haldeyken 
Türkiye’nin haline acımış ve hakiki bir dost muamelesi yaparak en mü-
kemmel gemilerinden ikisini Türkiye’ye satmıştır.
Avusturya-Macaristan ve Almanya Hükümetleri yalnız kendi mevcudiyet-
leri için değil Türkiye’nin mevcudiyetini ve gelecekte büyük bir Osmanlı 
İmparatorluğu’nun tesisi için de harp etmektedirler.”

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesiyle ilgili etkenler ve 
güçler içinde belki de en önemlisi Goeben ve Breslau zırhlılarının Osmanlı 
Devleti’ne gelmesiydi. ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau, Goeben ve Bres-
lau’ın Çanakkale’den geçmesinin Türkiye’yi kaçınılmaz olarak savaşa itecek 
koşulları yarattığını düşünmüştür.16 Mütareke’den sonra Meclis-i Meb’ûsân’da 
savaş kabinelerinin sorgulanması esnasında konuşan Maliye eski Nazırı Ca-
vit Bey de, savaşa girilmesinin en büyük sebebi olarak Goeben ve Breslau’ın 
gelmesini göstermiştir.17

Böylece gemiler meselesi, İngiltere’den gelemeyen savaş gemileri ve Os-
manlı Devleti’ne sığınan Alman zırhlıları Osmanlı Devleti’nin savaştaki yerini 
almasında önemli rol oynamıştır.

Avrupa Savaşı’ndaki Durum

Almanya, savaşı kazanmak için hemen Schlieffen Planı’nı devreye sokmuş-
tu. Bu plana göre Rusya’nın seferberliğini geç tamamlayacağı öngörüldüğün-
den Doğu cephesinde Rusya’yı oyalayacak nispeten zayıf kuvvetler bırakıla-
rak, asıl güçlerle derhal Fransa’ya saldırılmalı ve birkaç hafta içinde saf dışı 
edilmeliydi.

Bu planı başarıya götürecek en kestirme yol ise kuzeyden düz Belçika ara-
zisinden Fransa’ya hücum etmekti. Ancak küçük ve güçsüz görünen Belçika 
Almanya’ya ciddi bir sorun oluşturdu. Almanya, Belçika’ya 4 Ağustos’ta savaş 
ilan ederek18 işgale başlamıştı. Ama bu ileri harekât 24 saat sonra Liege ken-
tinde durduruldu.19

9 Ağustos tarihli Sabah gazetesi “Liege Almanların elinde” başlığıyla savaş 
haberi verirken,20 bu haber 13 Ağustos tarihli İkdâm’a “Alman askerleri Liege’i 
işgal etti” ve “Almanların mühim galebesi” başlıklarıyla yansımıştır.21

Her ne kadar basında Liege’in düşüşüyle ilgili haberler yer alsa da kü-
çük Belçika’nın direnişi umulandan uzun sürmüş, Liege ancak 16 Ağustos’ta 
Almanların eline geçmişti. Liege duraklaması, İngiliz birliklerinin Fransa’ya 

16 Edward J. Erickson, Size Ölmeyi Emrediyorum!, (Çev. Tanju Akad), İstanbul, 2003, s. 57.
17 Ersin Müezzinoğlu, “Savaş Kabinelerinin Sorgulanmalarına Göre Osmanlı Devletinin Birinci 
Dünya Savaşı’na Girişi”, Hıstory Studıes, Vol. 7, Issue: 1, March 2015, s. 133.
18 Armaoğlu, a.g.e., s. 415.
19 Oral Sander, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, Ankara, 2005, s. 358.
20 Sabah, 9 Ağustos 1914.
21 İkdâm, 13 Ağustos 1914.
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yardıma gelmek için zaman kazanmasını sağlamıştır. Belki de Almanya için 
Birinci Dünya Savaşı’nda sonun başlangıcı Liege direnişi olmuştur.22

Tasfîr-i Efkâr gazetesinin Başyazarı Yunus Nadi, 16 Ağustos tarihli yazı-
sında denizlerde devam eden savaşla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştır:23

“Denizlerde çok kuvvetli olan İngiliz donanmasına Fransız donanmasının 
iltihak ettiği ve İtalya’nın henüz savaşa girmediği düşünüldüğünde İtilaf 
Devletleri’nin denizlerde üstün olduğunu kabul etmek gerekir. Fakat bu 
üstünlükten Rusya’nın elde edeceği önemli bir kazanım yoktur. Çünkü 
Boğazlar ve Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığı sebebiyle Karadeniz Rus Fi-
losu için hareket sahası olmadığı gibi Baltık Denizi de Alman donanması 
hakimiyetine girmiş ve girmek üzeredir. İngiliz donanması üstündür fa-
kat, Alman donanması Baltık’tan açılmadıkça bu üstünlüğün bir anlamı 
kalmıyor.
Almanya’nın asıl hedefi kara savaşıdır. Kara savaşında ancak belli bir 
noktaya geldikten sonra Alman donanması İngilizlerle bir deniz harbini 
kabul edecek ve şunu hedefleyecektir: batmak, fakat aynı zamanda ba-
tırmak!”

Almanya’nın Fransa saldırısında 2 kısımda çarpışma vardı. Doğu’dan 
Almanya-Fransa sınırında ve Belçika ile Fransa’yı ayıran hat üzerinde çar-
pışmalar bulunmaktaydı.24 Bu bölgede cereyan eden savaşla ilgili Tasfîr-i Ef-
kâr’ın başyazısında bazı tahminler yapılmıştır:25

“… Osmanlı Ajansı’nın Paris’ten aldığı bir telgrafa göre Liege ile Namur 
arasında büyük bir savaşın başlamak üzere olduğu belirtiliyor. Bu sava-
şa iki taraftan birer milyon kişinin katılacağı zannediliyor. Eğer bu doğ-
ruysa savaşın ilk büyük adımlarından birisi atılıyor demektir. Şüphe yok 
ki Belçika arazisinde vuku bulacak bu ilk müsademe savaşın akıbetini 
belirlemeyecektir. Bu müsademenin galibinin mutlaka kesin neticeyi te-
min edeceği garanti edilemez. Bununla beraber bu çarpışmada elde edi-
len başarı veya hezimetin sonraki süreç için etkili olmayacağı da söyle-
nemez.
İki ihtimal var. Alman kuvvetlerinin ilerlemesini durdurmak ve mümkünse 
geri atmak. Almanlar ise ilerlemelerinin önündeki tüm engelleri ortadan 
kaldırmak istiyorlar. Almanlar hareketlerini başarıyla ikmal ederse Paris 
yolunda önemli bir kazanım elde ederler. Aksi takdirde yeni kuvvetlerle 
yeni çarpışmaların önü açılacaktır.”

Bir taraftan denizlerde de mücadele devam ediyordu. Ağustos ayı or-tala-
rında Adriyatik denizinde seyretmeye başlayan beş zırhlı ve on torpi-dodan 
oluşan bir İngiliz filosunun amacı Avusturya donanmasına rastla-yarak çar-
pışmaya girmekti. İngiliz filosuna destek vermek için Fransız do-nanmasının 

22 Sander, a.g.e., s. 359.
23 “Umûmî Harbin Denizler Safhası”, Tasfîr-i Efkâr, 16 Ağustos 1914.
24 Tasfîr-i Efkâr, 15 Ağustos 1914.
25 “Umûmî Harbin İlk Hatvesi”, Tasfîr-i Efkâr, 18 Ağustos 1914.
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Adriyatik denizine gelmesi bekleniyordu.26 İtilaf Devletleri’nin donanmaları 
İtalya’nın tarafsızlığı sayesinde Akdeniz’de İttifak filosundan çok üstün du-
rumdaydı.27

Türk basınında Doğu cephesiyle ilgili haberlerde Almanların Ruslara karşı 
üstün olduğu vurgusu yapılmıştır. Nitekim, Ağustos ayı ortalarında Lemberg 
yakınlarında gerçekleşen çarpışmada Rusların yine kayıp verdiklerinden bah-
sedilmiştir.28

Bu arada Pasifik’te ise Japonya, Almanya’ya karşı tavır almış ve bir ülti-
matom vermiştir.29 Japon notasında, İngiliz-Japon ittifakı dolayısıyla Japon 
ve Çin sularındaki Alman savaş gemilerinin buralardan uzaklaştırılacağı veya 
silahlarından arındırılacağı ifade edilmişti.30 Bir süre sonra Japonya, Alman-
ya’ya harp ilan etmiştir.31

Batı’da Belçika’da ilerleyen Alman orduları Brüksel’i ele geçirmişti.32 Yine, 
Alman ve Fransızların Meç civarındaki çarpışması sonucunda Alman ordusu 
15.000 esir ve 50 top elde etmişti.33

28 Ağustos’ta bir İngiliz filosu Kuzey denizinde Helgoland’ın kuzey batısın-
da Alman karasularına girmiş ve bu filo ile daha zayıf bir Alman filosu ara-
sında bir çarpışma meydana gelmiştir.34 Berlin kaynaklı haberlere göre küçük 
tonajlı Alman deniz filosu kendilerini takip eden ve üstün İngiliz donamasına 
sisten istifade ederek birden bire saldırmıştır. Almanlara göre kendilerinin 
kayıpları azken, İngiliz donanmasına ciddî hasar verdirilmişti.35

Sabah gazetesinin başyazısında denizlerde meydana gelebilecek muhtemel 
gelişmeler hakkında tahminlerde bulunulmuştur. Buna göre, savaşın kara 
kısmıyla ilgili hedeflerin belli olduğu belirtilerek, denizde ne olacağı sorulu-
yordu. Bir tahmine göre, Almanya donanması İngiliz donanmasıyla çarpış-
mayı göze alacak, veya İngiliz adalarına karşı harekat gerçekleştirecek ya da 
karada Fransa ve Rusya’ya karşı istediği duruma gelirse İngiltere ile müzake-
reye giri-şecekti.36

Ağustos ayı sonunda Almanlar Paris’e 100 kilometre mesafede bulunu-
yorlardı.37 İkdâm’ın başyazısında Almanların Batı cephesinde ilerlediği, Doğu 
cephesinde yine başarılı olduğu belirtilmiştir. 29 Ağustos tarihli bir telgrafa 

26 “Adriyatik’te İngiliz Donanması”, Sabah, 17 Ağustos 1914.
27 Pierre Renouvın, Birinci Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918), (Çev. Adnan Cemgil), Cilt: I, İstanbul, 
1969, s. 235-236.
28 “Rusların Bozgunluğu”, İkdâm, 20 Ağustos 1914.
29 “Japonya Ültimatomu Etrâfında”, İkdâm, 20 Ağustos 1914.
30 “Japonya’nın Notası”, İkdâm, 21 Ağustos 1914.
31 “Japonya’nın İ’lân-ı Harbi”, İkdâm, 25 Ağustos 1914.
32 “Brüksel Zabt Edildi”, İkdâm, 22 Ağustos 1914.
33 “Almanların İlk Muzafferiyyetleri”, Tasfîr-i Efkâr, 23 Ağustos 1914.
34 “Şimâl Denizinde”, Sabah, 30 Ağustos 1914.
35 “Helgoland Muhârebe-i Bahriyyesi”, İkdâm, 31 Ağustos 1914; “Helgoland Muhârebe-i Bahriyye-
si”, Tasfîr-i Efkâr, 31 Ağustos 1914.
36 “Mechûl Kalan Nokta”, Sabah, 30 Ağustos 1914.
37 “Paris’e 100 Kilometre”, Sabah, 30 Ağustos 1914; Tasfîr-i Efkâr, 30 Ağustos 1914.
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göre, Doğu Prusya’daki Alman orduları üç gün devam eden muharebeler ne-
ticesinde Rusların 5. Kolordusuyla, 3. Süvari Fırkasını perişan etmişti.38 Böy-
lece, Doğu Prusya’da Rus ilerlemesi durdurulmuş ve Tannenberg Savaşı’n-
da Alman Generali Hindenburg büyük bir zafer kazanmıştır. Bundan sonra, 
Rusya çok yıpranarak vurucu gücünü yitirdi. İngiltere ve Fransa’dan silah ve 
cephane yardımı isteyerek, artık savunmada kalacağını bildirdi.39

Alman ordusunun Fransa’daki hızlı harekatı neticesinde başkent Paris 
ciddî bir tehdit altına girmişti. Yabancı devlet temsilcilikleri vatandaşlarına 
Paris’i terk etmeleri çağrısında bulunurken, halk tedirginlik içindeydi.40 Paris 
Kumandanı yaptığı açıklamada halkın son noktaya kadar şehri müdafaa ile 
mükellef olduğunu ilan etmiştir. Paris üzerinde Alman uçakları uçuyordu ve 
birisi düşürülmüştü.41

Basındaki bilgilere göre, Alman ordusu Belçika’nın mukavemetinden do-
layı Belçika’da 15 gün kadar oyalandıktan sonra Fransız topraklarında iler-
lemeye başlamış ve Fransız-İngiliz ordularını ard arda mağlup ederek Cille, 
Rennes gibi yerleri zapt ederek beş hafta içinde Paris civarına gelmişti.42

Uzakdoğu’da ise Japonya’nın Almanya’ya karşı aldığı tavır bir gazetenin 
başyazısında eleştirilmiştir:43

“… Bugün hiçbir sebep olmaksızın Çin’deki küçük Alman müstemlekesine 
hücum eden Japonya yeni Japonya’dır. Amerika’ya karşı bütün kuvve-
tiyle sarıldığı İngiltere ittifakı Japonya’yı bu teşebbüse pek kolay sevk 
etti. 10 sene evvel namus ve istiklâli için harp eden bu millet, bugün Çin 
ticaretinin büyük bir çıkış noktasına saldırıyor!”.

Japonya, Kasım 1914’te Shantung yarımadasıyla Kiaochow’u ele geçirir-
ken, öte yandan Japon donanması Pasifik’teki Alman sömürgeleri Caroline, 
Marianne ve Marschall adalarını işgal etti. Böylece, Japonya 1914 yılı Kasım 
ayında savaşını bitirmiş oldu.44

Savaş içinde her iki blok tarafsız ülkeleri kendi kamplarına çekmek için 
çaba sarf etmiştir. Nitekim, Avusturya Hükümeti de, Rusların Galiçya bölge-
sinde bazı başarılar elde etmeleri üzerine önemi iyice artan Romanya ile te-
masa geçmiş ve kendisiyle hareket etmesi halinde Transilvanya bölgesindeki 
Romenlere muhtariyet vermeyi taahhüt etmişti.45

Sırbistan’ın savaştaki durumuyla ilgili Türk basınındaki haberler genelde 
Berlin kaynaklı olmuştur. Bir habere göre, Eylül ortası itibariyle Sırpların as-
ker kaybı 25.000 kişiyi geçmişti ve durumları ümitsiz görünmekteydi.46

38 “Garb ve Şark’ta İ’tilâf Mağlûb”, İkdâm, 30 Ağustos 1914.
39 Sander, a.g.e., s. 361.
40 “Paris’te Karışıklık”, İkdâm, 31 Ağustos 1914.
41 “Paris’in Müdâfaası”, Sabah, 6 Eylül 1914.
42 “Alman Tayyâre ve Balonları Paris Üzerinde”, Tasfîr-i Efkâr, 7 Eylül 1914.
43 “Yeni Japonya”, Tanîn, 9 Eylül 1914.
44 Armaoğlu, a.g.e., s. 416.
45 “Avusturya’nın Romanya’ya Teklîfi”, Tasfîr-i Efkâr, 17 Eylül 1914.
46 “Sırbistan’ın Ahvâli”, Tasfîr-i Efkâr, 17 Eylül 1914.
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Eylül ayının ilk günlerinde Paris önlerine kadar gelen Alman orduları, he-
sapsız ilerlediklerinden bir süre sonra geri çekişmeye başlamışlardı. Gazetele-
rin değerlendirmesinde bu geri çekilmenin Almanların Paris civarında mağlup 
oldukları anlamına gelmediği, yanlış bir hesabı düzeltmeye dönük olduğu vur-
gulanmıştır.47 Basında yer alan bilgilere göre Fransa savaşta en tehlikeli nokta-
larda ilk saf olarak Cezayirli ve Sudanlı Müslüman askerleri kullanmaktaydı.48

Almanların iddialarına göre Paris önlerinden çekilme bir plan mukabilinde 
olmuştu. Paris’i büyük bir tehditten kurtaran ise Fransız Başkumandanı Jof-
fre olmuştu. General Joffre, Almanların sağ kanadının Paris’e çok yaklaştığı-
nı görünce, Alman ordusunun merkezinin oldukça zayıf olduğunu anlayarak 
kendi sol kanadını Paris müdafaasına bırakıp diğer kuvvetleri derhal merkeze 
toplayarak Almanların merkezini üstün kuvvetle tehdit edecek bir vaziyet aldı. 
Almanlar bunu fark edince lüzumundan fazla ileri giden sağ kanatlarını ge-
riye çekip merkezi kuvvetlendirmeye çalıştılar. İki tarafın karşılıklı merkezde 
gerçekleşen şiddetli saldırılarında bir sonuç alınamamıştı.49 9 Eylül 1914’te I. 
ve II. Alman ordularının geri çekilmek zorunda kalması, savaşın gidişatı bakı-
mından Fransa için harika bir durumdu.50

Liege duraklamasından sonra Almanya Paris’i 6 hafta içinde düşüremeyece-
ğini anlarken, Rusya seferberliğini hızla tamamlamıştı. Alman Genelkurmayının 
doğudan Paris’e girme denemesi de Marne nehrinde güçlü Fransız direnişiyle 
karşılaşınca Schliffen Planı’nın başarısızlığı açık bir biçimde ortaya çıkmıştır.51

Almanların Batı cephesinde Büyük kuvvet ve gayrete rağmen başarıla-
rında bir azalma meydana gelirken, hatta hücumlarda gözle görülür şekilde 
hafifleme yaşandığı süreçte Doğu cephesinde Alman Generali Hindenburg as-
kerinin azlığına rağmen Rusları mağlup etmekteydi. Hindenburg komutasın-
daki Alman ordusu kendisinden sayıca daha fazla olan Rus ordusunu mağlup 
ederek Ruslardan toplam 150.000 esir ve 900 top almıştı.52

İlerleyen günlerde savaş ateşi Balkanlara yaklaşırken, Balkan ülkeleri ko-
numlarıyla ilgili sürekli açıklamalar yapmışlardır. Romanya Başvekili yaptığı 
açıklamada Romanya’nın siyasetinde bir değişiklik olmadığı ve tarafsızlığını 
sürdüreceğini ifade ederken,53 Rusya’nın Sırbistan’a göndereceği mühimmatı 
Bulgaristan’dan geçirmek istemesi ve Bulgar hükümetinin buna izin verme-
mesi üzerine Rus-Bulgar ilişkileri gerginleşmişti.54

Denizlerde savaş devam etmekteydi. 7 Ekim tarihli bir gazete yazısında 
İngilizlerin büyük-küçük 18 savaş gemisi kaybettiği, Almanların kaybının ise 
8 gemi olduğu belirtilmiştir.55

47 “Almanların Fransa’daki Yeni Vaz’iyyeti”, Tasfîr-i Efkâr, 18 Eylül 1914.
48 “Fransa’nın En Şecî Askeri”, Tasfîr-i Efkâr, 23 Eylül 1914.
49 “Almanlar Ne Kadar Ric’at Ettiler”, Tasfîr-i Efkâr, 27 Eylül 1914.
50 Renouvın, a.g.e., s. 263-264.
51 Sander, a.g.e., s. 359.
52 “Şarkî Prusya’da Ruslar”, Tasfîr-i Efkâr, 22 Eylül 1914.
53 “Romanya’nın bî-taraflığı”, Sabah, 4 Teşrîn-i Evvel 1914.
54 Sabah, 4 Teşrîn-i Evvel 1914.
55 “Hangisi Daha Ziyâde Zararda”, Tasfîr-i Efkâr, 7 Teşrîn-i Evvel 1914.
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Belçika’da Anvers şehri de, uzun süre direnmesine rağmen sonuçta Al-
manların eline geçmişti.56 Tasfîr-i Efkâr’da Yunus Nadi, stratejik öneme sahip 
Anvers’in düşmesinden sonra başyazısında şu ifadeleri kullanmıştır:57

“Anvers’in zabtıyla İngiltere’nin korktuğu işlerden en başlıca birisi tahak-
kuk etmiş oluyor. Bu şekilde Almanya, İngiltere için hem müthiş bir kabus 
hem de ciddi bir tehlikedir. Bundan dolayıdır ki, Anvers’in düşmesi bu 
harpte yeni bir devrenin başlayacağını ileri sürebilecek kadar önemlidir.”

Bu gelişme başka bir başyazıda farklı değerlendirmeyle ele alınmış, Belçi-
ka’nın İtilaf Devletleri’ne iyilik, kendisine kötülük yaptığı yorumu getirilmiştir:58

“… Anvers düştü. Bu durum harp açısından değil, Belçika’nın durumu ve 
geleceği açısından öneme sahiptir. Belçikalı bir Bakan’ın itiraf ettiği gibi 
Anvers için direnme ihtimali kalmamışken sırf müttefiklerden ayrılmamak 
için bugünkü Belçika zayiatı oluştu. … Belçika’nın bu harpte Fransa’ya 
ve İtilaf Devletleri’ne hizmeti pek mühimdir. Alman ordusunun en uygun 
şartlarda yaptığı ilk hücum Belçika’da hiçbir engelle karşılaşmadan doğ-
rudan Fransa’ya gerçekleşseydi Fransız ordusu hazırlığını bile yapama-
dan ricate mecbur kalacak ve savaş bambaşka bir görüntüye girecekti.
Savaş Almanya’nın galibiyetiyle biterse Kayzer, Liege ve Anvers’te dökü-
len Alman kanını karşılıksız bırakmayacaktır. Bundan dolayıdır ki, Belçi-
ka gibi zengin, çalışkan, mamur bir memleketin yaptığı hataya herkesle 
beraber biz de acırız.”

Almanların Anvers’ten sonra böylece Manş kıyılarını kontrol etmesiyle Bel-
çika’nın istila ve işgalinin tamamlandığının kabul edildiği vurgulanmıştır.59 
Bununla birlikte Almanların Belçika’da oyalanması ve kaybettiği değerli za-
man savaşın kaderini yakından etkilemiş ve Schliffen Planı’nın gerçekleşme-
sini engellemiştir. Umulmadık Belçika ve Fransız direnişi bu planın başarısız-
lığının temel nedeni olmuştur.60

Böylece, savaşın ilk birkaç ayı geçtiğinde savaşanlardan hiçbirisi henüz 
amacına ulaşamamıştı. Almanya bir darbede Fransa’yı yenip Paris’i ele geçi-
rememiş, Fransa ise Alman ordularını topraklarından atamamıştı. Avusturya, 
küçük Sırbistan’ı ezememiş ve yıkamamış, Rusya, Batı cephesine göre daha 
zayıf durumdaki Alman ordusuna karşı zafer kazanamamış hatta zor durum-
da kalmıştı. İngiltere’ye gelince, en güçlü olduğu yanını, deniz gücünü henüz 
istediği gibi kullanamamış ve Alman donanmasıyla açık denizlerde ciddî bir 
hesaplaşmaya girememişti. Ancak, zamanın İtilaf Devletleri lehine işlemeye 
başladığı ortadaydı. Bir hamlede savaşı kazanamayan kara devletleri Alman-
ya ve Avusturya’nın işi zorlaşmış ve artık uzun bir savaşa dayanıp dayanama-
yacakları sorgulanmaya başlanmıştır.61

56 “Anvers Nihâyet Sukut Etti”, Tanîn, 11 Teşrîn-i Evvel 1914.
57 “Anvers’in Sukutu”, Tasfîr-i Efkâr, 11 Teşrîn-i Evvel 1914.
58 “Anvers’ten Sonra Belçika”, Tanîn, 12 Teşrîn-i Evvel 1914.
59 “Belçika İstîlâsı Tamâm Oldu”, Tasfîr-i Efkâr, 19 Teşrîn-i Evvel 1914.
60 Sander, a.g.e., s. 358-359.
61 Sander, a.g.e., s. 361-362.
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Savaşın Geleceğiyle İlgili Tahminler

Büyük harp başladığında en çok merak edilen hususlardan birisi savaşın 
ne kadar süreceği ve hangi tarafın galip geleceğiydi. Bununla ilgili basında 
birçok değerlendirme yapılmıştır:62

“… Acaba hangi taraf galip gelecek?. Bu suale cevap vermek imkân hari-
cindedir. Bunu zamana bırakmaktan başka çare yoktur. Almanya İmpa-
ratoru bile nutkunda bunu açıktan açığa söylemiştir. Bu harpte en mü-
him vazifeyi ifa eden İmparator Wilhelm’in bile tayin edemediği bir husus 
için zihin yormak abestir. … Herkesi  meşgul eden bir ikinci sual daha 
var: Acaba harb-i umumî ne zaman bitecek?. Maalesef bu suale de ce-
vap vermek mümkün değildir. Çünkü tarihte bu derece müthiş, bu derece 
fevkalade bir harbe tesadüf edilmemiştir ki kıyaslanıp az çok bir hüküm 
verilebilsin.
… Her halde bazıları harbin 3 aydan fazla devamına Avrupa’nın taham-
mül edemeyeceğini tahmin etmektedirler. İhtimal ki bu tahmin yanlış de-
ğildir. Hakikaten bu buhranın uzun müddet devam edemeyeceğini ilk te-
sirlerinden anlıyoruz. Nitekim, bütün Avrupa ahvalinin ve hayatının daha 
şimdiden değiştiğini görüyoruz. Bugün Avrupa için bütün ihtimallere karşı 
metanet ve cesaret göstermekten başka çare yoktur. Buhranın ne kadar 
devam edeceği kestirilemese de 15 güne kadar gelişmelerin belli olması 
tabiidir.”

Bir süre sonra Avrupa’daki savaşın zannedilenden daha çok devam edece-
ği düşünülmüştür. Buna sebep olarak savaşın yüz milyonlarca insanın haya-
tını ve medeniyetini tehlikeye düşürmesi gösterilmiştir.63

Savaşın uzun süreceğinin tahmin edildiği bir yazıda şu değerlendirme ya-
pılmıştır:64

“… Kısa sürede bitecek zannedilen Avrupa harbi, tahminlerin aksine epey-
ce uzayacaktır. Onun için kendilerini savaşla ilgili sayan bütün hükümet 
ve milletler hesaplarını buna göre yapmalıdır. Avrupa harbine Japonya 
da karıştıktan sonra eski dünyanın her tarafındaki milletlerin bu herc ü 
merc ile bir şekilde ilgili bulunduklarını kabul etmek lazımdır. Malumdur 
ki mecburiyetin oluştuğu yerde arzunun hükmü kalmaz. Bundan dolayı 
milletimizin tek ferdine varıncaya kadar hepimize düşen vazife gereken 
tedbirleri almaktır.
… Avrupa harbi başlayalı iki haftayı geçti. Şimdiye kadar vuku bulan 
muharebeler-Brüksel’in Almanlar tarafından zabtı dahi dahil olduğu hal-
de- kesin neticeler verecek şeyler değildir. Bundan dolayı şunu anlıyoruz 
ki, bir Avrupa harbinin nihayet 20-30 gün zarfında ortalığı alt üst etmek 
suretiyle neticeleneceği düşüncelerimiz hata ve mübalağa imiş.”

62 “Harb-i Umûmî Başladı?”, İkdâm, 6 Ağustos 1914.
63 “Harb Ne Kadar Sürer?”, Tanîn, 20 Ağustos 1914.
64 “Harb Ne Kadar Devâm Edecek?”, Tasfîr-i Efkâr, 22 Ağustos 1914.
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Ağustos ayı sonunda Alman ordularının cephelerdeki başarıları savaşın 
kısa süre sonra bitip bitmeyeceği sorusunu yeniden gündeme getirmiştir:65

“… Alman ve Avusturyalıların Batı ve Doğu’daki başarılarından sonra ba-
rış ihtimalinin arttığına, savaş devam ederken müzakerelerin başlayaca-
ğına inananlara şimdilik kesin surette katılmak mümkün değildir. Belki 
bazı şartlar barışı yaklaştırabilir. Ama belki de savaş aylarca devam ede-
bilir ve taraflar bitap kalınca bitebilir. Avusturya Orduları Başkumandanı 
yaptığı açıklamada Rus cephesinde henüz kesin sonucun alınmadığını 
belirtmiştir. Neticede, gelişmeleri beklemek lâzımdır.”

Sabah gazetesindeki başyazıda barışla ilgili tahminler şu şekilde ifade 
edilmiştir:66

“… Amerika ve Papa’nın savaşla ilgili teşebbüslerinin olumlu bir sonuç ve-
receğine inananlardan değiliz. Savaşa son verilebilmesi için taraflardan 
birinin mağlubiyeti kabul ederek barış talebinde bulunması veya barış 
karşılığında mühim fedakârlıklar yapabileceğini göstermelidir. Savaş sa-
hasında şimdilik mühim başarılar kazanmış Almanya ve Avusturya böyle 
yarı yolda barışı kabul edemez. … Savaş bir barışı talep edecek noktaya 
henüz gelmemiştir. Zaten, Fransa’nın idare merkezini Bordeaux’ya nakl 
etmesi, İngiltere ile Rusya’nın icap ederse 20 sene savaşacaklarını açıkla-
maları ve münferit barış yapmayacakları hususunda bu üç devletin daha 
yeni bir anlaşma yapmaları, barışın şu anda hayli uzakta olduğunu gös-
teriyor.”

Savaş süresiyle ilgili değerlendirme diğer bir başyazıya şöyle yansımıştır:67

“… Bugünkü harp ve buhranın ne kadar devam edeceğini birkaç hafta 
evvel tahmin etmeye kalktığımız zaman en kısa bir müddet olmak üzere 
bir seneyi hesap ediyorduk. İki aylık harbin bugün verdiği neticelere göre 
artık bir senelik bir buhrandan bahs etmek pek mümkün değildir. Harbin 
en aşağı bir sene devam edeceğini zannedenler Almanların seri hareketini 
hesap ediyorlardı. Fakat olaylar, harekâtta tahmin edilen sürate mani 
oldu. Henüz hiçbir taraf kesin yenilgiye uğramadı. Fransa’ya karşı seri 
bir hareket yapmak isteyen Almanya, Fransız ordularının ilk hamlede son 
kuvvetini sarf etmeyi uygun bulmayarak geri çekildiğini sonra tekrar iler-
lediğini gördü. Avusturya ise yalnız başına Ruslara ezilmek istemeyerek 
en az bir gayretle azamî mukavemet sağladıktan sonra müttefikinin yapa-
cağı harekâtı bekleyerek daha uygun bir mevziye çekilmeye lüzum gördü.

Taraflar, şüphesiz mücadeleyi siyaset sahasında da yapıyorlar. Düşmanı 
savaş meydanlarında ezmek için özel bir dikkat gösterilirken aynı zaman-
da askerî harekâtın tarafsız ülkelerin siyasetinde yapacağı etkiyi dikkate 
alıyorlar. … Şu halde her şey gösteriyor ki ,muharipler gelecek baharı ve 

65 “Sulh ve Sükûn İhtimâlâtı Yaklaştı mı?”, İkdâm, 31 Ağustos 1914.
66 “Sulh Ne Zaman Mümkündür?”, Sabah, 14 Eylül 1914.
67 “Harbin Devâmı”, Tanîn, 29 Eylül 1914.
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hatta yazı da karşı karşıya geçireceklerdir. Senelerden beri bugün için 
hazırlanan milletleri bir senede bitap düşecek zannetmek hatadır…”.

Başlangıçta yapılan kısa süreli savaş tahminleri 1914 yılı sonbaharına ge-
lindiğinde yerini daha yıllarca sürecek bir savaş tahminine bırakmıştır. Nite-
kim, İngiltere Harbiye Nazırı Lord Kitchener de yaptığı bir açıklamada, sava-
şın en az iki sene devam edeceğini beyan etmiştir.68

Türk Basınında Alman Yanlısı Yayınların Başlaması

Türk basını savaş başladığında tarafsız bir çizgide sadece haberleri naklet-
mekle yetinmiştir. Ağustos ayının ilk günlerinde İngiltere’nin parası ödenmiş 
Türk savaş gemileri Sultan Osman ve Reşadiye’ye el koyması ve bu hayal kı-
rıklığı, öfke günlerinde Goeben ve Breslau adlı Alman gemilerinin Çanakkale 
Boğazı’ndan  geçerek Osmanlı Devleti’ne sığınması ve satın alındığı açıkla-
masıyla kamuoyu ve Türk basını büyük ölçüde Alman yanlısı bir tutum içi-
ne girmiştir. Kuşkusuz, savaşın başlarında Doğu ve Batı cephelerinde Alman 
başarısı ve Osmanlı Devleti’nin geleneksel düşmanı Rusya, Fransa ve İngil-
tere’nin mağlubiyetleri kamuoyunu memnun etmiştir. Bu memnuniyet zaten 
gazetelerin başlıkları ve haberlerine kısa sürede yansımıştır.

Servet-i Fünûn dergisinin bir yazısında İtilaf Devletleri’nin savaşta galip 
gelmesi halinde Müslüman ve Türklerin hayatının çok zorlanacağı ve kurtu-
luşlarının daha zor ve kanlı olacağı ifade edilerek, şartların Almanya’yı doğal 
müttefik yaptığı şu şekilde vurgulanmıştır:69

“…Şu ana kadar Avrupa harbine katılanlardan bir tarafta Almanya, 
Avusturya bir tarafta da Fransa, Rusya, İngiltere, Belçika, Sırbistan ve 
Karadağ vardır. Harbin sahası mutlaka genişleyecektir. İtalya uzun süre 
tarafsız kalamaz. Türkiye’nin tarihî düşmanı olan Rusya, İngiltere ve 
Fransa, Almanlarla harp ediyor. Düşmanımızın düşmanı dostumuzdur. 
Bu aldanmayan akıl ve mantık, tereddütsüz bizi Almanların en halis bir 
dostu ve müttefiki yapıyor. Artık, bütün İslâm ve Türk düşünürleri itiraf 
ediyor ki, Batı milletleri içinde İslâm ve Türk dostu veya müttefiki Alman-
lar olabilir.”

Yine, savaşın başında genelde tarafsız bir çizgide duran ve gelişmeleri nak-
letmekle yetinen Türk basınının özellikle Ağustos ortasından itibaren savaş 
sorumluluğu için İtilaf Devletleri’ni suçlayıcı nitelikte yayınlar yaptığı dikkati 
çekmiştir. Nitekim, Tasfîr-i Efkâr’ın başyazısında bu yaklaşım gözükmekte-
dir:70

“… Avrupa harbinin gerek yakın ve gerek uzak sebeplerini inceleyecek 
olursak sorumluluğun daha ziyade Fransa ile Rusya’nın omuzlarında ol-
duğunu müşahade ediyoruz. En yakın sebep, Avusturya-Macaristan Veli-
ahdına gerçekleşen suikasttı. Ülkesi için harikulade bir şahsiyet olan Ar-

68 “Muhârebe İki Sene Devâm Edecek”, Sabah, 4 Teşrîn-i Evvel 1914.
69 “Harbin Netâyici”, Servet-i Fünûn, 7 Ağustos 1330 (20 Ağustos 1914), Sayı: 1211, s. 228.
70 “Harbin Mes’uliyyeti-İtalya’nın Vaz’iyyeti”, Tasfîr-i Efkâr, 21 Ağustos 1914.
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şidük’e yapılan bu cinayet adeta Avusturya-Macaristan’ın mevcudiyetine 
kast etmek demekti. Bu cürete karşı Avusturya’nın sessiz kalması ölümü 
kabul etmekle eşitti.
Sırbistan’ın resmî dairelerinin ve şahıslarının da karıştıkları bu olaydan 
dolayı Avusturya cezalandırma yoluna gitti. Bu sırada Avusturya-Maca-
ristan’ın toprak elde etmek gibi bir amacının olmadığı Almanya tarafından 
da garanti edildiği halde Rusya Slavlık duygusuyla hareket ederek askerî 
yığınağında ısrar edince olaylar geldi savaşa dayandı. Fransa ve Rusya, 
bütün dünyanın kınadığı bir cinayeti savunmak için savaşa sebebiyet ver-
miş olmuyorlar mı?. Bunlara katılan İngiltere’nin de başka bir şey yapma-
dığı meydanda değil midir?.
Daha uzak sebep: Fransa’nın Rusya’ya bitip tükenmek  bilmeden maddî 
desteği ve bu suretle Slavlık emellerine hizmet etmesi, Fas meselesinden 
dolayı Almanya ile harbe girişmeyen Fransa bugün bir cinayetin müdafa-
ası ve Slavlığın himayesi namına en büyük felaketlere sürükleniyor!. İtal-
ya’ya gelince bu devletin şimdiye kadar İttifak ve İtilaf arasındaki vaziyeti 
gâh bir tarafa gâh diğer tarafa meyleder görüntüdeydi. Büyük ihtimal du-
rum şu anda da budur.”

Ağustos ayının sonuna doğru Türk basınında çıkan haberlerde Almanların 
her iki cephede başarılı olduğu vurgulanırken, Tasfîr-i Efkâr’da yayınlanan bir 
krokide Kaiser Wilhelm’in resmi, Alman sembolü kartal ve savaştaki cephe 
durumu gösterilmiştir.71 Alman ordusunun Paris’e yaklaşması da “Almanlar 
nihayet Paris yolu üzerinde!” başlığıyla haberleştirilmiş ve gelişmeden duyu-
lan sevinci gizleme ihtiyacı duyulmamıştır.72

Türk kamuoyunda Almanya lehinde bir hava oluşmasıyla ilgili bir başyazı-
da şu değerlendirme yapılmıştır:73

“… Paris gazetelerinde Türkiye’nin tarafsızlığa riayet etmediğini, Türk 
kamuoyunun neden İttifak devletleri lehine olduğunu yazıyorlar. Tahmin 
ediyoruz ki, biz bu satırları yazarken Paris gazeteleri bu konuları yazacak 
zamana sahip olamayacaktır. Fakat, biz hakkımızı savunmak için yine 
cevap vereceğiz. İki Alman gemisinin satın alınması bizim hakkımızdı. 
Çünkü Devletler Hukuku kaideleri açısından buna engel bir husus yoktur. 
… Bu harbin bizim hissiyatımıza ilk zararı bu kadar fedakârlıklarla elde 
ettiğimiz iki gemimizin gasp edilmesi oldu.
… Diğer taraftan tarafsızlık ihlali namına Yavuz ve Midilli misallerinden 
başka bir şey bulunmadığı halde Fransız basınının aralıksız bizi itham 
etmesini tek bir sebeple izah edebiliriz: Belki de Türk kamuoyunun Alman-
ya’ya teveccüh göstermesi. Evet, görülüyor ki Türk kamuoyu Almanya’ya 
teveccüh gösteriyor. Fakat, bunda Hükümetin ne kabahati var?. İngilte-
re böyle tarihî bir devrede bizi çok beklediğimiz gemilerimizden etti. Bu 

71 Tasfîr-i Efkâr, 25 Ağustos 1914, Bkz. EK 1.
72 Tasfîr-i Efkâr, 30 Ağustos 1914, Bkz. EK 2.
73 “Türkiye’nin bî-taraflığı”, Tanîn, 5 Eylül 1914.
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kaybın, Alman bayrağı taşıyan iki güzel  gemiyle telafi edildiğini  gören 
kamuoyunun Almanya’ya karşı şükran hissi duymasından daha tabii ne 
olabilir?. Halk için La Haye Muahadeleri, Londra kararları gibi sözlerin 
çok bir manası yoktur. Biz savunma vasıtalarından mahrumken Almanya 
fedakârlık etti ve bize iki gemi sattı. Elbette kamuoyunun Almanya lehi-
ne dönmesi normaldir. Hükümet ise tarafsızlığını muhafaza etmektedir. 
Özetle, biz bugünkü tufan içinde hukuk ve menfaatimizi muhafaza etmek 
istiyoruz. O müdafaayı kolaylaştıracak herhangi bir destek bizce teşek-
kürle karşılanıyor. Yavuz ve Midilli’yi bu kapsamda sayabileceğimiz gibi 
Alman Askerî Heyeti’nin ordumuza yaptığı hizmetler de pek kıymetlidir. 
Bizi sevenlerin kuvvetli olmamızı da istemelerini rica ederiz. Mümkün olan 
son ana kadar tarafsız kalmak hükümetimizin tek fikridir. Şu ana kadar 
bu fikirde bir değişiklik olmadı. Kamuoyunun düşüncesinde bir farklılık 
görülüyorsa bundan sorumlu olan ne o kamuoyu ne de bilhassa bu hü-
kümettir!”.

Basının Eylül ayındaki yayınlarında Alman sempatisi ve başarısının iyi-
ce arttığını ifade etmek yanlış değildir. Alman ordusunun başarısızlığıyla ve 
kayıplarıyla ilgili ön plana çıkan haberlere pek rastlanmazken, Alman ordu-
sunun gücüne vurgu yapılmaktadır. 7 Eylül 1914 tarihli İkdâm gazetesinin 
ilk sayfasında “Fransa Ordularının Mağlup Kumandanları” başlığıyla Fransız 
Generallerinin fotoğrafları verilmiştir. 27 Eylül tarihli İkdâm’da Emden zırhlı-
sının Hint denizindeki kahramanlıkları anlatılırken, aynı gazetenin 28 Eylül 
tarihli sayısında Alman Dresden savaş gemisinin Güney Amerika sahillerinde 
İngiliz ticaret gemilerine verdiği zarar izah edilmekteydi. Almanların esir aldığı 
Rus, İngiliz ve Fransız askerleriyle ilgili karikatür ve resimler de Türk bası-
nında sık sık yer almıştır. Nitekim, bir karikatürde şu ifadeler yer almıştır: 
“Harpten önce Berline, Berline diye haykıran Ruslarla, Fransızların silahsız 
olarak ve muhafızlar eşliğinde Berline varışları!”.74 Bir resimde Berlin’de askerî 
eşya nakliyatı yapan İngiliz esirler gösterilirken,75 başka bir resimde General 
Hindenburg’un esir aldığı Rus askerlerinin Tilsit istasyonuna sevk edilmesi gö-
rüntüsü vardır.76 Türk gazetelerinde ve özellikle Servet-i Fünûn mecmuasında 
İtilaf esirleriyle ilgili daha birçok resim ve karikatüre rastlamak mümkündür.

Bu arada savaşın gidişatıyla ilgili yine bir başyazıda şu değerlendirme ya-
pılmıştır:77

“… Birkaç günden beri varid olan haberlere göre İtilaf Devletleri basını 
Türkiye’nin tarafsızlığa uymadığını yazmakta imiş. Bunun ne büyük bir 
suçlama ve iftira olduğunu söylemek gerekir. Türkiye tarafsızlık kaideleri-
ne son derece riayet etmiş ve hatta bu hususta hiçbir memlekette görülme-
miş derecede itina göstermiştir. İtilaf Devletlerinin bu halden bile memnun 

74 Servet-i Fünûn, Sayı: 1215, 4 Eylül 1330, (17 Eylül 1914), s. 290, Bkz EK 3.
75 Servet-i Fünûn, Sayı: 1217, 18 Eylül 1330, (1 Teşrîn-i Evvel 1914), s. 322, Bkz EK 4.
76 Servet-i Fünûn, Sayı: 1218, 25 Eylül 1330, (8 Teşrîn-i Evvel 1914), s. 338, Bkz EK 5.
77 “Muhârebe ve bî-taraflık”, İkdâm, 1 Teşrîn-i Evvel 1914.

221_Bulent_Bakar.indd   15 09.05.2016   15:02:45

45



16 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

olmamasındaki sebepler ortadadır. Bunlar yalnız Türkiye’ye değil, bütün 
İslâm âlemine karşı tahakküme ve bizleri kendilerinden daima aşağıda 
farz etmeye alışmış oldukları için şimdiki aynı halin devamını istiyorlar 
ve başaramayınca hiddetlenerek tehdide başlıyorlar. İtilaf Devletleri’nin 
istediği şudur:
Biz size karşı ne istiyorsak yapacağız. Sizin bundan şikâyete hakkınız 
olmayacak. İcabında biz hukuka, usule riayet etmeyeceğiz. Siz yine ka-
tiyen ses çıkarmayacaksınız. Tarafsızlığı muhafaza etmek amacıyla bile 
olsa hiçbir önlem almayacaksınız. Biz sizi aleyhimizdeki bir hareket gibi 
düşüneceğiz. İtilafçıların bu düşüncede olduklarını basınlarından anlıyo-
ruz. Bu arada söz konusu devletler kendilerinin yaptıkları haksızlıklardan 
bahsetmeye hiç lüzum görmemişlerdir…”.

Kuzey denizinde Alman denizaltılarının bir İngiliz kruvazörünü torpilleye-
rek batırması üzerine bu haber Türk basınında memnuniyet içeren “Bir daha! 
Dretnotlara ne vakit sıra gelecek?” başlığıyla verilmiştir.78

Bir başyazıda Bavyera veliahdının askerlerine verdiği nutuk üzerinden de-
ğerlendirme yapılmıştır. Veliahdın nutkunda İngilizlere karşı ateşli bir konuş-
ma yapılmıştı. Yazıdaki değerlendirme ise şöyleydi.79

“… Bavyera Veliahdının nutkunu okuyup da damarlarındaki bütün kanın 
şiddetle dolaştığını hissetmeyecek bir Türk düşünülemez. Bu ulvî sözler-
den mutlaka mütehassıs oluruz. Almanları pek çok sevmemizin bir büyük 
sebebi de bu olsa gerektir. … Bir Türk Kumandanı askerine hitaben bir 
nutuk irad ederken ancak bu mealde sözler sarf eder, düşmanı böyle ta-
savvur ederdi. … Nutukta, bu savaşa İngilizlerin sebep olduğu fakat barış 
istemedikleri belirtilmiştir. Hakikaten bütün gelişmeler bunu gösteriyor. 
İngilizler bir menfaat ve maliyet uğruna savaşa meydan vermiştir. … İngi-
lizlerin savaşa katılması ticaret, iktisat ve terâkki namına kendilerine en 
büyük rakip gördükleri Almanları haritadan silmek içindir. Yoksa İngiliz-
lerin harbe katılmasında başka bir sebep yoktu.”

Alman savaş gemilerinin başarıları da gazetelerde yer almıştır. Alman 
korsan savaş gemisi Emden’in Eylül ayından beri Hint denizinde çok sayı-
da İngiliz vapurunu batırdığı ve Hindistan’daki petrol depolarının havaya 
uçurulduğu vurgulanarak Emden, Balkan Savaşlarındaki Hamidiye’ye, Em-
den’in komutanı von Müller ise Hamidiye komutanı Rauf Bey’e benzetilmiş-
ti.80

Savaş başından beri Hint denizinde yalnız başına dolaşarak İngiliz gemi-
leri için büyük tehlike yaratmış olan Emden’in, daha sonra bir İngiliz zırhlısı 
tarafından batırılması üzüntüyle karşılanmıştır.81

78 Tasfîr-i Efkâr, 18 Teşrîn-i Evvel 1914.
79 “Düşmanla Harb Nasıl Olur”, İkdâm, 30 Teşrîn-i Evvel 1914.
80 “Kahramân Hamîdiyye’nin Arkadaşı Kahramân Emden”, Servet-i Fünûn, 30 Teşrîn-i Evvel 1330 
(12 Teşrîn-i Sânî 1914), Sayı: 1223, s. 12.
81 “Kahramân Emden’in Zıyâ”, Tasfîr-i Efkâr, 13 Teşrîn-i Sânî 1914.
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Kısacası, Türk basını özellikle Ağustos ayının ortasından sonraki yayın-
la-rında Almanların İtilaf Devletleri’ne karşı elde ettiği her başarıdan memnun 
gözüken bir politika gütmüştür. Basının büyük bölümü şartların Almanya’yı 
doğal müttefik yaptığı hususunda hem fikir gözükmektedir.

Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi: Karadeniz Hadisesi

Goeben ve Breslau zırhlılarının Osmanlı hizmetine alınması ve adlarının 
Yavuz Sultan Selim ve Midilli olarak değiştirilmesinden sonra Goeben’in Ko-
mutanı Amiral Souchon, Donanma Komutanlığı’na getirilmişti. Yavuz ve Mi-
dilli’nin katılımıyla Türk donanması Karadeniz’de Rus donanmasından daha 
güçlü hale gelmiş ve başkent İstanbul’un bir Rus saldırısına uğraması ih-
timali zayıflamıştı. Ancak, Amiral Souchon’un Donanma Komutanı olması 
Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin kaderi üzerinde etkili olmasını sağlamıştı. 
Artık, Almanya ne zaman isterse Osmanlı Devleti’ni savaşa sokabilirdi.82 Bu 
tehlikeyi ve kontrolün Osmanlı yöneticilerinde olmadığını Bahriye Nazırı Ce-
mal Paşa da kabul etmektedir. Cemal Paşa anılarında gelinen noktayla ilgili 
şunları söylemiştir:

Herhangi bir düşünceyle Rus donanması Goeben ve Breslau’a hücum 
etmese bile bizim harbe girmemizi pek ziyade arzu eden Amiral Souchon 
bizzat Rus donanmasına veya Rus limanlarına hücum etmek suretiyle bizi 
harbe sürükleyebilirdi.”83 Osmanlı Devleti malî bakımdan çok kötü durum-
daydı ve Almanya’dan istenen 5 milyon liralık borç, Maliye Nazırı Cavit 
Bey’in tahmin ettiği gibi hemen savaşa katılma şartıyla karşılanmıştı. Gö-
rüşmeler neticesinde bu paranın taksitler halinde verilmesi kararlaştırılır-
ken, gizli bir emirle ilk taksit İstanbul’a ulaşır ulaşmaz Amiral Souchon’un 
Karadeniz’de Rus donanmasına saldırı hazırlığı yapması istendi. Alman 
komutanlarla gerçekleşen toplantılardan sonra Başkumandan Vekili En-
ver Paşa, 25 Ekim 1914’te Alman Amiraline “Uygun göreceğiniz zamanda 
Rus donanmasına saldırın” 

emrini resmen verdi.
Artık, Osmanlı Devleti’nin bir oldu bittiyle savaşa girmesi an meselesiydi 

ve bu an 29 Ekim’de Rus limanlarının bombalanmasıyla gerçekleşti.84 Kara-
deniz Vakası adı verilen bu olay o dönemde gazetelere yansımıştır. 31 Ekim 
1914 tarihli gazetelerde yer alan bir resmî tebliğ şöyleydi:85

“Osmanlı donanmasının bir kısmı 27-28 Ekim günleri Karadeniz’de talim 
ile meşgulken Rus filosu evvela bütün talimleri takip ve ihlal, Ekim’in 29. 
günü de donanmaya taarruz ederek çatışmaya girmiştir. Bu çatışmada 
iki Rus savaş gemisi batırılmış ve bir gemiye de ağır hasar verilerek, bir 
kömür gemisi de zapt edilmiştir. Ayrıca Osmanlı gemilerinden atılan tor-

82 Sander, a.g.e, s. 372.
83 Cemal Paşa, Hatıralar, (Düz. Behçet Cemal), İstanbul, 1977, s. 176.
84 Macfie, a.g.e, s. 132-134.
85 “Karadeniz’de Muhârebe”, Sabah, 31 Teşrîn-i Evvel 1914.
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pillerle bir Rus topçekeri batmış ve bir Rus gambotu ağır hasar almıştır. 
Batan Rus gemilerinden üç subay ile 72 asker kurtarılarak esir edilmiştir. 
Osmanlı donanması mühim bir hasara uğramamıştır. Osmanlı Hükümeti 
Rus donanmasının bu tecavüzünü şüphesiz şiddetle protesto edecektir.”

Aslında Karadeniz Olayı, Ruslar için sürpriz değildi. Ekim ayında Alman-
ya’dan alınan borç paranın ne anlama geldiğini Rus yetkililer fark etmişler-
di. 20 Ekim’de Rus Dışişleri Bakanı Sazonov, Türkiye’nin yakında harekete 
geçeceğini, ilgililere iletmişti. 28 Ekim tarihli bir Rus raporu da Karadeniz’e 
açılmış Türk filosunun aniden saldırıya geçeceğini haber vermişti. Saldırının 
yapılacağı o kadar açıktı ki, Rus basını bunu haftalar öncesinden yazmaya 
başlamıştı.86

Türk gazetelerinde olayla ilgili yer alan resmî tebliğ dışında gelişmelerle 
ilgili ayrıntılar verilmiştir. Şöyle ki, Rusların savaş ilanı yapmadan gerçekleş-
tirdiği bu tecavüz üzerine Rus filosu takip edilerek Sivastopol topa tutulmuş, 
Novorosisk limanında 50 petrol deposuyla, 14 askerî nakliye gemisi, hububat 
mağazaları ve telsiz telgraf istasyonu tahrip edilmişti. Odesa’da bir Rus kru-
vazörü batırılmış ve diğer bir kruvazör ağır hasara uğratıldı. Aynı limandaki 
diğer beş gemi de büyük zarar görmüş, Rus Gönüllü donanmasından bir va-
pur batırılmıştı. Bu arada gerek Odesa gerekse Sivastopol’da donanmamıza 
sahilden top atışı icra edilmişti.87

Karadeniz Olayı’nın gerçekleşmesiyle Osmanlı Hükümeti içinde büyük bir 
bunalım yaşanmıştır. Sadrazam Sait Halim Paşa, Maliye Nazırı Cavit Bey ve 
üç Nazır daha istifa etmeye kalkmışlardı. Sait Halim Paşa daha sonra kararın-
dan dönerek görevinde kalırken, diğer Nazırlar hükümetten çekilmişlerdir.88 
Meclis-i Meb’ûsân Reisi Halil Bey anılarında 1921’de Roma’da karşılaştığı 
Enver Paşa’nın kendisine yaptığı açıklamada Rus donanmasına saldırı için 
emir vermediğini ancak harp emrivaki olunca gereğinin yapıldığını söylediği-
ni ifade etmiştir.89 İttihat ve Terakki’nin Kâtib-i Umûmîsi Mithat Şükrü Bey 
ise anılarında bu olayı Enver Paşa’nın tertiplediğinden emin olduğunu belir-
tirken, Sadrazam Sait Halim Paşa’nın ve Dâhiliye Nazırı Talat Bey’in haberi 
olmadığını ve son derece şaşırıp sinirlendiklerini yazmıştır.90 Netice itibariyle, 
bir Alman başarısından emin görünen Enver Paşa ve onun gibi düşünen bir-
kaç yetkilinin bu olayın yaşanacağından en azından haberdar olduğu ihtimali 
yüksek gibi gözükmektedir.

Sabah gazetesinde Dikran Kelekyan’ın başyazısında olay hakkında şu de-
ğerlendirme yapılmıştır:91

86 Tuncay Öğün-Alfina Sibgatullina, “Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü Yılına Girerken Ka-
radeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi”, Hıstory Studıes, Vol. 5, Issue: 
6, November 2013, s. 94.
87 “Rus Harb Sefînelerinin Garkı”, İkdâm, 31 Teşrîn-i Evvel 1914.
88 Ülman, a.g.e., s. 320-321.
89 Halil Menteşe’nin Anıları, (Giriş: İsmail Arar), İstanbul, 1986, s. 208.
90 Mithat Şükrü Bleda, İmparatorluğun Çöküşü, İstanbul, 1979, s. 77-81.
91 “Vatan Nâmına, Hakk Nâmına”, Sabah, 31Teşrîn-i Evvel 1914.
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“… Hatıra gelmezdi ki asırlarca bir Türk gölü haline getirilmiş olan Ka-
radeniz’de Türk donanmasına Rusya tarafından bir saldırı olsun. …
Düşünüyorduk ki Rusya ile müttefikleri, Almanya ve Avusturya gibi iki 
muazzam devletle uğraştıkları bir zamanda İslâm dünyasının merkezi 
olan Osmanlı Devleti’ni rencide etmekten sakınsınlar. Dretnotlarımızın 
müsaderesi, İngiliz-Fransız donanmasının Çanakkale Boğazı’nın ağzına 
kadar gelmesi, Rus donanmasının Osmanlı sularına kadar ilerlemeleri, 
İngiltere’nin Mısır’daki hakkımıza taarruzu ve daha yüzlerce gelişme İtilaf 
Devletleri’nin aleyhimizde olduklarını bariz bir şekilde ispat etmekteydi.
… Mübarek vatanları ve millî namusları namına her fedakârlığa hazır olan 
Osmanlılar, barışseverliğini tarih ve medeniyet önünde ispat ettikten son-
ra şimdi düşmanlığı kabule hazırdır. Batı cephesi dostlarımızın ve düş-
manlarımızın hangi tarafta olduğunu gösterdi. …Hukukumuza taarruz 
edenlere silahımızı uzatmaktan çekinmediğimizi Rusların ani hücumuna 
donanmamızın muzaffer mukabelesi ispat etmiştir.”

İkdâm gazetesi ise yaşanan olayı ve gelişmeleri şöyle yazmıştır:92

“… Eğer şimdi Ruslar maksatlarının çatışmak olmadığını iddia ederlerse 
bunun bir yanlış anlama olduğunu ileri sürerler. Bu mesele halledilmek is-
tenirse, Osmanlı Devleti’nin sağduyusu buna kâfidir. Devletimiz kimseyle 
bir mesele çıkarmak niyetinde değildir. Biz de yanlış anlamanın düzeltil-
mesi fikrindeyiz.
… Bütün Rus basınının saldırgan makaleler yazdığı ve Osmanlı Hüküme-
ti’ne harp ilanını teşvik ettiği bir sırada Rus donanmasının Karadeniz’de 
Osmanlı Devleti’ni şüpheye düşürecek hareketler icra etmesi ve torpil yük-
lü gemilerle Boğaza doğru gelmesi caiz görülecek durumlar değildi. Bu 
olaya Rus donanmasının kendisi sebebiyet vermiştir. Bizim hareketimiz 
kendimizi savunmaktan başka bir şey değildir.”

Tasfîr-i Efkâr, yaşanan olay üzerine 15 gün önce Rusya’nın Karadeniz fi-
lo-sunun faaliyetinin tehlikeli olabileceği hususunda yayın yaptıklarını ha-
tırlat-mış ve alınan esirlerin ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla boğaz girişine 
torpil dökülmek istendiğini ve bu düşmanca girişime Osmanlı donanmasının 
engel olduğunu vurgulamıştır.93 İstanbul şehri de en yoğun diplomatik temas 
günle-rinden birisini yaşamıştır. Ayrıntıları öğrenmek isteyen Amerika ve İtal-
ya Bü-yükelçileri Dâhiliye Nazırı Talat Bey’le görüşürken,94 Alman ve Avus-
turya Ata-şemiliterleri Sadrazam Sait Halim Paşa ile görüşmek istemiş fakat 
Sadrazama ulaşamamışlardır.95 Yunus Nadi Bey, gazetesindeki başyazıda şu 
ifadeleri kullanmıştır:96

92 “Karadeniz’deki Vak’a-i Âhire”, İkdâm, 31 Teşrîn-i Evvel 1914.
93 “Karadeniz Hâdisesi”, Tasfîr-i Efkâr, 31Teşrîn-i Evvel 1914.
94 “Amerika ve İtalya Sefîrleri”, Tasfîr-i Efkâr, 31 Teşrîn-i Evvel 1914.
95 Alman ve Avusturya Ataşemiliterleri”, Tasfîr-i Efkâr, 31 Teşrîn-i evvel 1914.
96 “Karadeniz Hâdisesi”, Tasfîr-i Efkâr, 31 Teşrîn-i Evvel 1914.
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“Yapılan tebligat ve tafsilattan da anlaşılacağı gibi donanmamız Rus tah-
rikleri karşısında vatanın hayat ve selâmetini muhafazadan ibaret olan 
vazifesini ifa etmiştir. … Her hal ve ihtimale karşı hazır bulunmak üzere 
seferberliğimizi ilan ve icra ettik, yabancı imtiyazlar belasını kaldırdık, biz 
de kendi âlemimizde hayat ve hürriyet hakkına sahip olduğumuzu bütün 
cihana karşı ilan ettik. … Rusya ile Türkiye arasında harp olacak mıdır 
sualini sormak bile abestir. Çünkü bu harp bugün mevcut ve caridir. … 
Mesele, hayat ve hürriyetine sahip olmak azmi gösteren bir milletin varlı-
ğına karşı yapılan suikastı def etmesinden ibarettir. Rusya’nın tahrikiyle 
harp gelişmeleri başlamış olmasına rağmen resmî harp ilanı henüz ger-
çekleşmemiştir. … Eğer Karadeniz hadisesi bir yanlış anlama neticesiyse, 
bunda bir kasıt ve husumet yoksa meselenin taraflarınca sergilenecek 
barış yanlısı tutumla dostluk içinde halledilebilir.”

Tanîn gazetesi başyazısında neyle karşılaşılırsa karşılaşılsın itidal ve me-
tanet göstereceklerini, savaşın veya barışın anahtarının İstanbul’da değil, Pe-
tersburg’ta olduğunu belirtmiştir.97 Sabah gazetesinin 2 Kasım tarihli başya-
zısında Karadeniz Olayı’yla ilgili şu ifadeler vardır.98

“… Tarafsızlığı terk etmek isteyen bir hükümet böyle bir fırsat karşısında 
işi harp ilanına dökmeye uğraşırdı. Harbe katılmak isteyenler emellerine 
hizmet edecek fırsatlar karşısında müşkülpesent olmazlar. Eğer gaye öyle 
olsaydı İstanbul’daki İtilaf Devletleri elçilerinin pasaportlarını istedikleri 
bir zamanda Fahrettin Bey Petersburg’ta, Tevfik Paşa Londra’da ve Rıfat 
Paşa Bordeaux’da bırakılmazdı.
… Bizim tarafsız kalmak istememiz, Akdeniz Boğazı’nı tehdit altında bu-
lundurmalarına ve Karadeniz Boğazı çıkışına torpil dökerek savaş gemi-
lerimizin Karadeniz’e çıkmalarını men etmek istemelerine göz yummamız 
mecburiyetini getirmez. Mesele şu şekilde özetlenebilir: Rus savaş gemi-
leri tarafından vuku bulan taarruza mukabele ettik. Bunun üzerine İti-
laf elçileri pasaportlarını talep ettiklerinden onlar tarafından diplomatik 
münasebetler kesildi. Bizim politikamızda değişiklik yoktur. … İstedikleri 
takdirde harbi kabul etmek bizim için tabii olur. O halde savaşın bu suret-
le genişlemesinin sorumluluğu İtilaf Devletleri’ne ait olur.”

Bu başyazının yayınlanmasından bir gün sonra üç başkentteki Osmanlı 
elçilerinin dönmesi için emir verilmiştir.99

Karadeniz Olayı Üzerine Gelişmeler

Alman basını, Karadeniz Hadisesi için Türkiye’nin meşru müdafaada bu-
lunduğunu yazmıştır.100 Yine Vossische Zeitung’ta yer alan bir yorumda Tür-
kiye’nin hayat memat savaşına girdiği vurgulanarak, İtilaf Devletleri’nin Tür-

97 “Vaz’iyyetin Açık İfâdesi”, Tanîn, 1 Teşrîn-i Sânî 1914.
98 “Politikamızda Tebdîl Yoktur”, Sabah, 2 Teşrîn-i Sânî 1914.
99 “Süferâ-yı Osmâniyyenin Avdeti”, İkdâm, 3 Teşrîn-i Sânî 1914.
100 “Alman Matbûâtı”, Sabah, 1 Teşrîn-i Sânî 1914.
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kiye’den istediği tarafsızlığın silahların teslimiyle aynı olduğu ve buna razı ge-
linseydi Türkiye’nin hayatına bizzat kendi elleriyle son vermeyi kabul edeceği 
belirtilmiştir.101

Savaşın gelmekte olduğunu gösteren önemli bir işaret Rus Büyükelçisi-
nin bütün maiyetiyle Sirkeci istasyonundan trenle İstanbul’dan ayrılmasıydı. 
İngiliz ve Fransız elçilerinin de bir-iki gün içinde ayrılacağı tahmin edilmek-
teydi.102 Nitekim, 1 Kasım akşamı trenle söz konusu elçiler de İstanbul’dan 
gitmişlerdir.103

Karadeniz Hadisesi’nden sonra İtilaf Devletleri düşmanca tavırları açıktan 
sergilemeye başlamıştır. İzmir limanının kapatılması sebebiyle Urla limanında 
bulunan Kınalıada vapuruyla Beyrut yatı kaptanlarına mezkûr limana gelen 
iki İngiliz torpidosu teslim olmalarını teklif etmiş, bunun üzerine kaptanlar 
gemileri teslim etmemek için mürettebatı karaya çıkararak gemilerini batır-
mışlardı.104 Tasfîr-i Efkâr’da gelinen noktayla ilgili olarak başyazıda şu değer-
lendirme yapılmıştır:105

“Rusya Devleti ve İngiltere ile Fransa Devletleri galiba Karadeniz’de Rus 
tahrikleriyle tahakkuk etmiş olan hadiselerin tartışılmasına cesaret bula-
mamış olmalılar ki, münasebetlerin kesilmesine doğru attıkları adımdan 
dönmeyerek gidiyorlar. Gerçi mantığın gerektirdiği de budur. Karadeniz 
Boğazını torpil ile kapatmak suçundan yakalandıktan sonra bunu düzelt-
meye çalışmak abes olurdu. … Şimdi artık başka söze gerek yok. Karşı-
laştığımız saldırının bizce de pek mantıkî olan neticeleriyle karşı karşıya-
yız. … Osmanlı Devleti, bütün milletin ve bütün İslâm âleminin en samimi 
ve en âlî müzaheretlerine mazhar ve nihayet Allah’ın inayetiyle elbette 
galip ve muzaffer olacaktır.”

Almanya’da yayınlanan Germania gazetesi Karadeniz Olayı hakkında şu 
ifadeleri kullanmıştır:106

“Türkiye’nin bütün düşmanları cihanın en büyük ve en kuvvetli bir devletiy-
le harp etmektedirler. Osmanlı Hükümeti şimdi hareket etmezse bundan sonra 
hiç hareket edemeyeceği gibi eski ehemmiyetine ve şanlı tarihine ulaşacak yolu 
ancak şimdi bulabileceğini takdir etmektedir.”

Türkiye ile Rusya arasında çatışmanın başladığı haberi bütün Berlin 
şehrinde sevinçle karşılanmış, Potsdam Platz denen meydanda büyük nü-
mayiş tertip edilmişti. Osmanlı imparatorluğu lehine konuşmalar yapılır-
ken, Alman İmparatoru’nun Müslümanların dostu olduğu vurgulanmıştır. 
Aynı zamanda Viyana, Potsdam ve Budapeşte gibi şehirlerde de nümayiş 
gerçekleşmiştir.107

101 Tanîn, 2 Teşrîn-i Sânî 1914.
102 “Rusya Sefîri”, Sabah, 1 Teşrîn-i Sânî 1914.
103 “Fransa-İngiltere Sefîrleri”, Sabah, 2 Teşrîn-i Sânî 1914.
104 “Kahramânca Bir Mukabele”, Sabah, 2 Teşrîn-i Sânî 1914.
105 “Hakikî Safha”, Tasfîr-i Efkâr, 2 Teşrîn-i Sânî 1914.
106 “Alman Matbûâtı”, İkdâm, 2 Teşrîn-i Sânî 1914.
107 “Berlin’de Nümâyişler”, İkdâm, 2 Teşrîn-i Sânî 1914.
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Almanya’da yapılan nümayişler İkdâm gazetesinin başyazısına şu şekilde 
yansımıştır:108

“… Almanya ve Avusturya-Macaristan’da lehimize gerçeklen tezahürat-ı 
dostane vesilesiyle gayet mühim ve yarı resmî gazetelerin yazdıkları ma-
kalelerin telgrafla bildirilen özetlerinde pek dikkat çekici noktalar vardır. 
Bütün bu değerlendirmelerden anlaşılıyor ki bu devletler Türkiye’nin ha-
kiki dostlarıdır. Yoksa tezahüratın bu derecesi mümkün değil olamazdı. 
Hatta diyebiliriz ki şimdiye kadar gerek Almanya gerek Avusturya’da hiç-
bir devlet ve millet lehinde bu kadar samimi bu kadar şaşaalı nümayişler 
olduğu görülmemiştir. Bu vesileyle diyoruz ki, Türkler bu sevgi gösterisi 
ve samimiyetin kıymetini hakkıyla takdir etmekte ve onlara karşı aynı 
hissiyatı taşımaktadır.”

Karadeniz Olayı’ndan sonra çatışmaların başlaması an meselesiydi. Ni-
tekim, Rus kuvvetleri doğu sınırından saldırılara başlamış ve Osmanlı Ajan-
sı’nın resmî tebliğinde şu ifadeler yer almıştır:109

“Ruslar birçok noktadan hududumuza saldırmış, fakat mukabele neti-
cesinde kayıp vererek geri çekilmişlerdir. Çanakkale Boğazı bölgesinde 
İngiliz savaş gemisi, bir Yunan gemisini Osmanlı gemisi zannederek ateş 
açmış ve batırmıştır. Bu gelişmeler düşmanlarımızın eskiden beri plan-
ladıkları düşmanlığı karada ve denizde başlattıklarını gösteriyor. Bütün 
Osmanlı halkı varlığını yok etmeye çalışan bu saldırılara karşı doğrularla 
beraber olan Cenâb-ı Hakka güvenerek mukabeleye hazırdır.”

Frankfurter Zeitung adlı Alman gazetesinin başmakalesinde yer alan de-
ğerlendirmede Türkiye’yi Almanların savaşa soktuğu suçlaması reddedil-
mekteydi ve hilafet makamından istifade etme düşüncesi satırlara yansı-
mıştı:110

“Almanya ve Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti’ni pek kıymetli bir 
müttefik olarak değerlendirmektedir. Hilafet makamının nüfuzu Osmanlı 
hudutlarının haricini de kapsar. Osmanlı Hükümeti’nin Almanya tarafın-
dan savaşa sokulduğu iddiasını reddetmek gerekir. Osmanlı Hükümeti 
kararlarını kendisi verir. Tehlike ve sorumlulukları takdir ettiği gibi bizimle 
beraber savaşmakla mevcudiyeti için savaştığını da bilmektedir. Çünkü, 
Almanya’nın mağlubiyeti bağımsız Türkiye’nin sonu olacaktır.”

Yine Dikran Kelekyan başyazısında Balkan ülkelerinin durumunu ele ala-
rak İtilaf Devletleri’nin uyguladığı politika karşısında artık tarafsız kalmanın 
mümkün olmadığına değinmiş, Bulgar ve Romen Hükümetlerinin mert karar-
lar alma zamanının geldiğini düşünmeleri gerektiğini yazmıştır.111

108 “Tezâhürât-ı Dostâne”, İkdâm, 2 Teşrîn-i Sânî 1914.
109 “Teblîğ-i Resmî”, Sabah, 3 Kasım Teşrîn-i Sânî 1914.
110 “Hükûmet-i Osmâniyye Kıymetli Bir Müttefiktir”, Sabah, 3 Teşrîn-i Sânî 1914.
111 “Bulgaristan ve Romanya”, Sabah, 3 Teşrîn-i Sânî 1914.
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Tasfîr-i Efkâr Başyazarı Yunus Nadi, 4 Kasım 1914 tarihli yazısında şu 
ifadeleri kullanmıştır:112

“… Osmanlılar ile İslâm, zalimlerini bu mukaddes cihatta ezerek kendile-
rini kurtarıp yükseltmekle beraber aynı zamanda zulüm ve vahşete karşı 
irfan ve medeniyeti müdafaa eylemiş bulunmak, şan ve şerefi ile de ile-
lebet iftihar etmek hakkını kazanmış bulunacaklardır. Osmanlılığın tarihî 
mertliğine ve İslâm’ın ulvî hakperestliğine yakışan da bu değil mi?.”

İkdâm gazetesindeki başyazıda Müslümanların kendilerine zulmeden İtilaf 
Devletleri’ne karşı harekete geçmesi gerektiği şu şekilde değerlendirilmiştir.113

“… İngiliz, Fransız ve Rusların Müslüman ülkelerde neler yaptığını biliyo-
ruz. Esaret altında inleyen kardeşlerimizin imdadına yetişmek şimdiye 
kadar ne bizim için mümkün olmuştu ne de tahammül edilemeyecek esa-
ret zincirlerinden kendileri kurtulabilmişti. Fakat şimdi Cenâb-ı Hakk’ın 
lütfuyla İslâm için bir kurtuluş kapısı açıldı. … Bu düşmanlar kendilerini 
mağlup etmekte olan muazzam devletlerle harp ediyorlar. Bu devletler 
Türkiye’nin ve bütün İslâm’ın dostudur. Şu halde şimdi bize bir mukaddes 
vazife düşüyor. Bütün Müslümanların tek vücut olarak düşmanımız olan 
devletler üzerine yürüyerek onlardan asırlardan beri birikmiş olan bütün 
intikamlarımızı alabilmek ve artık kurtulmak! 
… İslâmın nişane-i mevcudiyeti olan hilâli yükseltmek, dinimizi taarruz-
dan, dindaşlarımızı esaretten, vatanımızı tehlikeden kurtarmak, Kafkas-
ya’da, Mısır’da Türklerin hâkimiyetini temin etmek istiyorsak buna yalnız 
duayla, temenniyle nail olamayız. Bu muvaffakiyet ne büyük ne ulvî fe-
dakârlıklara bağlıdır. Bunu düşünmeli ve düşündüklerimizi yapmalıyız. 
Hükümet vazifesini gayet iyi ifa ediyor. Şanlı askerlerimiz hudutlarımızda 
kahramanca ilerliyor, donanmamız düşmana ateşler yağdırıyor. Biz niye 
duralım. Zaten bütün ihtimallere hazır dindaşlarımız! İşte vazife zamanı 
geldi. Hepimiz var kuvvetimizle, bütün mevcudiyetimizle, dişimizle tırna-
ğımızla çalışmalıyız. Böyle yaparsak bütün Müslüman ülkelerin esaretten 
kurtulacağına eminiz. Sancağımızı, hilâlimizi selâmlayan dostlarımızın 
yanında inşallah mağlup olmayacağız. Allah yardımcımız, peygamber 
muinimizdir!.”

Osmanlı Devleti için artık savaş başlamıştı. Türk basınında yayınlanan 
Karargâh-ı Umûmî’nin tebliğinde Kafkasya’da Rusların tahkimata başladığı, 
3 Kasım’da İngilizlerin 16 km mesafeden Çanakkale Boğazı’nı bombaladıkları 
açıklanmıştır.114

Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesi Almanya’da 
memnuniyetle karşılanmıştır. Alman basınında, Osmanlı Devleti’nin İtilaf 
Devletleri karşısında başarılı olacağı ve bu gelişmeden İngiliz, Rus ve Fran-

112 “Hayât Yolu, Hakk Yolu, Şân Yolu!”, Tasfir-i Efkâr, 4 Teşrîn-i Sânî 1914.
113 “Şeytânlara Karşı Melâike-yi Gazab”, İkdâm, 4 Teşrîn-i Sânî 1914.
114 “Cihâd-ı Ümmet”, Sabah, 4 Teşrîn-i Sânî 1914.
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sızların endişelenmesi gerektiğini vurgulayan haberler ve karikatürler yayın-
lanmıştır.115 İkdâm gazetesindeki başyazıda Çar’ın beyannamesi116 değerlen-
dirilmiştir:117

“Türkiye’nin de harbe iştirake mecbur olması vesilesiyle Rusya Çar’ının 
neşrettiği beyannameyi ve Alman-Avusturya basınının değerlendirmeleri-
ni ajanslar bildirdi. Çar’ın hakkımızda iyi niyet beslemeyeceği aşikârdı. 
Türklerin büyük hasmı olan bir milletin hükümdarı sıfatıyla Çar’ın hissi-
yatını ifade etmesi tabiidir. … Beyannamenin neticesinde bizim anladığı-
mız şey Rusların düşmanca bir maksat ve emelle bize saldırmış olmaları-
dır. Şimdilik sakin bir şekilde ve gelecekten gayet emin olarak kendimizi 
savunmakla yetiniyoruz. Fakat, Ruslar biraz sabretsinler, neticeyi gör-
sünler.”

İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne harp ilan etti. İngiltere’nin Tür-
kiye ile harp başladığına dair beyannamesi Kıbrıs adasının ilhak edildiğini 
belirten beyannameyle birlikte 5 Kasım’da yayınlandı. Beyannamede Mısır ve 
Kıbrıs adası ve İngiliz veya müttefiklerinin işgali dışındaki bütün Osmanlı 
memleketlerinin düşman kapsamına girdiği vurgulanmıştır.118 Fransa ise 6 
Kasım’da yaptığı açıklamasında Osmanlı donanmasının bir Fransız ticaret 
gemisini hasara uğrattığı ve bazı Fransız vatandaşlarının hayatını kaybettiği 
ifade edilerek, Osmanlı Hükümeti’ne bu hareketin sorumluluğundan kurtul-
ması için Alman Askerî Heyeti’nin uzaklaştırılması teklif edildiği ve Osmanlı 
Hükümeti’nin buna yanaşmaması üzerine savaş ilanının söz konusu olduğu 
vurgulanıyordu.119

Bu arada Karadeniz’de savaş varlığını hissettirmeye başlamış, Rus savaş 
gemileri Zonguldak limanını topa tutarken,120 Türk donanmasının verdiği ce-
vap Rusların Karadeniz kıyısındaki bir şehri olan Poti’yi bombalamak olmuş-
tur.121 Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri’nin savaş ilanlarına karşı 13 Kasım 
1914’te cihat ilan etti. Böylece artık ok yaydan çıktı122. Cihat-ı Ekber açık-
lamasında asırlardan beri milyonlarca müslümana işkence eden 3 gaddar 
devlete karşı Halife ve Padişah V. Mehmed Han tarafından cihat ilan edildiği 
belirtiliyordu.123

Artık Osmanlı Devleti hem Türk hem de yabancı basının ifade ettiği gibi 
gerçekten bir hayat memat meselesi olan bir savaşa girmişti. Neticede, bu 
büyük savaş sona erdiğinde İttifak Devletleri mağlup ve Osmanlı Devleti’nin 

115 İkdâm, 6 Teşrîn-i Sânî 1914, Bkz. EK 6.
116 Gazetelerde Rus savaş ilanı tespit edilememiştir. Yusuf Hikmet Bayur da eserinde savaş ilanını 
bulamadığını 2 Kasım tarihli Çar’ın beyannamesinin bu ilanın söz konusu tarihte olduğu zannı 
verdiğini ifade etmiştir. Bkz. Y. H. Bayur Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt: III/I, Ankara, 1983, s. 260.
117 “Çar’ın Beyânnâmesi Münâsebetiyle”, İkdâm, 7 Teşrîn-i Sânî 1914.
118 “İngiltere’nin İ’lân-ı Harbi”, İkdâm, 8 Teşrîn-i Sânî 1914.
119 “Fransa’nın İ’lân-ı Harbi”, İkdâm, 8 Teşrîn-i Sânî 1914.
120 “Zonguldak Bombardımanı Etrâfında”, Tasfîr-i Efkâr, 8 Teşrîn-i Sânî 1914.
121 “Poti Bombardımanı”, Tasfîr-i Efkâr, 10 Teşrîn-i Sânî 1914.
122 Shaw, a.g.e., s. 657.
123 Tasfîr-i Efkâr, 13 Teşrîn-i Sânî 1914.
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uzun ömrünü tamamlayıp tarih sahnesinden çekilmesine pek az kalmış ola-
caktı.

Osmanlı Devleti’nin savaşa girişiyle ilgili birçok araştırma yapılmış ve gö-
rüş ileri sürülmüştür. Ulrich Trumpener, Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni 
savaşa sokmadığını aksine Osmanlı yöneticilerinin Almanya’yı olduğundan 
güçlü gördüklerini ve savaşın gidişatını yanlış hesapladıklarını ileri sürerken, 
Kemal Karpat ise bir makalesinde Fransa ve İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nin 
ittifak önerilerini kabul etmemekle adeta Osmanlı Devleti’ni Almanya’nın ya-
nında savaşa girmeye zorlayan bir izolasyon politikası takip ettiklerini belirt-
miştir.124 Haluk Ülman da değerlendirmesinde, Sait Halim Paşa kabinesinde 
Bakanların çoğunun savaşı Almanya’nın kazanacağına inanmadığını, buna 
karşılık Enver Paşa’nın kuşku duymadığını ve Talat Bey’le Cemal Paşa’yı 
inandırdığını ifade etmiştir.125

Sonuç

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, Osmanlı Devleti’ne gelemeyen iki gemi (Sul-
tan Osman ve Reşadiye) ve gelen iki gemi (Goeben ve Breslau) Türk kamuoyu-
nun ve basınının artık İtilaf aleyhtarı ve Alman yanlısı olmasını ve gazetelerin 
bu şekilde bir yayın politikasını ön plana çıkarmasını sağlamıştır.

Türk basını bundan sonraki süreçte 1914 yılı Ağustos ortasından Ekim so-
nuna yani Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesine neden olacak Karadeniz Ha-
disesi’ne kadar Alman başarılarına özellikle vurgu yapmış ve biraz da kamu-
oyu Almanya ile bir ittifaka ve savaş partnerliğine hazırlanmıştır. Şu hususu 
da belirtmek gerekir ki, açık bir Alman sempatisi olmakla beraber, Karadeniz 
Hadisesi’nden önce açıkça Almanya’nın yanında savaşa girme isteğiyle ilgili 
bir yayın politikası izlenmemiş, mümkün olduğunca savaşın dışında kalma 
yönünde beklenti ağır basmıştır. Karadeniz Hadisesi’nin ise diplomasi yoluyla 
halledilebileceği ve Rusya ile çatışmayı önlemenin mümkün olduğunu düşü-
nen gazete haberi yok gibidir. Gazete yazılarında her ne kadar küçük bir ümit 
yaşatılıyor gibi görünse de genel beklenti Osmanlı Devleti’nin savaştan kaça-
mayacağı şeklindedir. Nitekim bu yüksek beklenti gerçekleşmiş ve Osmanlı 
Devleti, Almanya’nın yanında İtilaf Devletleri’ne karşı harbe dâhil olmuş ve 
dört yıl sonra savaşı kaybederek tarih sahnesinden çekilmeye hazırlanmıştır.

Türk basınının Avrupa’daki askerî ve siyasî gelişmeleri isabetle değerlen-
dirdiğini ve kamuoyunu bilgilendirdiğini ifade etmek mümkündür. Gazete ha-
berlerinde ve özellikle başyazılarda yapılan yorumlarda savaşın gidişatı, ne 
kadar sürebileceği ve insanlığa vereceği zarar yüksek bir entellektüel seviye 

124 Bülent Özdemir, “İngiltere, I. Dünya Savaşı Arifesinde Osmanlı Savaş Gemileri “Sultan Osman 
I” ve “Reşadiye”yi Neden Teslim Etmedi?”, Ottoman Studies, Vol. 1, (Ed. Ekrem Causevic-Nenad  
Moacanin-Vjeran Kursar), CIEPO, Zagreb, 2008, s. 181.
125 Ülman, a.g.e., s. 319-320.
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içinde ele alınmıştır. Yine, gazete haberlerindeki ortak kanaat İtilaf Devletle-
ri’nin savaşı kazanmaları halinde Osmanlı Devleti’nin varlığını korumasının 
güç olacağı şeklindedir ve nihayette bu acı tahmin gerçekleşmiştir.
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18 Eylül 1330, (1 Teşrîn-i Evvel 1914), s. 322.

Ek-5: “General Hindenburg’un Esir Eylediği Rus Üsârâsı “Tilsit” İstasyonuna Sevk Olunurken”, 
Servet-i Fünûn, Sayı: 1218, 25 Eylül 1330, (8 Teşrîn-i Evvel 1914), s. 338.
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Ek-6: “Efendiler! İşte Şimdi Perde Açılıyor, Neler Göreceksiniz Neler!..”, İkdâm,
6 Teşrîn-i Sânî 1914.

221_Bulent_Bakar.indd   30 09.05.2016   15:02:46

60



1ABİD NAZAR MAHDUM / SÛFÎ ALLAHYÂR’DA NAKŞİBENDÎ VE MÜCEDDİDÎ MERKEZLİ İRFÂN

MÂVERÂÜ’N-NEHİR MUTASAVVIFLARINDAN 
SÛFÎ ALLAHYÂR’DA NAKŞİBENDÎ
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Doç. Dr. Abid Nazar MAHDUM**

Öz

Orta Asya’da yetişmiş önemli mutasavvıflardan olan Sûfî Allâhyâr’ın h. 
1043 (m. 1633) yılında doğduğu ve h. 1133, (m. 1720) senesinde de vefat ettiği 
belirtilmiştir.

Nakşibendi yoluna bağlı olan Sûfî Allahyâr’ın mürşidi Şeyh Nevruz, Mu-
hammed Masum-ı Fârûkî el-Serhendî vasıtasıyla “müceddid-i elf-i sânî” olarak 
bilinen İmam Ahmed-i Rabbanî’ye bağlıdır. İmam Rabbani’den sonra ona bağlı 
olan mutasavvıflar Nakşibendîliğin yanında ayrıca Müceddidî olarak da anıl-
maya başlamışlardır. Bunun sebebinin, ikinci bin yılın müceddidi olarak kabul 
edilen İmam Rabbânî’nin dinî ve tasavvufî konularda sünnete uygun olarak 
çizdiği istikamet ve manevî rehberlik olduğu söylenebilir. Müceddidî yolunun 
büyükleri tarafından yetiştirilen Sûfî Allahyar, özellikle Özbek, Türkmen ve 
diğer Türk toplulukları arasında çok etkili olmuş bir mutasavvıf şairdir. Onun 
eserlerinde özellikle İmam Rabbânî ve diğer Nakşibendî büyüklerinin etkisi 
görülür.

Hem Nakşibendî hem Müceddidî yolunda önemle üzerinde durulan 
birçok tasavvufi esaslar, Sûfî Allahyar’ın eserlerinde de önemle işlenmek-
tedir. Onu daha iyi tanımak için bu esasların ayrıntılı bir şekilde ortaya 
konması önemlidir. Orta Asya’da çok etkili olmuş bir şahsiyet olan Sûfî 
Allahyar’ın Türkiye’de de daha çok tanınması ve bilinmesi önem arz et-
mektedir.

Anahtar kelimeler: Mâverâü’n-nehir, Nakşibendîlik, Müceddidîlik, Tasav-
vuf, Türkistan.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 221                Nisan 2016
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One Of The Mâwarâ-Un-Nahr (Transoxiana) Mutasawwif 
Sûfî Allahyâr’s Nakshibendî And Mujaddidî Centric Wisdom

Abstract
Central Asia’s one of the important mutasawwif, Sûfî Allâhyâr borned in 

M.C. 1043 (A.D. 1633) and passed away M.C. 1133, (A.D. 1720).
Sûfî Allahyâr is coming from Tasawwuf’s Naqshibandiyya branch, through 

his murshîd Shaikh Nervuz‘s murshid Hadrat Muhammad Ma’thûm-i Fârûqî 
and with this way connects to Hadrat Imâm-i Rabbânî Mujaddid-i Elf-i thânî. 
After Imâm-i Rabbânî, Naqshibandîs also called as Mujaddidî. Superiors of 
Mujaddidiyya, helped Sûfî Allahyar. He is so influential mutasawwif poet, par-
ticularly on Uzbek, Turkmen and other Turkic groups. In his books we can find 
affects of especially Hadrat Imâm-i Rabbânî and other Naqshibandî superiors.

Many of tasawwufi fundamentals in Naqshibandîyya and Mujaddidîyya 
emphasized by Sûfî Allahyâr. These fundamentals must be considered to un-
derstand him. One of the affective person on Central Asia Sûfî Allahyar should 
introduce and known in Turkey.

Keywords: Mâverâ-’un-nahr, Naqshibandiyya, Mujaddidiyya, Tasawwuf, 
Turkestan.

Eski ismiyle Mâverâünnehir topraklarında, yani Türkistan’da on yedinci 
asırda yetişen âlim ve mutasavvıf şair Sûfî Allahyâr’ın doğum tarihi ile ilgili 
farklı bilgilerle karşılaşıyoruz. Mesela Özbek Edebiyatı Tarihi’nde şairin doğum 
tarihi 1616 olarak gösterilirken,1 İran’da neşredilen Sebâtül-âcizin kitabının gi-
rişinde2 S. Allâhyâr’ın h. 1043 [m. 1633], Ma’naviyat Yulduzları’nda3 ise 1644, 
yılında doğduğu bildirilmiştir. Son iki tarih, gerçeğe daha uygun görünmektedir.

Çağatay edebiyatının önemli simalarından olan şair, Kettekorgan’a bağlı 
Minglan Köyü’nde (Semerkant’ta) dünyaya gelir.4 Şair, ilk tahsilini Şeyhler 
Köyü’ndeki Cami Mektebi’nde yapmış;5 sonra babası onu 12 yaşında iken 
daha iyi bir tahsil görmesi için Buhara’ya, medreseye göndermiştir. Burada 
zâhirî ilimleri tahsil eden Sûfi Allâhyâr, 25 yaşında iken Gümrük İdaresi Reisi 
(Baç Mahkemesi Töresi) olarak tayin edilmiştir.6

İyi bir tahsil gören S. Allâhyâr’ın Bac Mahkemesi’nde törelik yaparken in-
sanlara karşı katı bir tutum izlediği, konumu ve maddiyatın câzibesi, onu gü-
zel ahlaktan uzaklaştırdığı bildirilmektedir.7 Bu sırada, Hindistan’da yetişen 
büyük âlimlerden Muhammed Masûm-ı Fârûkî e’s-Serhendî’nin halifesi olan 
Habîbullâh-ı Buharî’ye bağlanarak tasavvuf yoluna girer.8 Tâceddin Yalçıgu-
loğlu bunu şöyle anlatıyor. Özetleyerek aktarıyoruz:

1 Uzbek Adabiyati Tarihi, Uzbekiston SSR Fanlar Akademiyasi, Cilt: III, Toşkent, 1978, s. 191.
2 Sûfî Allâhyâr (1408 = [m. 1988]), “Sebatül-Acizin”, El-Mektebetü’l-İslâmiyye, Tahran, s. 2.
3 F. Hasanov, Ma’naviyat Yulduzları, Davlat İlmiy Nashriyoti, Toshkent, 2011, s. 306.
4 Hasanov, a.g.e., s. 306.
5 V.A. Abdullayev, Özbek Adebiyatı Tarihi, Cilt: II, Taşkent, 1980, s. 115.
6 Zahit Raşid, “S. Allâhyâr Hakida Nimalar Bilamiz”, Şark Yulduzı, Sayı: 12, 1990, s. 115.
7 Raşid, “a.g.m.”, s. 154.
8 Allâhyâr, “a.g.m.”, s. 9.
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“Bir gün Restan Bâzârân’da Şeyh Habîbullah’ın bir müridi ve halifesi be-
zirgânlardan (tüccardan) bir şey satın aldı. Fakat Bac Mahkemesi’ne bil-
dirmedi. Giderken, Allahyâr Töre ile karşılaştı. “Bunu niçin damgalatma-
dın” diyerek başına kamçıyla sertçe vurdu. Başı yarılan mürit, başından 
kanlar akarken bu haliyle şeyh Habibullâh’a gidip şikâyette bulundu. Ha-
bîbullah Buhârî elini açıp şöyle dua etti: “Ya Rab; bu töreyi de bunlar gibi 
garip gönüllü (alçak gönüllü) eyle. Dünya ve âhiret muradını ver.” Bu dua 
bereketiyle Allâhyâr’da Habîbullah Buhârî’ye talebe olmak isteği hasıl 
olur. Bazı çetin imtihanlar geçirdikten sonra kabul edilir ve onun yanında 
23 yıl tasavvuf terbiyesi alarak kemale gelir.”9

Umdetü’l-makâmât kitabında Muhammed Masûm-i Fârûkî’nin halîfeleri 
arasında Sûfî Allahyâr’ın hocası olan Habîbullah-ı Buhârî-i Hisârî ismi de 
zikredilmektedir.10 Hisâr (Hisor), bugün Tacikistan sınırları içinde kalmış-
tır. Duşenbe ile Dehnev (Denau) arasında Duşenbe’ye yakın bir bölgede yer 
almaktadır. Sûfî Allahyâr, Farsça yazdığı Meslekü’l-muttakîn adlı kitabında 
tasavvufun Nakşibendî koluna bağlanışını ve hocası Habîbullah-ı Buharî’yi 
şöyle anlatıyor:

Öncesinde Allah’ın sevgilisine ümmet olduğu için, hulefâ-ı râşidîni ve es-
hab-ı kirâma buğz, düşmanlık beslemediği için, bid’at ehlinden uzak kılındığı 
ve Ehl-i Sünnet itikadı nasip olduğu için şükrettikten sonra şöyle devam edi-
yor:

LutÒf-i hóud-rā be-re’s şāmil kerd
Pey-rev-i kāmil u mukemmil kerd

Dād mā-rā tÔariækÔ-i marżiyye
Ya‛niæ meslûk-i NakÔşbendiyye11

“Cenâb-ı Hak, bizi lütfuna mazhar ederek kâmil ve mükemmel olan bir zâta 
tâbi eyledi. Bize razı olduğu yolu, yani Nakşibendiyye yolunu nasip etti.”

Başka bir yerde de hocasının ismini zikrederek üstünlüklerini anlatır:

Şukr li’llah ki piæş-vā-yi mā
Piær u mevlā vu reh-numā-yi mā (AE 14/a, RE 12/b)

Dāyimā pey-rev-i Resūl-i Hôudā’st
Hādim-i cehl-i bid‛at-est [u] hevā’st (AE 14/a, RE 12/b)

Hest sünnet cemiæ‛-i żābıtÔa-eş
Bā‛isØ-i kÔurb-i ū’st rābıtÔa-eş (AE 14/a, RE 12/b)

9 Taceddin Yalçıguloğlu, Risale-i Azize, Kazan Üniversitesi Matbaası, Kazan, 1910, s. 6-7.
10 Muhammed Fadlullah-ı Serhendî, Umdetü’l-Makâmât, İstanbul, 2014, s. 334.
11 Sûfî Allahyâr, Meslekü’l-Müttakîn, Süleymaniye Kütüphanesi, Atıf Efendi Koleksiyonu, No: 
02265, Vr. 3/b, Reşid Efendi Koleksiyonu, No: 00459, Vr. 3/a. Bundan sonraki kısımlarda bu iki 
yazma nüshası için dipnot verilmeyecek, beyitlerin sonunda parantez içinde varak numarası veri-
lecek, Atıf Efendi için “AE”, Reşid Efendi için de “RE” kısaltması kullanılacaktır. Çalışmamızda her 
iki koleksiyondaki nüsha kullanılmış, gerektiği yerde farklı yazılan kelimelerde tercih yapılmıştır. 
Makaleyi gereksiz yere kabartmamak için her birinin nüsha farklarını göstermek yerine beyitlerin 
yanında iki nüshadaki varak numarası da zikredilmiştir.
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Ez-usÔūl u furū‛ u kÔāl ve hÔāl
Ez-cemiæ‛-i ‛ulūm mālāmāl (AE 14/a, RE 12/b)

Murşid-i erşed u bilā-işbāh
EsÔlahÔu’sÔ-sÔālihÔiæn Hîabiæbullah (AE 14/a, RE 12/b)

İæn kÔadar bes ki muhÔyiæ-i sünen-est
Der-şeriæ‛at çerāġ-i encümen-est (AE 14/b, RE 12/b)

“Allah’a şükürler olsun ki bizim önderimiz, pirimiz ve rehberimiz, daima 
Allah resulünün izinden gitmektedir; ona uymaktadır. Cehalet, bid’at ve 
nefsânî arzuların yıkıcısıdır. Sünnete tam bağlıdır ve râbıta, onun Allah’a 
yakınlığının vesilesidir. Gerek usûl ve fürû’ gerekse zâhirî ve bâtınî ilim-
lerle dopdoludur. Olgun bir mürşid ve şüphesiz sâlihlerin sâlihidir. Şu ka-
darını söyleyeyim ki o, sünnetleri ihya eden, canlandırandır. Şer’î mesele-
lerde toplulukların aydınlatıcısıdır, ışığıdır.”

Meslekü’l-müttakîn, Sebâtü’l-âcizîn, Murâdu’l-ârifîn ve Mahzenü’l-mutî’în 
gibi eserler yazan şair, hem tasavvuf hem de diğer dinî bilgileri ihtiva eden 
kitaplar yazarak özellikle Türkistan Türklerine büyük hizmet etmiştir. Zarurî 
din bilgilerinin anlatıldığı fıkhî bir eser olan Meslekü’l-müttakîn, halk arasında 
çok okunan güvenilir bir ilmihal kitabı durumundadır. Nasîhat-nâme hüviye-
tinde olan Sebâtü’l-âcizîn ise ilk mektep döneminde Kurân-ı Kerîm hatminden 
hemen sonra okutulagelmiştir. Sebâtü’l-âcizîn, aynı zamanda sohbet meclisle-
rinde de okunan önemli bir eserdir. Bu kitaplar Özbekler, Türkmenler ve diğer 
bazı Türk toplulukları arasında çok önem verilerek okunmuştur.

Sûfî Allahyâr’ın yazdığı eserlerde tâbi olduğu tasavvufî yolun etkileri görül-
mektedir. Zamanında Türkistan’a yayılmış olan Yesevîlik gibi Nakşibendîlik 
de Hazret-i Ebubekir vasıtasıyla peygamberimize ulaşır. Aynı tarikat, İmam 
Rabbânî’ye gelince Nakşibendî yanında Müceddidî diye başka bir tanımlan-
maya da mazhar olmuştur. Bu da “müceddid-i elf-i sânî”, yani “ikinci bin yılın 
yenileyicisi” olarak kabul edilen İmâm Rabbânî hazretlerinin güçlü ilmi ve 
yüksek irfanıyla ulaştığı mertebeden ileri gelmektedir. Hâce Hâcî Muhammed 
Fadlullah, Umdetu’l-makâmât kitabında Suyûtî’de geçen bir hadis-i şerifin 
İmâm Rabbânî hazretlerini işaret ettiğini ifade etmektedir. Hadis-i Şerif şöy-
ledir: “Ümmetimden, Sıla isminde biri gelecektir. Onun şefaati ile cennete çok 
kimseler girecektir.”12 “Sıla” denmesinin sebebi de İmam Rabbânî’nin İslâm 
ahkâmı ile tasavvufu birleştirmesi şeklinde açıklanmaktadır. İmâm Rabbânî, 
Mektûbât’ta Muhyiddin-i Arabî, Bâyezîd-i Bistâmî ve Hallâc-ı Mansûr gibi mu-
tasavvıfların anlaşılması zor sözlerini ve hâllerini zâhirî İslam bilgilerine göre 
de çok güzel izah etmiş, daha pek çok yüksek irfânî bilgilerle âlimlere ve ârif-
lere rehberlik etmiştir.

Ahmed Yesevî’nin de mürşidi olan Yusuf-ı Hemedânî’den itibaren, Nakşi-
bendî silsilesini oluşturan halkalar, hep Türkistan coğrafyasında yetişmişler-
dir. İmâm Rabbânî hazretlerine kadar devam eden Nakşibendî silsilesi genel 

12 Hâce Hâcî Muhammed Fadlullah, Umdetu’l-makâmât, Hakikat Kitabevi, İstanbul, 2014, s. 167.
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olarak tek isim üzerinden devam edegelmiştir. Bu yolda Ahmed Yesevî gibi, 
Mahdûm-i A’zam gibi hilafet sahibi zatlar çıkmışsa da bunların silsilesinin gü-
nümüze ulaşmadığını görüyoruz. İmâm Rabbânî hazretlerinden sonra ise bu 
yolun daha güçlendiğini ve yayıldığını görüyoruz. Maverü’n-nehir’den Hindis-
tan’a giden Muhammed Bakî-billah’ın talebesi olan İmâm Rabbânî hazretleri-
nin çok halife yetiştirdiği biliniyorsa da silsilenin devamının iki kol halinde ol-
duğunu müşahede ediyoruz. Bu iki koldan biri Muhammed Masûm-ı Fârûkî, 
diğeri ise Muhammed Sa’îd-i Fârûkî vasıtasıyla devam etmiştir. Türkistan’da 
yayılan Nakşibendî silsilesinin de yine bu iki büyük mutasavvıftan geldiği gö-
rülmektedir.

Makalenin sonunda (Ek 1)’de bir fotoğrafa yer verilmiştir. Bu fotoğraf, Se-
merkand’da bulunan Ubeydullah Ahrâr hazretlerinin türbesi çevresinde bulu-
nan kadim medresenin odalarından birinde sergilenen resimlerden çekilmiş-
tir. Burada Muhammed Sa’îd-i Fârûkî’den gelen silsileyi ihtiva eden bir hilafet 
icazetnamesi görülmektedir. Son tarafı eksik (yırtılmış) olan bu icazet yazı-
sındaki silsilenin İmâm Rabbânî hazretlerinden itibaren olan kısmı şöyledir:

“Ondan İmâm Rabbânî kuddise sirruhu, ondan Hâce Muhammed Sa’îd 
kuddise sirruhu, ondan Meyan Abdülahad, ondan Mevlânâ Âbid, ondan 
Hâce Mûsâ Han, ondan Halife Muhammed Sıddîk kaddesallahu esrâre-
hum ve o marifet deryasından da fakirlerin hizmetçisi şu fakire (bana) ve 
fakir (ben) dahi, Hak Sübhânehu inâyeti ile…”

Görüldüğü gibi Semerkant’ta bulunan ve o civardaki bir zâta ait olduğu 
kuvvetle muhtemel olan bu icazet yazısında Nakşibendiyye silsilesinin Tür-
kistan’da nasıl devam ettiğinin bir örneğini görmekteyiz. Fotoğraf için (Ek 1)’e 
bakınız.

Şairin mensup olduğu silsile ise Muhammed Masûm-ı Fârûkî vasıtasıyla 
gelmektedir. Sûfî Allahyâr’ın hocası olan Habîbullah-ı Buhârî de İmâm Rab-
bânî hazretlerinin oğlu olan Muhammed Masûm-ı Farûkî’nin talebesidir. İşte 
bu yüzden Sûfî Allahyâr’ın eserlerinde Müceddidî Mektebi’nin ölçüleri açık 
olarak görülmektedir.

Şunu da söyleyelim ki Nakşibendî yolu zaten aynı istikamet üzere olan ma-
nevî bir yoldur. Şâh Raûf Ahmed-i Müceddidî, hocası Abdullah-ı Dehlevî’den 
nakille şöyle demektedir: “Hâce Behâeddin-i Nakşibend ‘Allah ondan râzı ol-
sun’ yolun esasını iki şey üzerine bina etmiştir. Birincisi muhabbet, ikincisi de 
şerîata uymak ve gücü yeterse azimetle amel etmek. Olmazsa ruhsatla amele 
de izin vermişlerdir.”13 İmâm Rabbânî hazretlerinin, yüksek yaratılışı, ilmi ve 
irfânı ile bu yolu daha da yükseklere taşıdığından bahsedilebilir. Sûfî Allah-
yâr’da Müceddidî umdelerini aramak, bu çalışmamızın sınırını aşacağı için, 
en önemli birkaç örnekle konuya ışık tutmaya çalışacağız.

Nakşibendîyye ve Müceddîyye yolunun büyükleri en başta doğru itikat sa-
hibi olmak gerektiği konusu üzerinde önemle durmuşlardır. İmâm Rabbânî 
hazretleri, bir mektubunda bu hususta özetle şöyle demektedir:

13 Şâh Raûf Ahmed-i Müceddidî, Düürü’l-maârif, Hakikat Kitabevi, İstanbul, 2010, s. 28.
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“Önce fırka-i nâciye, yani cehennemden kurtulacağı bildirilen Ehl-i Sünnet 
âlimlerinin anlattıklarına uygun olarak itikadı düzeltmek lazımdır. İkinci 
olarak da farzları, sünnetleri, vâcipleri, müstehabları, helalleri, mekruhla-
rı ve şüphelileri öğrenmek ve bu fıkhî bilgilere göre hareket etmek lazımdır. 
İtikat ve amele dair bu iki kanata kavuşulunca eğer Allahü Teâlâ izin verir 
ve yardım ederse hakîkat âlemine uçulabilir. Bu ikisi olmadan hakîkat 
âlemine uçmak ve ulaşmak muhâldir.”14

Diğer yerlerde de buna yakın ifadelerle karşılaşabilmemiz bu konuya veri-
len önemi göstermektedir. Mesela diğer bir mektupta benzer ifadeler görmek-
teyiz. Yalnız burada, peygamberimize uymak gerektiği de kaydedilmiştir.15 Sûfî 
Allahyâr’ın bu hususta aynı hassasiyeti taşıdığını şu beyitler göstermektedir: 

Ū be-iæn bende pend dād nehóust (AE 14/b, RE 13/b)
Evvelen sāz i‛tikÔād durust

Hem be-cezØb u sulūk-i hóiæş me-nāz
‛Amel u ‛ilm-rā muvāfıkÔ sāz (AE 14/b, RE 13/b)

O, yani Habîbullah Buhârî, bu kula (S. Allahyâr’a) ilk olarak şöyle nasihat 
etti: “En başta itikadını düzelt, doğru itikada sahip ol. Sülûk ve cezbene de gü-
venme. İlminle amelini birbirine uygun hâle getir; yani ilminle amel et.”

Sebâtü’l-âcizîn’de de önce doğru itikad, sonra ilim öğrenmenin lüzumu 
üzerinde durulur:

Diyānet biæhóıdur ‘ilm-i ‘akÔā’id
Tamursız şāhóa su birmek ne fā’id (s. 115, b. 885)16

Bu muhÔkem tüb şecerningè şāhóı a‘māl
Libāsı boldı takÔvā miævesi hÔāl (s. 115, b. 886)

‘Aceb asÔliæ ki fer‘ı fi’s-semādur
ÇıkÔarur hādiæ, ‘ilm-i reh-nümādur (s. 115, b. 887)

Bidūn-i ‘ilm eger kÔoysangè angèa pāy
Tayıp kitsengè seningè ahÔvālıngèa vāy (s. 115, b. 888)

Elingège dāmen-i hādiæ-i ‘ilm al
ÇıkÔıp şāyed yigeysen miæve-i hÔāl (s. 115, b. 889)

YakÔiæn bilmek Cemā‘at i‘tikÔādın
Keyin salmakÔ muhóālif ictihādın (s. 19, b. 67)

‘AkÔiæde bilmegen şeytÔāna ildür
Eger mingè yıl ‘amel dip kÔılsa yildür (s. 19, b. 68)

14 İmâm Ahmed Rabbânî, (1373 / 1972), Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbânî, Matba-ı İycu Keshnal, Kara-
çi, 94. Mektup, Ofset Baskı, Cilt: 1, İstanbul, 1977, s. 190.
15 İmâm Ahmed Rabbânî, Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbânî, 75. Mektup, Cilt: 1, s. 167.
16 Sebatü’l-âcizîn’den verilen örnekler şu eserden alınmıştır: Abid Nazar Mahdum, Sûfî Allahyâr 
ve Sebâtü’l-âcizîn’i, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul, 1993. Beyit için “b.”, sayfa için “s.” kullanılmıştır. Bun-
dan sonra beyit ve sayfa numaraları her beytin yanında gösterilecektir.
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“Akâid, yani itikatla ilgili ilim, diyânetin köküdür. Kökü olmayan dalı su-
lamak neye yarar? Bu sağlam ağacın dalları amel, giysisi takvâ, meyvesi 
ise hâldir, manevî yüksekliklerdir. Öyle bir gövde ki dalları göğe yüksel-
miştir. Ona çıkaracak, yol gösterici ise ilimdir. İlim olmadan ona ayak ba-
sacak olursan, ayağın kayar giderse vay hâline. İlim rehberinin eteğine 
yapış. O zaman belki ona çıkıp hâl meyvesini yiyebilirsin.”
“(Kulluğun gereklerinden biri), Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat itikadını bilmek 
ve inanmaktır. İtikat ilmini bilmeyen kişi, şeytana tabidir. Bin sene amel 
ediyorum diye uğraşsa da eline geçen havadan başka bir şey değildir.”

Yine aynı eserde ilmiyle amel etmenin lüzumunu şöyle anlatır:

‘Amel kÔılmak üçün kirsengè bu yolge
Kerekdür şem‘-i ‘ilm elbette kÔolge (s. 114, b. 878)

“Amel etmek niyetiyle bu yola girdiğin zaman, elbette ki elinde ilim mumu 
olması gerekir.”

Aynı eserin bir başka yerinde ise, iyi bir kulun özellikleri olarak ilmin ya-
nında, hayâ, yumuşak huylu olma, Allah rızasını maksut edinme, cömertlik 
ve riyadan uzak olmak da övülmektedir:

Rıżā-i HîakÔ anıngè makÔsÔūdı bolsa
HÔayā u ‘ilm ü hÔilm ü cūdı bolsa (s. 117, b. 905)

Anıngè ihólāsÔı kÔullukÔ bolsa vü bes
Riyādın bolmasa köngèlide bir hóas (s. 117, b. 906)

“Hakk’ın rızası onun maksudu olursa, hayâsı, ilmi ve cömertliği de olursa, 
onun isteği ve ihlâsı kulluk etmek olursa ve gönlünde saman çöpü kadar riya 
olmazsa (o zaman iyi kul olur).”

Mektûbât kitabının başka bir yerinde, İslâmiyet’in, dünya ve ahiret saade-
tinin kefili olduğu ve İslâmiyet’in üç bölümü olduğu, bunların ilm, amel ve ih-
las olduğu, bunlar olmadan Allah rızası hâsıl olmayacağı belirtilmekte, tarikat 
ve hakikatin, ihlasın tamamlanmasında şeraitin hizmetçisi olduğu ifade edil-
mektedir. Tasavvuf yolculuğunda, sûfiyyeye hâsıl olan ahvâl (manevî hâller), 
mevâcid ve marifet bilgilerinin maksat olmadığı, bütün bunlardan vazgeçerek 
rıza makamına ulaşmak gerektiği bildirilmiştir.17 Şimdi de Sûfî Allahyâr’ın 
beyitlerine bakalım:

Veliæ ān-est biæ-şek u işbāh
Bāşed ān şahs ārif-i bi’llah (RE 11/a, AE 12/b)

Dāimā bāşed ū mutÔiæ‛-i umūr
Ez-ma‛āsÔiæ-yi ġayr-i marżiæ dūr (RE 11/a, AE 12/b)

Hem kuned ictināb ez-şubehāt
Ez-furû-reft-i lezzet-i şehevāt (RE 11/a, AE 12/b)

Ya’niæ ān merd-i diæn zi-asÔl ve fer‛
Ne-reved nokÔtÔÔa’iæ birūn ez-şer‛ (RE 11/a, AE 12/b)

17 İmâm Ahmed Rabbânî, Mektûbât, 36. Mektup, Cilt: 1, (1373/1972), s. 101.
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“Şeksiz ve şüphesiz velî, Allahü Teâlâ’yı bilen ârif zâttır. Daima işlerinde 
Allah’ın emirlerine boyun eğmiştir ve onun razı olmadığı günah işlerden 
uzak durur. Şüpheli şeylerden ve şehvet lezzetlerine dalmaktan kaçınır. 
Yani o din adamı, usulden ve fürû’dan olan emir ve yasaklara riayet et-
mek hususunda İslâmiyet’ten bir nokta kadar ayrılmaz.”

Halk arasında çok keramet gösteren evliyaya daha çok itibar edilmesine 
mukabil, İmâm Rabbânî hazretleri, keramet göstermenin üstünlük ölçüsü ol-
madığı üzerinde durmuştur. Bir mektubunda bu hususta şöyle demektedir: 
“Çok keramet zuhur etmesi, evliyanın üstünlüğünü göstermez. Üstünlükleri, Al-
lahü Teâlâ’ya yakınlıklarına bağlıdır.”18 Sûfî Allahyâr da keramet konusunda 
şöyle der:

İrür ber-hÔakÔ kerāmet evliyādın
‘İnāyetdür veliælerġa Hôudā’dın (s. 41, b. 245)

Şeriæ‘atsız kişi uçsa havāġa
Köngèül birme anıngè dik hóud-nümāġa (s. 42, b. 257)

Şeriæ‘at hÔükmin itmey istikÔāmet
Te‘accub işleri bolmas keramet (s. 42, b. 263)

Şeriæ‘atnı kişi kim tutsa hóūb pās
Kerāmet mundın ötmes eyyühe’n-nās (s. 42, b. 264)

“Evliyânın kerâmet göstermesi haktır, doğrudur. Bu, yani keramet, evliya-
ya Allahü Teâlâ’nın bir lutfudur. (Ama), İslamiyet’e uymayan kişi havaya 
uçsa bile, öyle gösteriş düşkününe gönül verme. İslâmî hükümleri kendine 
istikamet etmeyen, ona uymayan birinin şaşılacak işleri keramet olmaz. 
Bir kimse İslamiyet’e sıkı sıkıya uyarsa, bundan daha iyi keramet mi olur?”

Evliyanın kerameti, diğer insanlar tarafından da görülebilmektedir. Bir de 
tasavvuf ehlinin manevî yolculukları sırasında kendi içlerinde yaşadıkları tatlı 
hâller, vecdler ve keşifler gibi bazı hâller vardır. Bu keşiflerde yanılma da ola-
bileceğinden bahsedilmektedir. Bu konularda da Nakşibendiyye ve Müceddi-
diyye büyüklerinin düsturlerı kesindir. Mektubat’ta şöyle geçmektedir:

“Evliyânın keşfinde yanılması, müctehidlerin ictihatta yanılmaları gibidir. 
Bu sebeple evliyaya dil uzatılmaz. Müctehitlerin sözü, mezhebinde olanlar 
için hüccettir, senettir. Evliyanın yanlış keşif ve ilhamlarına ise uyulma-
yacağı (uyulmaması gerektiği) bildirilir. Hata ihtimali olsa da müctehidin 
sözlerine uymak caiz, hatta vaciptir.”19

Diğer bir mektupta ise, “Evliyânın keşflerine şeytanın karışacabileceği, pey-
gamberlere bile şeytan karışabilir ise de bunun onlara haber verildiği, evliyâya 
ise haber verilmediği, velîler, peygambere tabi olduğu için, peygamberlerin bil-
dirdiklerine uymayan keşiflerini reddettikleri ve bâtıl bildikleri anlatılmıştır.”20

18 İmâm Ahmed Rabbânî, Mektûbât, 107. Mektup, Cilt: 1, (1373/1972), s. 213.
19 İmâm Ahmed Rabbânî, Mektûbât, 31. Mektup, Cilt: 1, (1373/1972), s. 89.
20 İmâm Ahmed Rabbânî, Mektûbât, 107. Mektup, Cilt: 1, (1373/1972), s. 214-215.
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Sûfî Allahyâr da keşiflere güvenmeyip onların İslâmî hükümlere uyup uy-
madığına bakmak gerektiğini belirtir:

Hem be-keşf-i kes i‛tibāriæ niæst
Ehl-i hÔakÔ-rā be-keşf kāriæ niæst (AE 14/b, RE 13/a)

Belki der-keşf biæm bisyār-est
Çunki der-puşt diæv-i ġaddār-est (AE 14/b, RE 13/a)

Keşf eger ber-tu rū dihed ey merd
Keşf-rā vezn-i şer‛ bāyed kerd (AE 14/b, RE 13/a)

Hôāh bāşed zi-asÔl hóāhiæ fer‛
Ne-buved keşf eger muvafıkÔ-i şer‛ (AE 14/b, RE 13/a)

Red kun ān keşf-i hóiæş-rā zinhar
Gerçi vākÔi‛ şeved hemiæn sÔad bār (AE 14/b, RE 13/a)

Ān-çunān keşf keşf-i şeytÔāniæ’st
‛Amel-i ū zi-rūy-i nādāniæ’st (AE 14/b, RE 13/a)

Gerçi ender-makÔām-i ġavsØ resiæ
Niæst iæmin zi-mekr-i diæv kesiæ (AE 14/b, RE 13/a)

Belki ez-ān la‛iæn-i ān dergâh
Enbiyā cumle custe-end penāh (AE 14/b, RE 13/a)

“Kimsenin keşfine de itibar etmek olmaz. Doğru yolda gidenlerin keşifle 
işi olmaz. Hatta keşiflerde korku çoktur. Çünkü gaddar şeytan, geride 
beklemektedir. Ey kişi, eğer sana bir keşif nasip olursa, bu keşfi şeriat 
ölçüsüne tabi tutmak lazımdır. İster usulden, ister fürûattan olsun, şerî bir 
hükme uygun olmayan keşfini kesinlikle reddet. İsterse bu keşif, yüz kere 
tekrarlansın. Öyle keşif, şeytânîdir. Onunla amel etmek bilgisizlikten ileri 
gelir. İster Gavs makamına ulaş, bil ki şeytanın hilesinden kimse emin 
değildir. Hatta ilâhî dergâhtan kovulmuş o şeytandan peygamberler bile 
Allah’a sığınmışlardır.”

Sûfî Allahyâr, fâsık insanlarda, Müslüman olmayan kimselerde bile bazı 
olağanüstü hâllerin görülebileceğini, bunun hiç önemli olmadığını eserlerinde 
dile getirmektedir. Mektûbât’ta da böyle kişilerde görülen bu hâllerin, onların 
nefislerine muhalefet ederek bazı sıkıntılar çekmelerinden kaynaklandığı ifa-
de edilir. Gerçek tasavvuf yolcuları ise böyle hâlleri istemeyip İslamiyet’e uy-
maya bakacaktır. Mektûbât’tan bu hususta şu sözleri nakledelim: “Bu yolda, 
riyâzet çekmek, ahkâm-ı İslâmiyeye uyarak ve sünnet-i seniyyeye yapışarak 
nefse karşı gelmekle olur. Bir kimse İslamiyet’e ne kadar uyarsa nefsi arzuları 
o kadar azalır. Sünnet-i seniyyeye uymadan çekilen riyazetlerin ve yapılan mü-
cahedelerin hiç kıymeti yoktur.”21

Sûfî Allahyâr da İslam ahkâmına uymanın lüzumunu çok kesin ifade eder. 
Bu tasavvufun önemli esaslarından biri olan “riyâzet” de olsa böyledir. Bura-

21 İmâm Ahmed Rabbânî, Mektûbât, 221. Mektup, Cilt: 1, (1373/1972), s. 365-366.
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da da Mektûbât’ta belirtilen İslamiyete uyarak nefse karşı gelmek hususuna 
önem verildiği anlaşılmaktadır. Sebâtü’l-âcizîn’deki şu beyte bakalım:

Şeriæ‘at hÔükmidin taşkÔı riyāżet
İmes tÔā‘at, kÔabāhÔatdur, kÔabāhÔat (s. 114, b. 877)

“Şer’î hükümlerin dışında kalan, ona uygun olmayan bir riyazet şekli, kul-
luk ve ibadet değil ancak kabahattır.”

Riyāżet birle bolsa irte vü kiç
Uşal kim sÔıdkÔı yokÔdur, kÔılġanı hiæç (s. 28, b. 150)

“İsterse gece gündüz riyazet yapıp nefsinin isteklerine karşı gelsin, eğer gö-
nülden iyi niyetle, Allah rızası için yapmıyorsa, onun yaptığı iş bir hiçtir.”

Nakşibendî ve müceddidî müntesiplerinin üzerinde durdukları diğer bir 
husus da rüyalar konusudur. Görülen sâdık ve Rahmânî rüyalar önemli ise de 
bunlara şeytan hileleri ve hayallerin karışması ihtimali olduğu için bunlarla 
amel edilemeyeceği ifade edilmektedir. Mektûbât’da bu konuyla ilgili olarak şu 
cümleleri aktaralım:

“Sâdık olan bir mürîd, rehberi varken, binlerce rü’yâya yarım arpa kadar de-
ğer vermez. Aklı, uyanık olan bir tâlib, pîr ni’metine kavuşmuş iken, rü’yâları 
tabir edilmeyen karışık rüya ve hayâl sayar, onlara hiç iltifat etmez. Mel’ûn 
şeytân, güçlü bir düşmandır. Sona varanlar bile, onun aldatmasından emin 
değildirler. Onun hilelerinden korkmakda, titremekdedirler. Sondakiler böy-
le olunca, yolun başlangıcında ve ortasında olanlar için ne söylenir.”22

Yine Mektûbât-ı İmâm Rabbânî’de rüyalara bakarak amel edilemeyeceği ve 
rüyaların mahiyeti anlatılırken bir hadise nakledilir. Bu hadise özetle şöyledir: 

“Bir gün peygamber efendimiz eshabıyla birlikte oturuyorlardı ve Kureyş 
ileri gelenleri ve bazı kafirlerin önderleri de orada bulunuyordu. Peygam-
berimiz “Ve’n-necmi” sûresini okudu. Putları anlatan âyet-i kerîmeye gelin-
ce şeytân, putları öven birkaç sözü âyetlere ekledi. Dinleyenler, şeytânın 
sözlerini âyet-i kerîmeden ayıramadılar. Orada bulunan kâfirler bağırma-
ya başlayarak, Muhammed “aleyhissalâtü vesselâm” bizimle sulh yapdı, 
putlarımızı övdü dediler. Orada bulunan Müslümanlar da, okunan sözlere 
şaşa kaldılar. Peygamberimiz ne olduğunu sorunca sahâbîler, durumu 
anlattılar. Peygamber efendimiz çok üzüldü ve düşünceye daldı. Bunun 
üzerine Cebrâîl aleyhisselam gelerek, o sözleri şeytânın karıştırdığını, 
bütün Peygamberlerin sözlerine de karıştırmış olduğunu bildirdi. Allahü 
Teâlâ, o sözleri âyet-i kerîme arasından çıkardı.”23

Mektûbât’ta bunlar ayrıntılı olarak anlatıldıktan sonra peygamber efendi-
mizin huzurunda, uyanık iken sahabe-i kiramın şeytanın hilesiyle yanılıyorsa 
daha sonra gelenlerin bundan nasıl emin olabileceği ifade edilerek konu daha 
da açılarak izah edilmiştir. Sûfî Allahyâr da aynı konuyu aynı hassasiyetle 
şöyle anlatmaktadır:

22 İmâm Ahmed Rabbânî, Mektûbât, 273. Mektup, Cilt: 1, (1373/1972), s. 515.
23 İmâm Ahmed Rabbânî, Mektûbât, 273. Mektup, Cilt: 1, (1373/1972), s. 516-517.
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Ne-şeniædiæ Resūl-i ‛ālem-tāb
Miæ-bi-hóāndiæ namāz bā esÔhÔāb (AE 15a, RE 13 a)

Būd ender-kÔırā‛at ān şeh-merd
Reft şeytÔān kelām ilkÔā kerd (AE 15a, RE 13 a)

Būd fehÔvā-yi ān kelām-i durūġ
İrticā-yi şefā‛at-i esÔnām (AE 15a, RE 13 a)

İæn suhóan-rā sÔahÔābe bi-şniædend
Ez-dehān-i Resūl fehmiædend (AE 15a, RE 13 a)

Ya‛niæ mānend sāhót bā-āvāz
Guft inşā-yi hóiæş ān ġammāz (AE 15a, RE 13 a)

Z’-ān tekellum Resūl būdiæ pāk
Ba‛żiæ ez-sāmi‛iæn ne-kerd idrāk (AE 15a, RE 13 a)

HÔażret-i MusÔtÔafā be-cā istād
Liæk yārān-i ū ber-ū uftād (AE 15a, RE 13 a)

MusÔtÔafā ki be-rāstiæ miæ-hóānd
Z’-iæn fe‛āl-i sÔahÔābe hÔayrān mānd (AE 15a, RE 13 a)

Āhóir ez-iæn fe‛āl-i nā-ikÔbāl
Kerd z’-iæşān pes ez-namāz su’āl (AE 15a, RE 13 a)

Guft ān kÔavm ey guziæde-i mā
Fehm kerdiæm ez-dehān-i şumā (AE 15a, RE 13 a)

……...

V’erne mā-rā çi hÔad çi est mikÔdār
Ber-hóilāf-i şumā kuniæm-eş kār (AE 15a, RE 13b)

……...

MusÔtÔafā guft ān ne KÔur’ān est
Belki ān sÔavt, sÔavt-i şeytÔān est (AE 15b, RE 13b)

Çun şeniædend ez-Resūl-i Hóudā
Der-‛arakÔ gum şudend ser tā-pā (AE 15b, RE 13b)

MusÔtÔafā-rā çunān melūliæ dest
Dād der-zindegiæ çunān ne-şude’st (AE 15b, RE 13b)

Peyk-i HÔakÔ bā teselliæ-i dil-i ū
Āmed ez-lā ilāhe illā Hū (AE 15b, RE 13b)

Guft ey server-i du kevn Resūl
Tu be-esÔhÔāb-i hóud me-bāş melūl (AE 15b, RE 13b)

Heme-i enbiyā ki ber-hÔakÔ ziæst
Diæv ilkÔā ne-kerde bāşed niæst (AE 15b, RE 13b)

……...
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Ger be-esÔhÔāb-i MusÔtÔafā ān diæv
Der-hÔużūr-i Resūl sāz-ed riæv (AE 15b, RE 13b)

Niæst a‛lā-yı evliyā-rā hÔad
Gerd-i ednā-yi ān sÔahÔābe resed (AE 15b, RE 13b)

“Şunu duymadın mı: Âlemi aydınlatan Resulullah, sahabilerle namaz 
kılmaktaydı. O gerçek mert olan zat, kırâat ederken (namazda sûre 
okurken) şeytan, sözünü araya karıştırdı. (Şeytanın) bu yalan sözünün 
manâsı, putların şefaat edeceği ümidi idi. Sahâbîler bu sözü işittiler ve 
bunu Resulullah’ın söylediğini zannettiler. Yani o fitneci, sesini (Hazret-i 
peygamberin sözüne) benzer hâle getirerek kendi yanlış ifadesini dile 
getirdi. Hazret-i Resul, bu sözlerden uzak idi, bunu söylememişti; ama 
dinleyenlerden bazısı bunu anlayamadı. Hazret-i Mustafa, namazı bitirip 
kalkınca, arkadaşları ona dönüp durumu bildirdiler. Doğruya davet edici 
olan Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa, sahabenin bu davranışı 
karşısında şaşırdı. Namazdan sonra, bu kabul edilmez davranışın sebe-
bini onlara sordu.” Onlar dediler ki: “Ey bizim seçilmiş (peygamberimiz), 
biz bunu sizin söylendiğinizi zannettik. Yoksa size muhalif iş yapmak bi-
zim ne haddimize.” Muhammed Mustafâ dedi ki: “O Kurân değildir. O ses 
şeytanın sesidir.” Allah’ın peygamberinden bunu duyunca baştan aya-
ğa ter içinde kaldılar. Hazret-i peygamberi öyle bir mahzunluk kapladı ki 
daha önce hiç böyle olmamıştı. Hakk’ın habercisi olan melek, kendisinden 
başka ilah olmayan Hû (Allah) tarafından, onun kalbini teselli etmek için 
geldi. Dedi ki: “Ey iki âlemin efendisi olan peygamber, ashabına karşı gö-
nül koyma. Hakikat üzre yaşamış bütün peygamberlerden şeytanın ilkâ 
etmediği (yanlış telkin etmediği) yoktur.” Peygamberimizin sahabilerine, 
Resulullah’ın huzurunda şeytan hile yapabilmiş. Evliyânın en büyükleri, 
o sahabilerin tozuna bile yetişemez.”

Burada Mektûbât ile Sûfî Allahyâr’ın anlatımı arasında bazı farklar göze 
çarpmaktadır. Ancak bunlar maksada zarar verecek seviyede değildir. Şöyle 
ki, Mektûbât’ta Kur’ân-ı Kerim’in namaz dışında okunduğu belirtilirken Sûfî 
Allahyâr kırâatin namazda yapıldığını yazmıştır. Ayrıca Mektûbât’ta Kur’ân-ı 
Kerim okunurken orada Müslüman olmayanların varlığından bahsedilirken, 
Sûfî Allahyâr, bu konuda bir şey söylemez. Bu farklara bakınca Sûfî Allah-
yâr’ın bu bilgileri doğrudan Mektûbât’tan almamış olabileceği de akla gelebi-
lir. Sûfî Allahyâr’ın mürşidi Habibullah-ı Buhârî, Hindistan’da bulunmuş ve 
Muhammed Masum-ı Fârûkî’nin sohbetinde yetişmiş olduğu için bu bilgileri 
onun vasıtasıyla elde etmesi ve bu hassasiyeti göstermiş olması da beklen-
melidir. Bunun yanında, gerek Sûfî Allahyâr, gerek mürşidinin Mektûbât’tan 
veya İmam Rabbânî hazretlerinin mektuplarından habersiz olduğu, okuma-
dığı düşünülemez. Ancak şunu belirtelim ki, burada mühim olan, şairin bu 
hususta gösterdiği yaklaşımın Müceddidî ve Nakşibendî çizgisinde olmasıdır. 
Bunu da onun bütün eserlerinde çokça görmekteyiz. Rüyalar ve manevî keşif-
ler hususunda gördüğümüz çizgi de aynı çizgidir.
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Müceddidî ve Nakşibendî çizgisinde kurtuluş yolu olarak, istikamet olarak 
gösrerilen hâl, “peygamberimiz ve ashâbı nasıl hareket ediyorsa öyle yapmak” 
şeklindedir. İmâm Rabbânî hazretleri, Peygamber efendimiz ve hulefâ-yı râ-
şidîne uymak gerektiğini, onların izinde yürüyenlerin tam kurtuluşla kurtu-
lacağını, onlara muhalefet edenin, yollarından ayrılanın felakete düşeceğini 
bildirmektedir.24 Diğer Nakşibendiyye büyüklerinden de bu konuda birçok söz 
ve menkibe nakletmek mümkündür. Sûfî Allahyâr’ın da aynı istikamette söz-
leri mevcuttur. Bir kaçını görelim:

Nebiæ tab‘iyyetidür rişte-i hÔub
Vera‘ kÔılmakÔ kemālāt-ı tekÔarrub (s. 79, b. 580)

Eger fiæl dik irür menhiæ eger kÔıl
Vera‘ esÔhÔābı ayturlar “hÔazØer kÔıl” (s. 79, b. 581)

Kil ey sÔūfiæ ümiæd itsengè sÔafādın
Karış çıkÔma tÔariækÔ-ı MusÔtÔafā’dın (s. 114, b. 969)

‘Amel kÔıl ittikā kÔılmay ‘amelge
Tevekkül eylegil ‘Azze ve Cel’ge (s. 114, b. 670)

‘Amel kÔılmay sÔafā bolmas kÔöngèülde
AyakÔsız hiæç kişi yürmedi yolda (s. 114, b. 671)

KÔaçan kÔolsız kişi bolġay şinā-ver
Şinā-vermen dise hiæç kÔılma bāver (s. 114, b. 672)

Salıpdur Ehl-i Sünnet rāh-ı ‘āme
Bu yoldın çıkÔmaġıl özge makÔāma (s. 114, b. 673)

Dime tutdum filān buzrug (buzurg) işini
KÔoyakörme nebiæni kÔılmışını (s. 114, b. 674)

Uşal buzrug ki sāhÔib-himmetiædür
Resūlullāh’ningè hóāsÔ ümmetidür (s. 114, b. 675)

Peyamber kÔılmışıdın kÔılmaġay taş
Egerçendiæki bolsa köz bile kÔaş (s. 114, b. 676)

“Sevginin bağı peygambere tabi olmak, uymaktır. Şüpheli şeylerden de 
kaçınmak, Allahü teâlâya yakın olmanın kemâlâtındandır. Yasaklanmış 
olan şey ister fil kadar büyük, ister kıl kadar küçük olsun vera’ sahiple-
ri “bundan kork” derler. Ey tasavvuf yolcusu, içinin temiz olmasını ümit 
ediyorsan, Peygamber efendimiz Muhammed Mustafâ’nın yolundan hiç 
ayrılma. Ameline dayanmadan, ucb ve riyaya kapılmadan amel et. Alla-
hü teâlâya tevekkül et. Amel olmadan gönül temizlenmez. Kimse ayaksız 
yürüyemez. Kolu olmayan biri nasıl yüzücü olabilir? Yüzücüyüm dese de 
inanma. Allah, seni Ehl-i Sünnet ana yoluna dahil etmiş. Bu yoldan baş-
ka bir yere çıkma, ayrılma. Filanca büyüğün yolunu tuttum deme. Pey-
gamberimizin yaptığına uy, onu bırakma. O büyük, eğer himmet sahibi ve 

24 İmâm Ahmed Rabbânî, Mektûbât, 25. Mektup, Cilt: 1, (1373/1972), s. 65.
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Resûlullah’ın hâs ümmeti ise çok az da olsa peygamberimizin yaptığının 
dışına çıkmaz.”

Tasavvufta “sükr” veya “sekr” denilen tasavvufî şuursuzluk hâli vardır. Bu 
hâli yaşayan bazı velîler, uygunsuz sözler de söyleyebilmektedirler. Bunla-
rın mazûr oldukları ifade edilmektedir. “Sahv” hâli ise ayıklık, şuuru yerinde 
olma hâlidir. Mektûbat’ta sahv halinin sükr veya sekr hâlinden üstünlüğü dile 
getirilmiş, yüksek zâtların sekrinin cahillerinki gibi olmadığına işaret edilmiş-
tir.25 Sûfî Allahyâr da Meslekü’l-müttakîn’de sahv hâli için şükretmektedir:

Rahmet-i ûst sahv kerd ez-sukr
Şukr-i Hak sad hezâr mertebe şukr (AE -2/b, RE 2/b)

“Sukrden sahv hâline varmamız Allahü teâlânın rahmeti eseridir. Cenâb-ı 
Hakk’a şükürler olsun, binlerce kere şükürler olsun.”

Şair diğer bir eserinde yine şöyle yazar:

Şerābiæ ber ki dil andın bolur sÔahÔv
KÔılur bir müdde‘ādın özgeni mahÔv (s. 81, b. 601)

“Öyle bir şaraptan ver ki gönül ondan sahva (ayıklık hâline) kavuşur. Ve o 
şarap, tek bir gayeden, yani Allah rızasından başka maksutları yok eder.”

Nâkıs mürşidin zararlı olduğu, kâmil ve mükemmil olan bir zâtın ise ba-
kışı ilaç, sözleri şifa olduğu bildirilmektedir.26 Başka bir yerde de bu yolun 
büyüklerinin sohbetinde olan, onlara “celîs” olanların, onlarla beraber olan-
ların şakîlikten uzak olacağına, korunacağına işaret edilir ve bunun çok kıy-
metli olduğu ifade edilir.27 Sûfî Allahyâr da bunların sohbetlerinde olmanın 
lüzumundan bahseder:

SÔohÔbet-i ehl-i HÔakÔkÔ emr-i Hôudā’st
Her ki ez-emr ser bi-tāft cudā’st (RE 18/b, AE 21/b)

Dūr būden zi-sÔohÔbet-i fussākÔ
Hest vācib be-emr-i HóālikÔ-i tÔākÔ (RE 19/a, AE 21/b)

“Hak dostlarının sohbetinde bulunmak, Hakk’ın emridir. Emre itaat etme-
yen ise ayrı düşer. Fâsıkların isyankârların sohbetinden (fâsıklarla bir arada 
bulunmaktan) uzak durmak da tek olan Allahü teâlânın emriyle vâciptir.”

Sebâtü’l-âcizîn’de ise rehber olan din adamı hakkında şöyle denilmektedir:

KÔaçan her piær bilür kÔutluġ yolungènı
Tapıp piær yahóşsın tabşur kÔolungèni (s. 76, b. 557)

Uşal piæriæ ki irni iri bolġay
TÔariækÔat biæşesini şiæri bolġay (s. 76, b. 558)

Tehóallüf kÔılmasa hiæç şer‘ işidin
TÔama‘lig bolmasa hergiz kişidin (s. 77, 559)

25 İmâm Ahmed Rabbânî, Mektûbât, 286. Mektup, Cilt: 1, (1373/1972), s. 496-497.
26 İmâm Ahmed Rabbânî, Mektûbât, 23. Mektup, Cilt: 1, (1373/1972), s. 59, 62.
27 İmâm Ahmed Rabbânî, Mektûbât, 74. Mektup, Cilt: 1, (1373/1972), s. 165-166.
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Alıp kÔolġa çeraġ-ı ‘ilm-i zÔāhir
‘Ulūm-ı bātÔıniæde bolsa mahir (s. 77, b. 560)

Fenā bolsa ten ü cāndın tolaydın
KÔutulsa mā-sivādın, lutÔf-ı HÔay’dın (s. 77, b. 561)

“Her pîr, tuttuğun kutlu yola vâkıf olabilir mi? Nereden olsun? İyi ve kâmil 
bir mürşid bularak ona el ver. Erin eri, merdin merdi olan bir mürşid olma-
lı. Tasavvuf ormanının aslanı olmalı. İslâmiyete hiç muhalif iş yapmasa, 
kimseden bir şey tamah etmese, zâhirî ilim meşalesini eline almış ise ve 
manevî ilimlerde de mahir ise, canından ve vücudundan tamamen fânî 
olmuşsa, Hay olan Allah’ın lutfuyla mâsivâdan kurtulmuşsa (o zaman 
kamil bir pir olabilir).”

Şair, Murâdu’l-ârifîn isimli eserinde de yetersiz ve şeyh görünümlü insan-
lara aldanmamayı öğütlüyor:

TÔaleb yek ekmeliæ ez-hóud fenā-rā
Ne mā-rā gūy her murşid-numā-rā

Buved murşid kesî evra‛ ve ekmel
Be-kull-i ‛ilm-i diæn efżal ve ekmel

Be-ān kes ki mu‛iæn u mu‛temed niæst
Zimām-i dil supurden ez-hóired niæst

Be-ān ebleh ki çun dūd-est dū dest
Siyāh şud rūy-i nādāniæ ki sude’st28

“Kendindinden fânî olmuş en kāmil bir zâtı ara. Dış görünüşü din adamı 
ve evliyā gibi görünen her bir kişiyi bize (mürşid diye) anlatma. Mürşid, en 
kâmil ve çok vera’ sahibi olan, bütün din ilimlerinde üstün ve tam kemâle 
ermiş zâttır. Elini tutacak, yardım edecek yeterlilikte olmayan, ziyādesiyle 
doğru ve güvenilir olmayan kimseye gönül vermek akıl işi değildir. İki eli 
siyah kurum gibi olan o ahmak, hangi cahilin yüzünü sıvazlarsa, onun 
yüzü kapkara olur.”

Sûfî Allahyâr’ın sözlerini Nakşibendiyye ve Müceddidiyye yolunda bulu-
nanlar ve hatta bütün ulemânın ve tasavvıf ehlinin itibar ettiği Mektûbât ile 
mukayese yaparak, şairin manevî dünyasına ışık tutmaya çalıştık. Şair, öte-
den beri Nakşibendiyye’nin temel umdelerinden olan “nazar ber-kadem”, “hûş 
der-dem”, “sefer-der-vatan”, “halvet der-encüme” gibi hususlardan da bahset-
miştir.29 Yine muhabbet, aşk, sohbet, fenâ gibi bu yol için çok önemli nice kav-
ramları eserlerinde anlatmış, açıklamıştır. Daha pek çok tasavvufî konular 
onun eserlerinde işlenmiştir.

Büyük ârif Yusuf-ı Hemedânî’nin Merv topraklarına teşrif ederek Abdülhâ-
lık Gucduvânî ve Ahmed Yesevî gibi büyük şahsiyetleri yetiştirmesiyle başla-
yan bir dinamizmle Nakşibendiyye yolunun büyük temsilcileri, bu silsilenin 

28 Sûfî Allahyâr, Tecümetü’l-Murâdu’l-ârifîn, Kazan Üniversitesi, Sanktpetersburg, 1890, s. 23.
29 Sûfî Allahyâr, Tecümetü’l-Murâdu’l-ârifîn, s. 21.

221_Abid_Nazar_Mahdum.indd   15 09.05.2016   15:15:01

75



16 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

en tanınmış simaları Türkistan veya Mâverâünnehir bölgesinde yetişmişler, 
bu yolun özünü, kokusunu ve rengini bu toprakların her köşesine güçlü bir 
şekilde taşımışlardır. Bu coğrafya, asırlarca onlar tarafından yoğrulmuştur. 
“Hâcegân” silsilesinin son halkası olan Hâce Muhammed Bâkîbillah’tan itiba-
ren, onun yetiştirip sonra kendisinin de istifade ettiği İmâm Rabbânî hazret-
lerinin büyük şahsiyeti etrafında bu yolun merkezi, artık Hindistan olacaktır. 
Türkistan coğrafyasında yetişen Nakşibendiyye temsilcileri de bundan sonra 
Hindistan’dan ışığını alacaklardır. Bu manevî yolun tesirlerinin uzun asırlar 
boyunca sindiği ve her karışına işlediği Türkistan topraklarında bu ışık, Hin-
distan üzerinden de gelse yine parlamış ve güçlü bir şekilde var olmaya devam 
etmiştir.

İşte Sûfî Allahyâr da hocası Habîbullah Buhârî’nin Hindistan’dan getirdiği 
meşale ile gönlünü tutuşturan bir mutasavvıf olmuştur. Sûfî Allahyâr’dan 
sonra da bu coğrafyada etkili olmuş Nakşibendî-Müceddidî mutadsavvıfların-
dan bahsetmek mümkündür. Mesela hicrî 1236 (m. 1820/1821) yılında vefat 
eden Halîfe Niyâzkul, Nakşibendî ve Müceddidî kolunun kâmil bir mürşidi 
olduğu gibi, esaslı bir âlim olarak da hizmet etmiş büyük bir şahsiyettir. Bu-
hara Emiri Mir Haydar’ın Halife Niyâzkul’un cenaze namazını kıldıktan sonra 
“Buhara’nın iki emîri vardı. Artık bir emîr kaldı” dediği bildirilmiştir. Buha-
ra’daki Çarminar (Çorminor) Medresesinin bânîsi olan bu zâtın Buhara Emi-
riliği’nin dinî rehberi olarak tayin edildiği bilinmektedir.30 Türkmenler arsında 
“Hazret-i Îşân Baba” olarak da bilinen ve kerametleri dilden dile anlatılan bu 
zâtın, Mahdumkulu Frâgî, Zinhârî gibi şairler üzerinde de etkisi olmuştur. 
Sûfî Allahyâr ve Halife Niyazkul gibi manevî şahsiyetler, Türkistan halkının, 
öteden beri bu bölgede yetişen büyük âlim ve mutasavvıflardan tevârüs ettiği 
doğru itikat ve istikameti bozmadan devam ettirme çabasına büyük hizmette 
bulunmuşlardır.

(Ek 1):

30 Muratgeldi Söyegov, “Nakşibendî Mutasavvıflık Zincirinin XVIII. - XIX. Yüzyıldaki Saygın Üstadı 
Halife Niyazkulu Türkmenî”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 142, Şubat, 2004, s. 206-207.

Resimde, Semerkant’ta 
Ubeydullah Ahrâr hazretlerinin 

türbesi çevresinde bulunan 
kadim medresenin odalarında 

sergilenen ve Muhammed Sa’îd-i 
Fârûki’den gelen silsileyi ihtiva eden 

bir hilafet icazeti 
görülmektedir. 
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Doç. Dr. Turhan ADA*

Öz

Yeni Çağ döneminde, Avrupa’da önemli değişimlere neden olan ve Hıris-
tiyanlığın skolastik kalıplarını kıran Reform ve Rönesans hareketleri, XVIII. 
yüzyıla damgasını vuran Rasyonalizm akımıyla birleşerek Laik ve Hürriyetçi 
karakteriyle belirginleşen Fransız Devrimi’nin yolunu açmıştır. Devrimle birlik-
te, başta Avrupa kıtası olmak üzere, tüm dünya coğrafyasında etkin olmaya 
başlayan Fransız Devrim İlkeleri, hızla kan kaybetmekte olan Osmanlı Devle-
ti’ni, I. ve II. Meşrutiyet hareketleriyle sarsmış, bu bağlamda, en önemli taşıyıcı 
unsur konumundaki Jön-Türk ve İttihad ve Terakki cereyanlarının yerini, yıkı-
lış süreci ile birlikte, Atatürk almıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başat faktö-
rü olan Atatürk, sürecin bu aşamasında, daha çok, Rousseau, Montesquieu, 
Kant, Comte, Nietzche, Fichte, Durkheim, Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret ve 
Namık Kemal gibi fikir ve aksiyon adamlarından aldığı ilhamla, büyük ölçüde 
Fransız Devrim İlkeleri’ne dayanan sosyo-politik bir düşünce sistemi geliştir-
miş ve kuruluşunda öncülük ettiği Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni bu düşünce 
sistemine göre organize etmek istemiştir.

Anahtar kelimeler: Atatürk, Fransız Devrimi, Kemalizm, Jön-Türkler, İt-
tihad ve Terakki.

The French Revolution And Analysis Of Ataturkist Ideology
Abstract

In New Era, Renaissance and Reform movements, which caused remar-
kable changes in Europe and broke scholastic chains of Christianity, gave way 
to the French Revolution, which crystalized with Libertarian and Secular cha-
racteristics by merging with Rationalism, leaving mark in the 18th century. 
Along with the Revolution, the Principles of French Revolution, which started 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 221                Nisan 2016

* Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, turhanada@yahoo.com

221_Turhan_Ada.indd   1 09.05.2016   15:18:51

79



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

to be effective in Europe, being in the first place, and all over the world, debi-
litated the Ottoman Empire with First and Second Constitutionalist Period mo-
vements and, in this sense, Atatürk replaced Young Turks and Committee of 
Union and Progress along with the decline process. The dominant figure of the 
War of Independence, Atatürk, inspired by such men of intellect and action as 
Rousseau, Montesquieu, Kant, Comte, Nietzsche, Fichte, Durkheim, Abdullah 
Cevdet, Tevfik Fikret and Namık Kemal, developed a system of thought based 
on socio-politic principles of French Revolution on large scale and wanted to 
organize New Turkish Republic according to this system of thought.

Keywords: Atatürk, French Revolution, Kemalism Young Turks, Commit-
tee of Union and Progress.

Giriş

XVIII. yüzyılda, her çeşit düşünce sistemine “aklın” egemen olmaya başla-
dığı uyanış döneminde, en çok işlenen ana konular, “Akıl”, “Tabiat Kanunu” 
ve “Gelişme” olmuştu. Bu nedenle XVIII. yüzyıla, “Aydınlanma” veya “Işıklar 
Yüzyılı” da denir. Bu yüzyılın Fransız düşünürleri, akıl ilkesini, mevcut olan 
ekonomik ve sosyal kurumlara da uygulayarak, onları eleştirmişlerdi. Ser-
best düşünme ve inceleme metodu, insanları özgürlüğe götürmüştü. Bu ise, 
mutlakiyetçi ve eşitsizliğe dayanan mevcut düzenin karşısında yer almıştı. 
Böylece, akılcı metodun etkisi altında kalan siyaset, ekonomi, hukuk, eğitim 
alanlarındaki gelişmeler, bütün Avrupa’yı etkilediği gibi Fransa’da, 1789’da, 
büyük bir devrimin patlak vermesine neden olmuş, “Hürriyet”, “Eşitlik” ve 
“Millilik” prensipleri bu devrimin temel unsurları olarak zihinlerde yer etmiş-
lerdi.1

I. Atatürkçü Düşüncenin Teorik Temelleri

Bağımsızlık

Mustafa Kemal’in özgürlük anlayışının temelinde, doğal haklar kavramı-
na dayanan J.J. Rousseau’nun görüşleri ile 26 Ağustos 1789 tarihli Fransız 
Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirisi’ndeki hükümlerin bulunduğu görülmekte-
dir.

Şöyle ki, söz konusu bildirinin 4. ve 5. maddelerindeki tanımlar, 1924 
tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 68. maddesinde yer aldığı gibi,2 
1930’da, orta dereceli okullar için hazırlanan “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” 
adlı ders kitabının, Mustafa Kemal’in kaleminden çıkan “Hürriyet” başlıklı 
bölümü de hemen hemen aynı kavram ve görüşleri yansıtmaktadır.

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nde, “özgürlük” kavramı şöyle 
belirlenmişti:

1 Fransız Devrimi’ni tetikleyen fikirlerin Osmanlı Devleti’ne nüfuzu konusunda bkz. Ahmet Gün-
düz, “1789 Fransız İhtilali Fikirlerinin Osmanlı Devleti’nde Yayılması ve Balkanlar’daki İsyanlar”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 160, Şubat, 2006, s. 67-74.
2 1945’de Türkçeleştirilen metne göre 1924 Anayasası’nın 68. maddesi şöyle idi: “Her Türk, 
hür doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmektir. Tabii hak-
lardan olan hürriyetin sınırı, başkalarının hürriyetinin sınırıdır. Bu sınırı, ancak kanun çizer.”
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“Madde 4- Özgürlük, başkasına zarar vermeyen her şeyi yapabilmeye 
dayanır. Onun için, her insanın doğal haklarının sınırı, toplumun başka 
üyelerine aynı hakları sağlayan sınırlardır. Bu sınır, ancak kanun ile be-
lirlenebilir.
Madde 5- Topluma zarar veren eylemleri, ancak yasa yasaklayabilir. Ya-
sanın yasaklamadığı hiçbir şeye engel olunmaz ve hiç kimse yasanın em-
retmediğini yapmaya zorlanamaz.”

Nitekim, Atatürk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler’de, bu konuda şunları 
yazmıştı:

“Özgürlük, insanın, düşündüğünü ve dilediğini mutlaka yapabilmesidir. 
Bu tanım, özgürlük sözcüğünün en geniş anlamıdır. İnsanlar, bu anlamda 
özgürlüğe hiçbir zaman sahip olmamışlardır ve olamazlar.”
“…Anlaşılıyor ki, salt, bir kişisel özgürlük olamaz. Başkasının hak ve öz-
gürlüğü ve ulusun ortak yararı kişisel özgürlüğü kısıtlar. Kişisel özgürlüğü 
sınırlandırma, devletin de adeta esası ve görevidir… Özgürlük, başkası-
na zararlı olmayacak her türlü kullanımda bulunmaktır denildiği zaman, 
vatandaş özgürlüğünün, yalnız bunun, amaç olduğu, devletin, bu amacı 
sağlamak için bir araç sayıldığı anlatılmış olur. Fakat, bu araçtır ki, ulu-
sun genel yararını ve amacını koruyacaktır.
O halde, kişisel özgürlüğe sınır olarak, başkalarının özgürlük sınırını gös-
terirken kişisel özgürlüğün, ulusun genel yararının gerektirdiği dereceden 
daha fazla sınırlandırılamayacağı kabul edilmiş oluyor… Çünkü, bu sınır, 
yasa yoluyla saptanır ve belirtilir.”3

Öte yandan, Atatürk’te, özgürlük kavramı, Fransa Devrimi’nden sonra ka-
zandığı anlamla, düşünce ve siyasal alandaki özgürlükler kadar vicdan öz-
gürlüğünü de içerir, toplumda, değişik düşünce ve inançların bulunmasını, 
özgürlüğün doğal bir sonucu olarak görür, dahası, tek tip düşünce ve inancın, 
toplum için tehlikeli bir durum, bir ölüm belirtisi olduğunu savunur: “Kuşku-
suz, düşüncelerin, inançların başka başka olmasından yakınmamak gerekir. 
Çünkü, bütün düşünceler bir noktada birleştiği durumda, bu, hareketsizlik işa-
retidir, ölüm işaretidir.”4

Üstelik, bu düşüncesini, Cumhuriyet kuşaklarının okumaları için yazılan 
bir ders kitabında açıklaması, Mustafa Kemal’in, özgürlüğe bir tutku derece-
sinde bağlı olduğunu göstermektedir.

Özgürlük tutkusunu, “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” diye-
rek en özgü biçimde açıklamıştır. Atatürk’ün davranışlarında, bu tutkunun 
izleri hemen belli olmaktadır. Daha genç bir subay olarak orduya katıldığında, 
Şam’da, iki arkadaşı ile birlikte kurduğu ve Selanik’te bir şubesini açtığı gizli 
siyasal derneğe “Vatan ve Hürriyet” adını vermesi, bir rastlantı değildir. Bun-
da, kökeni Fransız Devrimi’ne dayanan bir anlayışın ve Namık Kemal ile Tev-

3 Ayşe Afetinan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal’in El Yazıları, TTK Basımevi, Ankara, 1969, s. 
51 v.d.
4 Afetinan, a.g.e., s. 57. 
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fik Fikret’in dile getirdikleri bir “Vatan” ve “Hürriyet” sevgisinin izleri vardır. 
Nitekim, kendisi de, derneğe, niçin bu adın konulduğu yolundaki bir soruyu, 
“Ancak hür fikirli insanlardır ki vatanlarına faydalı olabilirler.”5 diye cevaplan-
dırmıştır.

Milliyetçilik

Mustafa Kemal, ilk milliyetçi etkileri, Türk ve yabancı kimi tarihçi ve ya-
zarlardan almıştır. Kendisinin gençlik yıllarında, Türk tarihinin uzun geçmişi 
ve büyüklüğü hakkında bilgi verip de Türk aydınları arasında en çok tutunan 
eserlerin başında Mustafa Celalettin ile Leon Cahun’un kitapları gelmekte idi. 
Bunlara, daha XVIII. yüzyılda yazılmış olmasına karşın, ancak Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında Türkçeye çevrilen Deguigne’nin ünlü yapıtı eklenecekti. Ata-
türk’ün, Türk tarihi hakkındaki değerlendirmelerinde ve bazı düşüncelerinin 
oluşmasında, bu üç tarih yazarının ve özellikle de Deguigne’nin çok büyük rol 
oynadığı görülmektedir.

Aslen Polonya’lı olup 1848 ihtilallerinden sonra Türkiye’ye göç eden Mus-
tafa Celalettin, henüz, Türk ulusal duygusunun doğmadığı ve ulus kavra-
mının Osmanlı ulusu şeklinde tasavvur edildiği dönemde, Türkleri, “özgün 
bir millet olarak” tanıtmıştı.6 Mustafa Celalettin, 1870’de yazdığı “Les Turcs 
Anciens Et Modernes (Eski ve Modern Türkler)” isimli eserde, Türklerle ariani 
kavimler arasındaki birliği tehdit eden etnik ayrılıkların gerçekte var olmadığı-
nı göstermek istiyordu. Atatürk, bahsi geçen eseri tahlil ederken, en çok, “eski 
Anadolu medeniyetlerinin Türklüğü” konusuyla ilgilenmiştir.7

Leon Cahun’a gelince, Türk tarihi, Türkçe ve özellikle Orta Asya Türk-
leri ile ilgili araştırmaları ile ün yapan bu Fransız tarihçisinin, 1896’da ya-
yınlanan ve Timur devrine kadar Asya Türk Tarihi’ni içeren “Introduction a 
l’histoire de L’Asie Turcs et Mongoles. Des Origines a 1405” isimli eseri, Türk 
gençleri ve aydınları arasında yayılmış, dahası, Türkçülük akımına yol açan 
etkenlerden biri olmuştu. Mustafa Kemal’in gençliğinde okuduğu bu kitaptan 
Cumhuriyet döneminde de yararlandığı, elindeki nüshaya koyduğu işaretler-
den anlaşılmaktadır.8

Atatürk’ün, Türk tarihini değerlendirme ve olayları tarihsel süreç içinde 
ele alma konusunda en çok etkilendiği kaynaklardan biri de, Deguignes’in, 
“Histoire generale des Turcs des Mongols et des autres tartares occidentaux 
avant des dupis Jesus-Christ jusqu’a present” isimli eseridir. 1756-1758 yıl-
larında, beş cilt olarak, Paris’te yayımlandığında, İslam öncesi dönemde de 
bir Türk tarihinin var olduğunu gösterdiği için geniş yankılar yapan bu eser, 
Türk aydınlarca, ancak XIX. yüzyılın sonlarında öğrenilebilmiş ve Cumhu-
riyet’in ilk yılında Türkçeye çevrilmişti. Hüseyin Cahit Yalçın’ın, “Hunların, 

5 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, II. Baskı, Cilt: I, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1965, s. 100.
6 Şerafettin Turan, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, III. Baskı, 
TTK Basımevi, Ankara, 1999, s. 25.
7 Turan, a.g.e., s. 26.
8 Atatürk’ün Özel Kütüphanesi’nin Kataloğu, Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Ba-
sımevi, Sıra No: 3832, Ankara, 1973, s. 594.
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Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların Tarih-i Umumisi” adıyla yaptığı 
bu çeviri, 1924’de basılmıştı.9 Atatürk’ün, tarih çalışmalarında, bu çeviriden 
yararlandığı ve Deguignes’in bazı düşüncelerini paylaştığı anlaşılmaktadır.

Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik ve Devletçilik ile beslenen Atatürk Mil-
liyetçiliği, hiç kuşkusuz, çağdaşlaşma yolunda atılan en önemli adımdır. Bu 
adım ile, Fransız Devrimi’nin bir sonucu olarak gündeme gelen “Ulusal Dev-
let” kavramının adı konulmuştur.10 Ulus olma bilincinin doğal sonucu olan 
“Milliyetçi” bakışın, XX. yüzyıl Anadolu’suna damgasını vurması, bu olgunun 
temelini oluşturur.11

Cumhuriyetçilik

Atatürk’ün, Fransız Devrimi’nin fikir önderleri arasında en çok üzerinde 
durduğu ve kendi düşünce ağının oluşmasında en çok yararlandığı düşünür-
lerin başında J.J. Rousseau gelir.

Aslında Rousseau, daha Yeni Osmanlılar döneminden başlayarak Türk 
aydınlarını etkilemişti. Tanınmış eseri Contrat Social (Toplumsal Sözleşme), 
Ziya Paşa tarafından Türkçeye çevrilmiş, Ahmet Mithat, İttihad Gazetesi’nde, 
yeni bir çevirisini yayılmağa başlamıştı.12 Öte yandan, Yeni Osmanlılar’ın ileri 
gelenleri, Rousseau’nun görüşlerini değişik temellere oturtmak ve Türk-İslam 
geleneği ile açıklama denemelerine girişmişlerdi.13

Bu yayınlar nedeniyle daha okul çağlarında J.J. Rousseau’yu bilen ve oku-
yan Mustafa Kemal için önemli olan, bu Fransız düşünürün, özgürlükçü ve 
Cumhuriyetçi olması idi. Rousseau’nun toplum sözleşmesi kavramının, İslam 
ve Türk toplum geleneği ile bağdaşabilir olması ise, Türkiye’de, Cumhuriyet’e 
yönelmeyi güçlendirecek destekler olarak değerlendirilebilirdi.

Mustafa Kemal, Rousseau’nun bütün eserlerini incelediğini, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi kürsüsünden açıklamıştı. Bakanlar Kurulu’nun görev ve 
yetkilerini belirleyecek kanun teklifi müzakere edilirken, 1 Aralık 1921’de söz 
almış, kuvvetler ayrılığı, temsili sistem ve halk hükümeti konularında bilgi 
verdikten sonra şöyle devam etmişti:

“Bu, Meşrutiyet kuramlarını bulan en büyük filozofların, bu kuramları kur-
mak için çalıştıkları esasları inceledim, bunların içeriğini anlamağa çalış-
tım. Benim gördüğüm şudur: Düşünmüşler ve nasıl yapalım da bu zorba 
kuvvet, o toplumsal ve ulusal iradenin aşağısında kalabilsin ya da sıfıra 
ulaşabilsin diyorlar. Ve bunu başaramamak yüzünden büyük ve derin bir 
ıstırap duyuyorlar. Jean Jacques Rousseau’yu baştan sona kadar oku-
yunuz. Ben, bunu okuduğum vakit, gerçek olduğuna inandığım, bu kitap 
sahibinde iki esas gördüm. Birisi, bu ıstırap, diğeri, bir cinnettir. Merak et-

9 Turan, a.g.e., s. 28-29.
10 Emre Kongar, Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk, IV. Baskı, Remzi Kitabevi, İstan-
bul, 1999, s. 318.
11 Samim Kocagöz, “Niçin Kurtuluş Savaşı Romanı?”, Türk Dili, No: 298, Temmuz 1976, s. 110.
12 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 1966, s. 154.
13 Şerif Mardin, Jön Türkler’in Siyasi Fikirleri, Ankara, 1964, s. 124-161.
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tim, özel durumunu inceledim. Anladım ki, bu adam mecnun idi ve cinnet 
durumunda bu eserini yazmıştır. Dolayısıyla çok, pek çok dayandığımız 
bu kuram, böyle bir dimağın ürünüdür.”14

Bununla birlikte, Atatürk’ün, Cumhuriyet’i bir erdem rejimi olarak nite-
lendiren Montesquieu’nün, “De l’esprit des Lois (Kanunların Ruhu)” adlı ünlü 
yapıtını Türkçeye kazandırdığı da belirtilmelidir.15

Laisizm

Bilindiği üzere, taassuba ilk karşı çıkışlar Meşrutiyet sürecinde olmuştu. 
Söz konusu dönemde en fazla dikkat çeken sima ise Abdullah Cevdet idi. 
O’nun önderliğinde faaliyet gösteren “İçtihad” dergisi taassuba cephe almıştı. 
Bu derginin yazarlarından Kılıç-zade Hakkı’nın “Batıl İ’tikadlara Karşı İlan-ı 
Harb” isimli eseri yankı uyandırmıştı. Louis Buchner’in “Madde ve Kuvvet” 
isimli eseri münevverleri meşgul etmişti. Tevfik Fikret’in “Tarih-i Kadim”i de 
aydınların ezberindeydi. Bunlara benzer daha bazı yayınlar da yapıldı. Bir 
meşrutiyet aydını olarak, Mustafa Kemal’in bu yayınları takip ettiği bilinmek-
tedir. Mesela, Diyarbakır cephesinde bu kitapları masasında bulundurduğu, 
okuduğu, bunlar üzerinde etrafındakilerle konuştuğu, notlar aldığı malum-
dur.16 Şu halde Gazi, hür düşünce cereyanlarına yabancı değildi. Ama şu var 
ki, bu yayınların hepsi, ancak, taassuba karşı çıkıştan ibaretti. Sistemli bir 
doktrin savaşı haline gelmemişti.

Bundan başka, Ziya Gökalp’in de, Meşrutiyet yıllarında ve bilhassa Birinci 
Dünya Harbi içinde, memleketin okur-yazarları üstünde, yaygın, sürükleyici 
bir etki yapan fikirleri ve şahsiyeti üzerinde durmalıyız. Ziya Gökalp, sosyoloji 
problemlerinden, milliyet, din, devlet meselelerinden, halkın günlük yaşayı-
şına kadar, ilmi etütlerden politik makalelere, şiirlere, destanlara, ilahilere 
kadar, birbirlerine bağlanabilen çeşitli çalışmalar, fikir yayınları yapmıştı; öz-
gün bir düşünürdü. Bu arada, İttihat ve Terakki Merkez Komitesi üyesi ola-
rak, Cemiyet’in liderleri ve politikası üstünde etkiler yapıyordu. Hem Türkçü, 
hem İslamcı, hem de Batılılaşma taraflısıydı; Turancı olarak da görünüyor-
du. Padişahı ve Halifeyi benimsiyordu; İslam hukuku üstüne yayınları vardı. 
Bu yayın faaliyeti sırasında Ziya Gökalp, Şeyhü’l-İslam’ın kabineden çıkması, 
hukuk ve fıkıh işlerinin ayrılması gibi esaslardan başlayarak, Türkçe ezan, 
Türkçe Kur’an-ı Kerim, mahkeme birliği, bütçe birliği, üniversite özerkliği gibi 
konulara kadar çeşitli görüşleri savundu.17 Fakat, Mustafa Kemal’in Gökalp’e 
karşı, ihtimal ki Gökalp’in İttihatçılık bağlantısı ve Enver Paşa hayranlığı ile 
Turancılık çabaları dolayısıyla, fazla meyli görülmemiştir. Özel konuşmala-

14 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, IV. Baskı, Cilt: I, TTK Basımevi, Ankara, 1989, s. 231.
15 Atatürk’ün özel kitaplığında, söz konusu eserin Fransızca aslı ile Hüseyin Nazım tarafından 
“Ruhü’l-Kavanin” adıyla yapılan ve 1923’te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan iki çevirisi 
mevcuttur. Bkz. Atatürk’ün Özel Kütüphanesinin Kataloğu, Sıra No: 230-231, s. 44.
16 Aydemir, a.g.e., Cilt: III, s. 177.
17 Atatürk’ün düşünce yapısının şekillenmesinde önemli etkileri görülen Ziya Gökalp’in fikirleri 
hakkında ayrıntılı bilgi ile ilgili eserin tamamı için bkz. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, (Edit.: 
Mehmet Kaplan), MEB Basımevi, İstanbul, 1990.
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rı sırasında, Gökalp hakkındaki görüşlerinin hayranlık ifade etmediği anla-
şılmaktadır. Zaten, aralarındaki mizaç farkı da oldukça belirgindir.18 Kısaca 
özetlemek gerekirse, Mustafa Kemal, saltanat ve hilafetin ilgası, şer’i mahke-
melerin kaldırılması, medreselerin kapatılması ve laik rejimi tesis eden diğer 
icraatlarında, Fransız devrimi etkisindeki Meşrutiyet devri cereyanlarından 
ilham almıştır.19

Halkçılık

Atatürk, Cumhuriyeti, Fransız Devrimi’nin temel unsurlarından biri olan 
“Eşitlik” fikrinden kaynaklanan “Halkçılık” ilkesine dayandırmıştı. Halkçılık 
ilkesini, bilinçli ve sistematik bir biçimde, imparatorluk ideolojisinin yerine 
geçirmeye çalışan Mustafa Kemal Atatürk, askeri eylemini, siyasal eylem ni-
teliğine dönüştürmesinin dönüm noktası olan TBMM’nin açılışından itibaren, 
ortaya attığı her siyasal öneriye ve program taslağına “Halkçılık” adını koyma-
ya özel bir özen göstermiştir.20

Halkçılık ilkesinin bir başka özelliği, Milli Mücadele’nin geniş ittifakını be-
lirlemesidir. Mustafa Kemal’in eylemi bir halk hareketi değildi. Fakat, Kurtu-
luş Savaşı, tek bir sınıfa ya da gruba dayalı değil, toplumun bütün sınıf ve 
gruplarını içine alan bir ittifakın neticesinde kazanılmıştı. İşte, Cumhuriyet’in 
kuruluşundan sonra, Altı Ok’tan biri olan Halkçılık, bir anlamda bu gerçeği 
de simgeliyordu. Bu noktayı Atatürk de bilinçli olarak vurgulamıştı: “Meslek-i 
içtimai itibariyle dahi düşünüldüğümüz zaman biz, hayatını, istiklalini kurtar-
mak için çalışan erbab-ı say’iz, zavallı bir halkız.”21

Halkçılığın bu bütünleştirici ilkesi yeni Cumhuriyet’in herhangi bir sınıfa 
dayanmadığını ilan etmek amacıyla kullanılıyordu. Parti programında Halk-
çılık, bu özelliği vurgulayacak biçimde açıklanmış ve programın son biçimini 
aldığı, 1935 Kurultayı’nda şöyle ifade edilmişti:

“İrade ve hâkimiyetin kaynağı millettir. Bu irade ve hâkimiyetin, devletin 
vatandaşa ve vatandaşın devlete karşılıklı vazifelerinin hakkıyla ifasını 
tanzim yolunda kullanılması Parti’ce büyük esastır. Kanunlar önünde mut-
lak bir müsavat kabul eden ve hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir 
cemaate imtiyaz tanımayan fertleri, halktan ve Halkçı olarak kabul ederiz.
Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkep değil ve fakat 
ferdi ve içtimai hayat için iş bölümü itibariyle muhtelif mesai erbabına 
ayrılmış bir camia telakki etmek esas prensiplerimizdendir. Çiftçiler, kü-
çük sanayi erbabı ve esnaf, amele, serbest meslek erbabı, tüccar ve me-
murlar Türk camiasını teşkil eden başlıca çalışma zümreleridir. Bunların 
her birinin çalışması, diğerinin ve umumi camianın hayat ve saadeti için 
zaruridir.

18 Aydemir, a.g.e., Cilt: III, s. 178. Gökalp ile Atatürk arasında, “Medeniyet” kavramı ekseninde 
odaklaşan temel bir farklılık gözükmektedir. Bu husus hakkında bkz. Emre Kongar, Atatürk Üze-
rine, Hil Yayın, İstanbul, 1983, s. 67-76.
19 Aydemir, a.g.e., Cilt: III, s. 178.
20 Kongar, Devrim Tarihi ve Toplum Bilim Açısından Atatürk, s. 311.
21 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I, s. 169.
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Partimizin bu prensiple istihdaf ettiği gaye, sınıf mücadelesi yerine, içti-
mai intizam ve tesanüt temin etmek ve birbirini nakzetmeyecek surette 
menfaatlerde ahenk tesis eylemektir. Menfaatler, kabiliyet ve çalışma de-
recesiyle mütenasip olur.”22

Pozitivizm

Atatürk’ün eylemi, düşünsel olarak da, siyasal olarak da, Osmanlı Devleti 
içinde Tanzimat’tan beri oluşagelen birikimlerin bir sonucudur. Bu açıdan 
düşünüldüğünde, düşünsel planda Pozitivizme oturmuş olmasında şaşılacak 
bir taraf yoktu.

Halkevleri’nin kurucusu Dr. Reşit Galip ile yaptığı bir konuşmada Ata-
türk’ün söylediği şu sözler, tam bir Pozitivist felsefenin yansımasıdır: “Benim 
manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman hızla dönüyor. Böyle bir dünyada asla 
değişmeyecek yargılar getirdiğini ileri sürmek, aklın ve bilimin gelişmesini ya-
dsımak olur.”23

Taner Timur, Türk Devrimi’nin bütünüyle Pozitivizme dayandığını öne sü-
rerken şöyle diyor:

“XIX. asırda, Avrupa’da keskinleşen sınıf kavgalarının ideolojik ifadesi, 
idealizm-materyalizm çatışması şeklinde ortaya çıkmıştı. Aslında, idea-
lizm-materyalizm mücadelesinin tarihi eskidir ve Eski Yunan’a kadar gi-
der. Ancak, burjuva devriminden önce idealizm, Dinci İdealizm’in tekelin-
deydi ve kilise tarafından temsil ediliyordu. Oysa, XIX. yüzyılda, müspet 
ilimlerin gelişmesi, bir yandan, kilisenin itibarını sarsmış ve idealizmin 
laik biçimlerde savunulmasına yol açmış, diğer yandan da, geleneksel 
materyalizm yerine diyalektik materyalizmin doğuşunu sağlamıştır. Bur-
juva çıkarları, bu dönemde, çeşitli ideolojiler tarafından savunulmuştur. 
Ancak, bunlardan bir tanesi vardır ki, Batı’da olduğundan çok farklı ne-
denlerle, Jön-Türkler’den itibaren Osmanlı aydınlarını etkilemiş ve Türk 
Devrimi’ne de temel teşkil etmiştir. Bu ideoloji, Pozitivizm’dir.”24

Timur, Pozitivist düşüncenin, Osmanlı aydınları tarafından benimsenme-
sini de şöyle açıklıyor:

“Osmanlı bürokratları ve aydınları, Batı’nın üstünlüğünü açıklayacak ve 
bize aktaracak bir “sihirli değnek” aramakla meşguldüler… Pozitivizm, 
hem Batı’nın üstünlüğünü açıklamak, hem de “Hristiyanlığa bulaşmamış 
olmak” erdemlerine sahipti. Toplumsal ahenk fikri ile de, sınıfsal açıdan 
her türlü uzlaşmaya elverişli olan küçük burjuva eylemlerine cevap veri-
yordu… A. Comte’dan sonra ikinci ve çok önemli bir sosyolog olan Durk-
heim’in de Türkiye’de çok tanınmış olması anlamlıdır. İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin fikir babası Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları’nda, Durk-

22 Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Kurultayı Görüşmeleri Tutulgası, Ulus Basımevi, Ankara, 
1935, s. 59.
23 Orhan Koloğlu, Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Devrimi, Çaba Matbaası, Ankara, (1980?), 
s. 48.
24 Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası 1919-1946, Doğan Yayınları, Ankara, 1971, s. 128-129.
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heim’in, “Kolektif Bilinç” kavramını, maddeciliğin sınıf çelişkisine karşı 
kullanmıştır.”25

Gerçekten de, Türkiye Cumhuriyeti’nin, “İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış 
bir kitleyiz.” sloganında belirginleşen tesanüt mefhumu da kaynağını poziti-
vizmden alıyordu.26

Timur’un, pozitivizm yorumu hakkındaki değerlendirmeleri dikkat çekici-
dir. Gerek Türk aydını, gerek Atatürk, pozitivizmi, bilimin egemenliği biçimin-
de algılamışlar, böylece bu yaklaşım biçimini, geleneğe karşı kullanmışlar-
dır. Ayrıca, toplumsal içerik bakımından da, “Çatışmacılık” iddiasının yerine 
“Uyum” düşüncesinin egemen kılınmasında işlev sahibi yapmışlardır.

Atatürk’ün, “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet 
için en hakiki mürşid ilimdir, fendir.” sözü, hem Türk Devrimi’nin ruhunu, 
hem de, ne denli pozitivizme dayalı olduğunu göstermektedir.

Atatürk Devrimi’nin tohumlarının, İttihad ve Terakki dönemindeki “Batılılaş-
ma” akımına dayalı çözümlerde yattığı hatırlanırsa, pozitivizmin, Türk toplumu 
içindeki sürekliliği daha iyi anlaşılabilir. Bilindiği gibi, “İttihad ve Terakki” ismi 
bile, özellikle, o dönemin liderlerinden Ahmet Rıza’nın kişiliğinde simgeleşen bir 
pozitivizme bağlılığı belirtir. “İntizam ve Terakki” anlayışı giderek “İttihad ve Te-
rakki” olmuş ve Atatürk’ün içinde yetiştiği ortamı büyük ölçüde etkilemiştir.27

Yazı devriminden laikliğe, laiklikten milliyetçiliğe kadar hemen hemen bü-
tün Atatürk devrimlerinin temelleri İttihad ve Terakki dönemine kadar gider. 
Bunun nedeni, Atatürk’ün, Jön Türkler’in -özellikle onların Pozitivist-Batıcı 
kanadının- varisi olmasıdır.28

Türk devrimi, pozitivist düşünceyi hemen hemen tümüyle uygulamaya 
aktarmıştır. Pek doğal olarak, burada söz konusu olan, Comte’un pozitivist 
düşünce ilkeleridir.

Belki de, Comte’un kendi çağdaşları arasındaki niteliği, dinsel bağnazlığı 
henüz kıramamış ve bu yüzden de Batı Avrupa’nın gerisinde kalmış bulunan 
Osmanlı Devleti tarafından kullanılabilecek bir model kurmasına yol açmıştı. 
Bir başka deyişle, Comte’un ileri dönük olmaktan çok, geçmişin değerlendi-
rilmesine dayalı modeli, ancak, düşünce sistemi bakımından Batı Avrupa’nın 
gerisinde kalmış bir toplumda gerçekten devrimci olabilirdi.29 Nitekim, pozi-
tivizmin, Atatürk’ün elinde bu kadar fonksiyonel olabilmesinin altında ya-
tan gerçek, Osmanlı toplumunun, hem siyasi otoritenin kaynağı bakımından, 
hem de toplum yapısı açısından dine dayalı bulunmasıydı.

Rasyonalizm

Atatürk’ün düşüncelerinde ve gerçekleştirdiği Türk Devrimi’nin temelle-
rinde Rasyonalizm’in (Akılcılık) izleri bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılara 

25 Timur, a.g.e., s. 132-133.
26 Kongar, Devrim Tarihi ve Toplum Bilim Açısından Atatürk, s. 47.
27 Bahattin Akşit, “Toplumsal Değişme Kuramları ve “Azgelişmişlik: Epistemolojik ve Kuramsal Bir 
İnceleme”, Toplum ve Bilim, Bahar-Yaz, 1980, s. 80.
28 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çev.: Metin Kıratlı), V. Baskı, TTK Basımevi, An-
kara, 1993, s. 290.
29 Kongar, Devrim Tarihi ve Toplum Bilim Açısından Atatürk, s. 48.
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inen ve bütün verileri değerlendiren bir araştırma gerekli olmakla birlikte, aklı 
ve bilimi kılavuz kabul eden ve hurafelere karşı çıkan Atatürk’te belirgin bir 
akılcı düşünce ve davranışın, O’nun en başta gelen niteliklerinden biri olarak 
karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle din konusunda, inançla ilgili bütün 
gerçeklerin mikyası olarak insan aklını esas almasında, “Akılcı” görüşün bü-
tün özelliklerini buluyoruz.

Bu nedenledir ki, akılcılığın önde gelen temsilcilerinden Descartes’in “Dis-
cours sur la Methode’u”, Atatürk’ün isteğiyle Türkçeye çevrilerek Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca bastırılmış,30 bu felsefenin bir diğer temsilcisi Emmanuel Kant 
hakkında, “Kant ve Felsefesi” isimli bir inceleme neşredilmiştir.31

Mustafa Kemal Atatürk, düşünce sistemi realize edilirken, değişmesi gere-
ken pratik çözümlerin dondurulmasının dogmatizme yol açacağını biliyordu. 
Dogmalara dönüşen çözüm önerilerinin ise, değişen koşulların zorlamasıyla, 
günün birinde yadsınacağının hiç şüphesiz farkındaydı. Bu nedenle, Cumhu-
riyeti, gençliğe emanet ediyordu. Bir başka deyişle, “Tam Bağımsızlık” ve “Ba-
tılılık” ilkelerinin somuta dönmüş pratik esaslarına değil, bir toplum kesimine 
bel bağlamıştı.

Pek doğal olarak, rasyonalist yaklaşımını simgeleyen, şu sözleri, kendi ide-
olojisi için de doğrudan doğruya geçerlidir:

“Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaf-
fakiyet için en hakiki mürşid ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında mürşid 
aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilmin ve fennin, yaşadığımız 
her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve ilerlemelerini za-
manla takip eylemek şarttır. Bin, iki bin sene sonra bugün aynen tatbika 
kalkışmak ilim ve fennin içinde bulunmak, elbette değildir.”32

İşte, değişen koşullarda ortaya çıkan yeni çözüm önerileri de, Atatürk’ün 
akılcılığına bağlı olarak yeni biçimlenmeler gösterir. Bunun örneklerinden biri, 
CHP’nin, Kemalizm’in formüle edilişinden yaklaşık kırk yıl sonra kabul ettiği 
yeni programdır. Programın tümünde gözlenen, Kemalizm’i günümüze getir-
me çabası, “CHP demokratik sol bir siyasal partidir.” ifadesiyle vurgulanır.33

Fakat, toplum, gerek tarihten, gerekse çağdaş dış dünyadan soyutlanama-
yacağı için, ortaya çıkan yeni filizlerin bir bölümü, köklerini, tarihin derinlik-
lerine, bir bölümü de başka ülkelerdeki tecrübelere istinat eder.

Bu yeni filizlerin hangilerinin değişme döneminde egemen olacağını be-
lirleyen koşullar, toplumun sınıfsal yapısına, teknolojisine ve dış dünya ile 
olan ilişkilerine bağlıdır. Bu üç unsura bağlı olarak belirlenecek yeni ideoloji 

30 İlgili eserin tamamı hakkında bkz. René Descartes, Usul Hakkında Nutuk, (Çev.: İbrahim Ethem 
Mesut), Maarif Vekaleti Neşriyatı, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928. Atatürk’ün özel kütüphanesin-
de, bu çalışmanın ikinci baskısı yer almaktadır. Bkz. Atatürk’ün Özel Kütüphanesi’nin Kataloğu, 
Sıra No: 216, s. 42.
31 İlgili eserin tamamı hakkında bkz. Mehmet Emin Erişirgil, Kant ve Felsefesi, Matbaa-i Amire, 
İstanbul, 1339 (1923). Bu çalışmanın da daha önce zikredilenler gibi Atatürk’ün özel kütüphane-
sinde kaydı vardır. Bkz. Atatürk’ün Özel Kütüphanesi’nin Kataloğu, Sıra No: 219, s. 42.
32 Kongar, Devrim Tarihi ve Toplum Bilim Açısından Atatürk, s. 381-382.
33 Cumhuriyet Halk Partisi Programı, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii, Ankara, 1976, s. 21-28.
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egemen nitelik kazandıktan sonra, toplumda, öteki ideolojilerle de etkileşim 
içinde dönecek ve değişme döneminde toplumu biçimlendirici işlevini yerine 
getirecektir.34

Hümanizm

“Hümanizm” akımı, XIV. yüzyıl Avrupa’sında, reform hareketleriyle birlikte 
yayılmıştır. Kilisenin baskılarına başkaldırma ve “İnsanlık” kavramının yücel-
tilmesi esasına dayanır. Auguste Comte, Nietzche, Fichte ve Goethe gibi fikir 
adamları bu felsefenin yayılmasında etkili olmuşlardır. Mustafa Kemal’de de 
bu akımın izlerini görmekteyiz. Bu hususla ilgili olarak, kendisinin, aşağıda 
sunulan beyanlarını takdim ediyoruz.

“Artık, insanlık kavramı, vicdanlarımızı temizlemeye ve hislerimizi yücelt-
meye yardım edecek kadar yükselmiştir.
İnsanları mes’ut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak insanlıktan 
uzak ve son derece üzünülecek bir sistemdir. İnsanları mesut edecek ye-
gâne vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onları birbirlerini sevdire-
rek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve 
enerjidir.
Dünya barışı içinde, insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal 
yolcularının çoğalması ve muvaffak olması ile mümkün olacaktır.”35

“Bayrak, bir milletin bağımsızlık alametidir. Düşmanın da olsa hürmet et-
mek lazımdır.”36

“Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Bura-
da, bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. 
Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan 
evlatlarını gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim 
bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacak-
lardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık, bizim evlatları-
mız olmuşlardır.”37

II. Atatürkçü Düşünce Sisteminin Pratik Anlamı: Batılılaşma

Bağımsızlık Savaşı’nda ve akabindeki Atatürk devrimleri aşamasında gö-
rülen siyasal nitelikler, büyük ölçüde Batılılaşma akımından etkilenmişlerdir. 
Bir başka deyişle, Ulusal Egemenlik, Cumhuriyet, Laiklik, Batı modelinin ge-
tirdiği ilkelerdir.

Mustafa Kemal, bu ilkeleri, hem yeni bir toplumu biçimlendirirken, hem 
de Padişah’a karşı siyasal eylemi yürütürken, işlevsel ilkeler olarak kullan-
mıştır. Böylece, Bağımsızlık Savaşı ile ideolojik modelin gerçekleştirilmesi iş-
lemi birlikte uygulamaya konulmuştur. İşte bu noktada, Türk Devrimi’nin be-

34 Kongar, Devrim Tarihi ve Toplum Bilim Açısından Atatürk, s. 381-382.
35 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II, s. 306.
36 Muzaffer Kılıç, Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, (Edit.: Niyazi Ahmet Banoğlu), Cilt: III, 
İstanbul, 1954, s. 12.
37 Uluğ İğdemir, Atatürk ve Anzaklar, TTK Basımevi, Ankara, 1978, s. 6.
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lirgin olan öteki vasıfları ortaya çıkmaktadır. Bu nitelikler, daha çok ideolojik 
özellik gösterirler.

Fakat, kısa dönemde, özellikle 1920’lerin şartları çerçevesinde, emper-
yalizm karşıtlığı, Batılılığı bütünleyen bir ilke olarak ortaya çıkarmaktadır. 
Atatürk’ün Batılılığı, Batı’ya “yanaşma” biçiminde değil, “Batı gibi olmak” an-
lamında bir Batılılıktır. Nitekim, Atatürk, bir yabancı gazetecinin, “Batılıla-
rın nerelerini milletiniz için almak istersiniz?” şeklindeki sorusuna şöyle cevap 
vermiştir: “Biz, Garb Medeniyeti’ni bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda 
iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya me-
deniyet seviyesi için benimsiyoruz.”38

Türk Devrimi’nin emperyalizm karşıtlığı, yukarıda serdedilen sebebe ilave-
ten, Kurtuluş Savaşı’nın nesnel şartlarından da doğmaktadır. Savaş, nesnel 
olarak, Batılı emperyalistlere karşı verilmiştir. Yunan askeri gücünün mağ-
lup edilmesi, Batılı ülkelerin asırlara dayanan, Osmanlı Devleti’ni paylaşma 
planlarının bir uygulaması olarak tezgâhlanmıştır. Bu sebebe binaen, Kurtu-
luş Savaşı, doğrudan emperyalizme karşı girişilmiş olan bir savaştır. Üstelik, 
Atatürk’ün Batılılık ideolojisi de, Batı emperyalizminden kurtulmayı gerek-
tirmiştir. Bu nedenle, Türk Devrimi’nin, gerek nesnel, gerekse öznel şartları 
açısından emperyalizm karşıtı olduğunu söyleyebiliriz.

“Batı gibi olmak”, iktisadi açıdan, hem Batı’nın sahip olduğu ekonomik 
yapıya sahip olmayı, hem de Batı’nın geçirmiş olduğu ekonomik safhaları hız-
la kat etmeyi kapsıyordu. Halbuki, Osmanlı Devleti’nden devralınan iktisadi 
yapı, XV. asırda hâkim olan Asya Tipi Üretim Biçimi’nin kalıntılarını, ondan 
önce ve sonra sürekli bir biçimde Devlet’in sınırları dâhilinde varlığını sür-
dürmüş olan feodal kalıntıları ve dışa bağımlı şekilde filizlenmekte olan Kapi-
talizmin çekirdeklerini bir arada bağrında barındıran bir niteliğe sahipti. Bir 
başka ifade ile, kapitalist gelişmeye uygun değildi. Toplumda milli bir burju-
vazinin çekirdeği bile yoktu. Ya, dışa bağımlı birtakım sermayedarlar vardı ya 
da henüz toprağa bağımlılıktan kurtulamamış olan ayan ve eşraf. Zaten, Os-
manlı toplumu, kapitalist gelişme çizgisinde evrimleşebilseydi, Batı emperya-
lizminin denetimi altına girmezdi. İşte, Atatürk’ün, “Batı gibi bir toplum yarat-
ma” macerası böyle bir toplumsal ve iktisadi yapı üzerinde gerçekleşecekti.39

Sonuç

Atatürk devrimlerinin ilham kaynağı, Aydınlanma Çağı’nın etkisi altında 
gerçekleştirilen Fransız Devrimi’dir. Bu siyasal dönemeç, kendisine ilham ve-
ren Aydınlanma Çağı’nın insan hakları temeline dayanan felsefelerini billur-
laştırmış ve Modern Çağ’ın doğuşuna neden olmuştu. Adı geçen felsefelerin 
hızla diğer ulusları etkilemesi bu neticenin esas sebebidir.

Nitekim, Mustafa Kemal Atatürk “muasır medeniyet seviyesi” olarak gör-
düğü bu medeniyet çizgisi çerçevesinde ortaya konduğu uygulamalarla top 

38 Ayşe Afetinan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 
1968, s. 183.
39 Kongar, Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk, s. 298-299.
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yekun bir kültürel değişim hedeflenmiştir. Başka bir ifade ile, Batı’yı, “Batı” 
yapan değerlerin tatbik safhasına konulması ile Türkiye’nin Batı Medeniye-
ti’nin seviyesine gelmesi temel gayedir. Bu da, bütün değişimlerin nihai hedefi 
olan “Batılılaşma” olgusunu ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi incelen-
diği vakit, Atatürk’ün, bu hedefe ulaşmak için, ifası gereken icraatları adım 
adım uygulamaya koyduğu görülecektir. Çünkü, Batılılaşarak, Batı Medeni-
yeti’ne entegre olmuş bir Türkiye, Atatürk’ün idealidir.

“Modern Çağ”a O’nun çizdiği yoldan giren Türkiye, “Post-Modern Çağ”ın ilk 
safhalarının yaşandığı günümüz dünyasında, O’na ilham veren felsefenin özü 
olan insan haklarının önemini iyice özümsemiştir. Bu özün siyasal platform-
daki yegâne dayanak noktası ise tüm kurum ve kuralarıyla sağlıklı biçimde 
işleyen çağdaş demokrasidir.
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ERMENİ SUİKAST KOMİTELERİ TARAFINDAN 
ŞEHİT EDİLEN İTTİHATÇILARIN AİLELERİNE 
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Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELİK*

Öz

İttihatçıların maruz kaldığı elim suikastlar ve idamlar milleti derinden etki-
lemişti. Geride bıraktıkları muhtaç aileleri için TBMM çıkardığı kanunla onları 
yalnız bırakmamış, hayatlarını millete hizmetle geçirmiş devlet adamlarına bir 
nebze de olsa vefa borcunu ödemiştir.

Anahtar kelimeler: İttihatçılar, Ermeni Suikastları, TBMM, Kanun.

Contributions To The Families Of The Members Of Union And 
Progress Who Were Assassinated By The Armenian Assassination 

Committee
Abstract

That the members of The Union and Progress were subject to painful as-
sassinations and executions had affected Turkish Nation deeply. For their fa-
milies who were in need, The Grand National Assembly did not leave them 
alone with law and showed fidelity a little bit to the statesman who spent their 
life for the nation.

Keywords: Unionists, Armenian Assassinations, The Grand National As-
sembly Of Turkey, Law.

Giriş

Mütareke döneminde Erivan’da Ermeni ihtilalcileri bir kongre toplamış, 
kongrede tehcirden sorumlu olanlarla, İttihat ve Terakki’nin bazı nüfuzlu üye-
lerinin öldürülmesine karar verilerek bunun için fedailer seçilmişti.1 Taşnak 
Komitesi ise yine aynı dönemde 1920’nin başlarında Zürich’te yirmi kişilik 
gizli bir kongre topladı. Kongrede büyük Ermenistan projesinin takibine ve 

* Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
1 Hasan Babacan, Mehmed Talat Paşa (1874-1921), TTK Yayınları, Ankara, 2005, s. 229.
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diğer bazı hususlara karar verdikten sonra 1915’te Tiflis’te hazırlanmış olan 
kara listeyi (idam listesi) bir daha gözden geçirdi. Doktor Reşit, Boğazlıyan 
Kaymakamı Kemal Bey ve Nusret Bey, Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harp 
kararıyla idam edildiklerinden liste dışına çıkarıldı.2 Yine Adana ve Havalisi 
Kumandanlığı Erkan-ı Harbiyesi’nin istihbarat raporunda, suikasta memur 
Ermeni Komite Merkezi’nin birinci derecede suikast listesinde “zevat-ı ma-
rufeden” bir kısım isimler geçmekteydi ki bunlar arasında Enver, Talat ve 
Bahattin Şakir Beyler de vardı.3

Ermeni suikast komitelerinin ilk kurbanı 15 Mart 1921’de suikasta uğra-
yan Talat Paşa olmuştur. Solomon Teilirian adlı bir Ermeni, Paşa’yı Harden-
berg Sokağı’nda 17 numaralı evinin önünde vurmuştu. Cenazesi iki saat kal-
dırım üstünde kaldıktan sonra Şarl Otenburg Hastanesi morguna kaldırıldı.  
Talat Paşa, Ali Sai adında sahte kimlikle dolaştığı için ilk önce tespit edileme-
mişti. Fakat olaya uzaktan şahit olan Salim Bey, polise vurulan kişinin Ta-
lat Paşa olduğunu söyleyerek kimlik tespitini yapmıştır. Olayı görenler katili 
yumruk ve bastonlarla darp ederek polise teslim etmişti. Cenazesi beklenenin 
üzerinde bir kalabalıkla kaldırıldı. Bu kalabalığı Talat Paşa’nın Türkiye’den 
tanıdığı resmi Almanlar, daha sonrasında ise doğu milletleri oluşturmuştu.4

Talat Paşa’dan sonra Said Halim Paşa 6 Aralık 1921’de Roma’da, 17 Nisan 
1922’de ise Dr. Bahattin Şakir ile Cemal Azmi Beyler Berlin’de öldürüldü. İki 
ittihatçı Charlottenburg’da Ohland Sokağı’nda gece yarısı suikasta uğradılar. 
Cenazeleri 24 Nisan’da Hayzethayde Mezarlığı’na defnedildi.5 Bahattin Şakir 
Bey, ailesiyle birlikte Cemal Azmi Bey’in evinde misafirdi. Gece yarısı misafir-
ler evden ayrılmış, Azmi Bey de eşiyle birlikte sokağa kadar misafirlerini yolcu 
etmişti. Yanlarında Talat Paşa’nın haremi de vardı. Sokakta yürürlerken bu 
sırada iki meçhul şahıs caddenin karanlık bir köşesinden fırlamış, Bahattin 
Şakir ve Cemal Azmi Beyleri kurşun yağmuruna tutmuştu. Kurşun sesleri ve 
hanımlarının feryadını işiten halk, katilleri yakalamaya çalışmışsa da katille-
rin köşe başlarında bekleyen arkadaşları halkın geldiği istikametlere kurşun 
atmaya başlayınca katiller yakalanamadan kaçmışlardı.6

2 Tahsin Uzer, “Meşrutiyetin İlk Şehitleri”, Yakın Tarihimiz, Cilt: III, s. 313.
3 Alaattin Uca, İttihad ve Terakki Liderlerinden Doktor Bahaeddin Şakir Bey, Atatürk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Erzurum, 2009, s. 421.
4 Hikmet Çiçek, Dr. Bahattin Şakir İttihat ve Terakki’den Teşkilat-ı Mahsusa’ya Bir Türk Jakobeni, 
Kaynak Yayınları, İstanbul, 2004, s. 185-186; Arif Cemil, “Talat Paşa’nın Na’şı Karşısında”, Yakın 
Tarihimiz, Cilt: II, s. 195; İstikbal Gazetesi (22 Mart 1337- 22 Mart 1921), Sayı: 256. Babacan, a.g.e., 
s. 229. Cesur ve tehlike nedir bilmez Talat Paşa’nın katili daha önce iki kez Paşa’nın karşısında 
çıkmış, onunla göz göze gelmişti. Fakat Talat Paşa o kadar pervasız, sakin ve hatta gülümseyerek 
bakıyordu ki katili silahını çıkarmaya cesaret edememiş ve sonunda; “Ben Talat Paşa’ya baka 
baka silahımı çekemeyeceğim, ancak arkasından vurabilirim.” demişti. “Eşi Hayriye Hanım Ta-
lat Paşa’yı Anlatıyor”, Yakın Tarihimiz, Cilt: II, s. 194. Suikast esnasında aslında Talat Paşa’nın 
uzaktan uzağa eşi tarafından takip edildiğinin kimse farkına varmamıştı. Kadın meçhul bir şahsın 
kocasına hücum ettiğini görünce Paşa’nın imdadına koşmuşsa da bir şey yapamamış ve katil tara-
fından yaralanmıştı. İstikbal Gazetesi (7 Nisan 1337-7 Nisan 1921), Sayı: 271.
5 Çiçek, a.g.e., s. 189-190.
6 İstikbal Gazetesi (2 Mayıs 1338-), Sayı: 600; İstikbal Gazetesi (8 Mayıs 1338-), Sayı: 605. “Said 
Halim Paşa, Roma’da Galata (?) Meydanı civarında çoğunlukla villalardan oluşan ve Roma’nın en 
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Bahriye Eski Nazırı Cemal Paşa ile iki yaveri Ermeniler tarafından Tiflis’te 
öldürülmüştü. 19 Temmuz 1922’de Moskova’dan Tiflis’e gelen Cemal Paşa 21 
Temmuz gecesi Türk Temsilciliği’nden yaverleri Nusret ve Süreyya Beylerle 
buradan ayrılarak kaldığı otele doğru hareket etmiş, ancak Çeka Binası’nın 
elli metre yakınında ani bir hücumla şehit edilmişti. Cemal Paşa Talat, Said 
Halim, Bahattin Şakir ve Cemal Azmi’den sonra bir sıra tertip dâhilinde Erme-
ni suikastlarına kurban gitmişti.7 Gece sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Ce-
mal Paşa ve yaverlerine vesika verilmişti. Türkiye’nin Tiflis mümessili Muhtar 
Bey önceden sezinlemişçesine onları misafir etmekte ısrar etmiş, fakat Cemal 
Paşa’yı ikna edememişti. Zira Tiflis’te sürekli örfi idare uygulanmaktaydı.8 
Olaydan hemen sonra Türkiye sefaretine haber gönderilmiş, sefaret başkâtibi 
Nebil Bey olay yerine gelmiş, cenazeler ise hastaneye gönderilmişti. Cenaze-
lerin nerede defnedilecekleri belli olmadığından bir merasimle ayın 26’sında 
cenazeler, Mihailovski Hastanesi’nden alınarak Şah Abbas Camisi’ne nakle-
dilmişti. Bunun yanında matem merasimi yapılmış, merasime TBMM Hükü-
meti Gürcistan Sefareti erkânından ve Hariciye Müsteşarı Suat Bey başkan-
lığında bulunan heyetten başka Budu Midivani, Gürcistan halk komiserleri 
başkanı, Maveray-ı Kafkas ve Gürcistan hükümeti halk komiserleri, Rusya, 
İran, Alman, İtalya sefirleri ve şehbenderleri, Rusya ve Kafkas murahhas he-
yetleri, binlerce Müslüman ve diğer ahali katılmıştı. Hükümet tarafından iki 
alay asker, üç bando mızıka takımı gönderilmiş, yine sefir ve şehbenderlikler 
çiçek ve çelenkler göndermişti. Merasim günü bütün Müslüman dükkânları 
kapanmıştı.9

TBMM, Cemal Paşa ve yaverlerinin cenazelerinin Erzurum’a nakledilerek 
merasim ile definlerini kararlaştırmıştı.10 Kemal Bey, Moskova’da iken kar-
deşinin vefat haberini alınca hemen Tiflis’e gelmişti. Cenazeler 17 Eylül’de 

kibar yerlerinden sayılan bir mekânda katledilmişti. Meydana bitişik sokakların kalabalığı ve aydın-
lığı diğer sokaklara göre daha azdı. Paşa ve arkadaşını taşıyan araba 18 numaralı villanın önünde 
durmuştu. Said Halim Paşa’nın yanındaki kişi Tevfik Azmi Bey’di ve arabacıya para vermek üzere 
yere inmişti. Tam bu sırada bir silah sesi duyulmuş, Paşa başından yaralanmış ve hemen vefat 
etmişti. Paşa ile arkadaşı çarşıdan dönüyorlardı ve iki büyük fotoğraf çerçevesi satın almışlardı. 
Tevfik Azmi Bey, katili takip etmeye çalışmışsa da dolambaçlı yollar sebebiyle takip edememişti. 
Said Halim Paşa, Malta’dan kurtulduktan sonra Napoli’de bir müddet ikamet etmiş, daha sonra Ro-
ma’ya geçerek burada münzevi bir hayat sürmeye başlamıştı.” İstikbal Gazetesi (20 Kanun-u Evvel 
1337- 20 Aralık 1921), Sayı: 486. “Türkiye’nin Roma Serafeti’nden Asım Bey, Said Halim Paşa’yı 
vuran Ermeni’nin iyi bir nişancı olduğunu, Paşa’ya tek kurşunu uzaktan isabet ettirerek, görünme-
den ve tanınmadan kaçabildiğini yazmıştır.” İstikbal Gazetesi (22 Kanun-u Evvel 1337-22 Aralık 
1921), Sayı: 488. “Cenazesi İstanbul’a getirilerek büyük bir ihtifal ile Sultan Mahmud Türbesi’nde 
defnedilmiştir. Cenaze merasimi önde süvari ve polis olmak üzere sırasıyla jandarma, Bab-ı Âli okçu 
askerleri, şeyhler, dervişler, vükela, ayan ve büyük bir cemaat eşliğinde gerçekleştirilmişti.” İstikbal 
Gazetesi (6 Şubat 1338-6 Şubat 1922), Sayı: 527.
7 İstikbal Gazetesi (30 Temmuz 1338-30 Temmuz 1922), Sayı: 673; Nevzat Artuç, Ahmed Cemal 
Paşa (1872-1922) Askeri ve Siyasi Hayatı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Doktora Tezi, Isparta, 2005, s. 349. Cemal Paşa’nın o sıra Anadolu’ya gönderdiği diğer yaveri 
İsmet Bey, Paşa’ya çok tehlikeli bir yer olan Tiflis yerine Borjomi’de istirahat etmekte olan Türk 
dostu Frunze’nin yanında kalmasını tavsiye etmişti. “Cemal Paşa’yı Ruslar Öldürtmüştü, Cemal 
Paşa’nın Yaveri İsmet Bey Hatıralarını Anlatıyor”, Yakın Tarihimiz, Cilt: II, s. 38.
8 Firuz Kesim, “Cemal Paşa Nasıl Katledildi”, Yakın Tarihimiz, Cilt: II, s. 131.
9 İstikbal Gazetesi (16 Ağustos 1338-16 Ağustos 1922), Sayı: 685.
10 İstikbal Gazetesi (11 Eylül 1338-11 Eylül 1922), Sayı: 707.
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merasimle kaldırılarak trene konulmuş ve Kars’a gönderilmişti. Merasimde 
Müslüman halk, Kafkas Federasyonu üyeleri, Gürcü Hükümeti erkânı ve iki 
bölük asker hazır bulunmuştu. Tren Gümrü’ye gelince burada Türk bayrak-
larıyla donatılmış hususi bir Türk trenine nakledilmişti. Cenazeler hudutta da 
askeri merasim ile karşılanmıştı. Kars’ta da Sarıkamış’ta da fevkalade surette 
karşılanan cenazeler yine Sarıkamış’ta bayraklarla süslenmiş hususi bir tre-
ne konularak 21 Eylül’de Erzurum’a getirilmişti. İstasyonda, vali, kumandan 
halk ve asker kıtaları cenazeleri gözyaşlarıyla karşılamışlardı. Bundan sonra 
cenazeler omuzlara alınarak tekbir ve tehlillerle Ardahan Kapısı’ndan geçirile-
rek, Kars Kapısı’nda merhum Hafız İsmail Hakkı Paşa’nın metfun bulunduğu 
tepede defnedilmişlerdi.11

Enver Paşa ise Rus Sovyet birlikleriyle 15 Ağustos’ta Buhara’da yapılan bir 
muharebede bir kızıl alay üzerine hücum edilirken bizzat bu hücuma iştirak 
ettiği halde beş kurşun isabet alarak vefat etmişti. Cenazenin Enver Paşa’ya 
ait olduğu mahalli köy ahalisi tarafından doğrulanmıştı.12 Enver Paşa vefat 
etmesine rağmen yine de Fergana havalisinde nüfuzunu yaydığına ve Rus 
kuvvetlerinin onun ilerlemesini durduramadığına dair haberler gelmişti.13

Afganlı bir zabitin verdiği habere göre; Enver Paşa, Kurban Bayramı’nın 
ikinci günü maiyetinde bulunan 1500 kişi ile Darvaz’da uğradığı bir Rus ta-
arruzunda yanındakilerin hemen hepsi, yalnız iki arkadaşı ve iki Anadolulu 
Türk askerinden başka Enver Paşa’yı terk etmişlerdi. Paşa bunun üzerine 
ayağa kalkarak göğsünü Ruslara karşı çevirerek yürümeye başlamış ve biri 
kalbinden olmak üzere beş kurşunla yere yıkılmıştı. Mevzileri işgal eden Rus-
lar Enver Paşa’yı tanıyamamış, cesedin Enver Paşa’ya ait olduğundan birkaç 
gün sonra köylülerin teşhisiyle haberdar olmuşlardı. Ölümünden birkaç gün 
önce durumun vahametini hissederek teessüre kapılmış ve yanındakilere; 
“Beni Hacı Sami aldattı, buralara getirdi. Sekiz senelik teşkilatım var dedi. Ona 
inandım geldim. Bir şey yapamayacağımızı anlıyorum, ne yapayım Almanya’ya 
mı döneyim? Son tarihimi lekelediler, ölmekten başka çarem yok.”14 demişti.

Kürt Mustafa Divanı harp kararlarıyla idam edilenlere bakacak olursak 
bunlardan Diyarbakır Valisi Doktor Reşit Bey mütareke döneminde Ermeni 
tehcirinin ve taktilinin başlıca faillerinden olduğu iddiasıyla 1919 Ocak ayı-
nın başlarında tutuklanarak Bekirağa Bölüğü’ne gönderilmişti. Buradan 25 
Ocak’ta kaçtıktan sonra Anadolu’ya geçmek istemiştir. Bu arada amcasının 
oğlunun evinde saklanmakta olan Dr. Reşit Bey asabi buhranlar geçirmekte 
olduğu bir sırada evden çıkarak Beşiktaş’a inmişti. Bu sırada tanınan Reşit 

11 İstikbal Gazetesi (6 Teşrin-i Evvel 1338-6 Ekim 1922), Sayı: 729.
12 İstikbal Gazetesi (27 Ağustos 1338-27 Ağustos 1922), Sayı: 694.
13 İstikbal Gazetesi (30 Ağustos 1338-30 Ağustos 1922), Sayı: 697.
14 İstikbal Gazetesi (25 Kanun-u Evvel 1338-25 Aralık 1922), Sayı: 797. “Enver Paşa’nın şahadeti 
bir tür intihar şeklinde nakledilmektedir. Enver Paşa Hacı Sami’nin iğfalatına kapılmıştı. Hacı Sami 
Çerkezdi ve bu havalide kendisine bütün halkın muntazır olduğunu söylemişti. Hacı Sami Enver 
Paşa’yı bu duruma düşürdükten sonra Paşa’dan ayrılarak Afganistan’a gitmiş ve burada rahat içe-
risinde yaşamayı tercih etmişti. Enver Paşa da Hacı Sami’ye Buhara’dan birçok mektuplar yazarak 
serzenişlerde bulunmuştu.” İstikbal Gazetesi (26 Kanun-u Evvel 1338-26 Aralık 1922), Sayı: 798.
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Bey polisin takibinden kaçarken Fulya tarlasında yakalanacağını anlayınca 
tabancasıyla intihar etmiştir.15 Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey 7 
Ocak 1919’da tutuklanmıştır. Tehcir kanunun uygulamaktan yargılanan Ke-
mal Bey, daha önce aynı iddia ile Yozgat İstinaf Mahkemesi’nde yargılanarak 
beraat etmişti. Mahkeme Başkanı Hayret Paşa, İngilizlerle Ermeni Patriği Za-
ven Efendi’nin Kemal Bey’in mutlaka idam edilmesi yönünde yaptıkları baskı 
karşısında Sadrazam Ferit Paşa ile yaptığı şiddetli tartışmadan sonra istifa-
sını vermiş, yerine nemrut lakabı ile tanınan Kürt Mustafa tayin olmuştu. 
Kürt Mustafa başkanlığındaki mahkeme Kemal Bey’i idama mahkum etmiş, 
şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin fetvasını alan Sultan Vahdeddin kara-
rı onaylamıştır.16 10 Nisan’da idam edilen Kemal Bey’in kararını Vahdeddin, 
şeyhülislamdan fetva isteyerek, verilen fetvayı iyice inceleyerek, şeyhülislam’a 
yeniden cümle eklettirmek ve çevresine iyice isteksizliğini hissettirmek gibi 
ihtiyat tedbirleri ve titizliklerden sonra onaylamıştı.17 Kemal Bey üç çocuğunu 
millet uğruna yetim bırakmış ve onları Türk Milleti’ne emanet etmişti. Aşa-
ğıda da görüleceği üzere millet de üzerine düşen görevi yerine getirecektir.18 
Divan-ı Harb’in son kurbanı ise tehcir sırasında Bayburt Kaymakamı olan 
Nusret Bey’dir. O da Ermeni kırımı iddiasından Hurşit Bey başkanlığındaki 
sıkıyönetim mahkemesinde yargılanarak beraat etmesine rağmen aynı suçtan 
Kemal Bey gibi tutuklanarak Bekirağa Bölüğü’ne gönderilmişti. Nemrut Mus-
tafa Paşa, Nusret Bey’e söz söyletmemiş, itirazlarını dikkate almamış ve mü-
dafaa hakkı tanımamıştır.19 Nusret Bey üç yıl hapse mahkum edilmiş, ancak 
İngilizler ise onu Malta’ya sürmeyi kararlaştırmıştı. Mustafa Paşa ise İngilizle-
re; “onu bırakınız birkaç güne idam edeceğiz” demişti. 15 yıl kürek cezası üze-
rinde anlaşan mahkeme üyelerine Nemrut Mustafa karşı çıkmış, üyelerden 
bir ikisiyle anlaşarak Nusret Bey’in idamını istemişti. Bunun yanında yalan-
cı şahitler bulunmuş, bu hususta patrikhaneden yardım alınmıştı. Sonunda 
Bekirağa Bölüğü’nden alınan Nusret Bey 5 Ağustos’ta idam edilmiştir. Göğ-
süne asılı yaftada “para çalmak için kıtal yaptığı” Nusret Bey’in pantolonunun 
cebinden yalnızca bir kağıt para çıkmıştı.20

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi Türk devlet adamlarının öldürülmesinde Er-
meni Komitelerinin teşviki İngiltere’den gördüğünü iddia etmekteydi. “Taş-
naklar nerelerden cesaret alıyorlar ve işlenen cinayetlerin manevi mesuliyeti-
nin hangi mahfillere ait olduğu meselesinde” yayınladığı vesikalardan birinde, 
20.2.1894’te Fransa’nın İstanbul sefiri tarafından Fransa başvekiline yazılan 
bir raporda şunlar geçmekteydi: Berlin Antlaşması’nın 61. maddesi Osmanlı 

15 Fırat Doğan, “Ermeni Meselesi ve Üç Milli Şehidimiz (2)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 
2, Cilt: 2, Sayı: 9, Aralık 1980, s. 60-66; “İlk İttihatçılardan Dr. Reşit’in İntiharı”, Yakın Tarihimiz, 
Cilt: II, s. 340-341.
16 Doğan, “Ermeni Meselesi ve Üç Milli Şehidimiz (2)”, s. 67-69.
17 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele I, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 
2004, s. 206.
18 Doğan, “Ermeni Meselesi ve Üç Milli Şehidimiz (2)”, s. 70.
19 Doğan, “Ermeni Meselesi ve Üç Milli Şehidimiz (2)”, s. 72-73.
20 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Bateş Bayilik Teşkilatı A.Ş., İstanbul, 1998, s. 228-229.
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Hristiyanlarının talii ile alakadardı. Fakat o zamanlar müstakil Ermenistan 
fikri yoktu. Bu fikir Avrupa’ya gitmiş birkaç Ermeni aydının zihninde yer et-
mişti, ancak halkın ortak isteği ıslahat yapılarak Osmanlı tabiiyetinde kal-
maktı. Sefir müstakil Ermenistan fikrini birkaç Ermeni aydınının Fransa’da 
yaptıkları propagandaları kayıt ile Fransa’nın Ararat’tan yükselen şiddetli sa-
vaş davetlerini anlayamadığını ilave ederek şöyle demişti; fakat Londra başka 
surette hareket ederek Gladston, Ermeni aydınlarını başına topladı ve dü-
zenli bir şekilde teşkilatlandırarak hareketlerini programladı. Bundan son-
ra merkezi Ermeni komitesi Londra’da şekillendi. Milliyet ve istiklal fikirleri 
hemen gizli komiteler kurmuştu. Bunlar halkı sürekli ayaklandırmaya teşvik 
ediyorlardı. İkinci vesika ise; Van ve Erzurum baş şehbenderliğinde bulunan 
Rus generallerinden Mayevsky tarafından yazılarak 1916’da Petrograd askeri 
matbaasında yayınlanan “Ermeni Kıtali” adlı eserin mukaddimesinden alın-
mıştır. Mayevsky Ermeni hadiselerinin mesuliyetini kati olarak şu iki sebebe 
atfetmektedir. Öncelikle gizli siyasi Ermeni komitelere mensup ihtilalcilere, 
ikinci olarak da onları tahrik ve teşvik eden İngiliz Hükümeti’ne ve Fransa’ya 
bağlamaktadır. General hiçbir surette tarafgirlikle suçlanamazdı, nitekim ki-
tabı halk için değil, İngiltere’nin müttefiki Rusya’nın erkan-ı harbiye riyaseti 
için yazmıştı. Hakimiyet-i Milliye’ye göre general büyük bir samimiyetle ve 
gözlemleri üzerine kurduğu fikirlerini tarafsız bir şekilde izah ediyordu. Buna 
göre “Türk Milleti’ni imhaya kararlaştırmış olan makamların Ermeni katillerini 
rehberlerimiz üzerine saldırtmaktaydılar”.21

Ermeni komitacılar yaptıkları suikastların yanında yeni faaliyetler içerisi-
ne de girmiş İstanbul, Lozan vs. yerlerde Türk devlet adamlarına suikastlar 
düzenleyerek Avrupa’nın müdahalesini çekmeye çalışma niyetiyle mukateleye 
sebebiyet vermeyi düşünmüşlerdi. Ermeni Patriği Zaven Efendi ise TBMM’nin 
İstanbul temsilcisi Refet Paşa’ya gelerek bu haberden üzüldüğünü ve Ermeni 
Milleti’nin bu gibi düşüncelere sahip kimseleri lanetlediğini, bu haberin doğ-
ru olabileceğine inanamadığını söylemiş, bu gibilerinin hükümet tarafından 
şiddetle cezalandırılması arzusunu beyan etmişti. Anadolu Ajansı’nın verdiği 
bu haber üzerine Refet Paşa suikastçılara karşı gerekli tedbirleri aldırmıştı.22 

Diğer taraftan İstanbul ve Anadolu’dan firar eden Ermeniler önceden kur-
dukları Kara Gün Komitesi’ne katılmak üzere Avrupa’daki zengin Ermenilerle 
ve özellikle Adana Ermenileri’nin nakdi yardımıyla “fedai müntakimler” altın-
da Beyrut’da yeni bir suikast komitesi meydana getirmişlerdi. Maksadı İs-
tanbul, Ankara ve Anadolu’da belirli kimseleri öldürmekti. Komitede Mersinli 
Zelubyan Kirkor (?), Tarsuslu Şalvarciyan Mardiros (?), Adanalı Bezdegiyan 
(?), Adanalı Aşıkyan (?), Adanalı Doktor Varnablıyan (?), Karamanlı Irşak (?), 
Vanlı Agop Yaşçıyan’ın (?) iki oğlu ve daha 59 Ermeni vardı. Seyyar başkanlık 
Karamanlı Irşak’ta idi.23 Ankara gazeteleri Ardahan mebusu Halit Paşa’nın 

21 İstikbal Gazetesi (30 Ağustos 1338-30 Ağustos 1922), Sayı: 697; Doğan, “Ermeni Meselesi ve Üç 
Milli Şehidimiz (1)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Cilt: 2, Sayı: 8, Ekim 1980, s. 11.
22 İstikbal Gazetesi (6 Kanun-u Evvel 1338-6 Aralık 1922), Sayı: 781.
23 İstikbal Gazetesi (12 Ağustos 1339-12 Ağustos 1923), Sayı: 984.
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Ermeni komitelerinin faaliyetlerine ve cinayetlerine dair TBMM’deki beyana-
tını tahlil ederek Ermeni komitecilerinin yeni teşebbüslerinde Türk Milleti’ni 
karşılarında bulacaklarını yazıyorlardı.24

Ermeni komitelerinin zaman zaman birtakım teşebbüslerde bulundukları 
basına yansıdığı gibi mesele meclisin gündemine de gelmişti. Bulgaristan’da 
bu maksatla yeni bir komite kurulmuş, birkaç Ermeni’nin de Alman seyyahı 
gibi sıfatlarla Adana, Mersin ve Konya’da dolaştıkları haberleri alınmıştı. Bası-
na göre Bulgaristan’da kurulan Ermeni komitesine mensup bazı Ermenilerin 
Türkiye’ye girip bazı hadiselere imza atma ihtimalleri vardı. Dahiliye Vekili 
Cemil Bey, meselenin gazetelerin büyüttükleri kadar olmamakla beraber bu 
gibi durumlara karşı bazı takibatların yapıldığını belirtmiş, takibatları güç-
leştirmemek adına detayları açıklamaktan kaçınmıştı. Diğer taraftan Alman 
seyyahı kılığında bazı kimselerin ise Ermeni komiteleriyle bir alakası olmadığı, 
gerçekten de Almanya’dan yaya olarak devr-i alem yapmak amacıyla dolaştık-
ları, kaldırımda açlıktan şikayet ettikleri ve parasızlıktan Mersin’den İsken-
derun’a bir kayıkla geçtikleri anlaşılmıştı. Yine başka bir şüpheli durum da 
şu şekildeydi; I. Dünya Savaşı sırasında Müslüman olmuş ve Yakup ismini 
almış bir genç bilinmeyen bir sebeple Adana’ya gelmişti. Bu şahsın annesi İs-
tanbul’daydı ve annesinden, Müslüman olduktan sonra aldığı nüfus kâğıdını 
zayi ettiğinden dolayı kendisine bir nüfus kâğıdı göndermesini istemişti. Kendi 
ismi Artinoğlu Agop olduğu halde annesi, Karabet oğlu Agop ismi yazılı olduğu 
bir nüfus kâğıdı göndermişti. Bu nüfus kâğıdı eşkâline de uyduğu için Yakup, 
Adana’dan İstanbul’a giderken Konya’da durdurulmuş, tahkikat yapılmış ve 
tahkikatın tamamlanması için kendisi gizlice Adana’ya gönderilmişti.25

Kanunun Müzakeresi
Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edilen rical ile aile efradı şunlardı:
Talat Paşa: Eşi Hayriye Hanım ile ismi tespit edilemeyen kız kardeşi.
Cemal Paşa: Eşi Seniha Hanım, kızı Kamuran Hazım Hanım ile oğlu Ah-

met Behçet Necdet Bey.
Cemal Azmi Bey: Eşi Müzeyyen Hanım ile oğlu Yüzbaşı Kemal Ekmel Bey.
Bahattin Şakir Bey: Eşi Cenan Hanım, oğlu Alp ve Celasin beyler.
Cemal Paşa’nın Yaveri Süreyya Bey: Annesi Hüsniye, kız kardeşleri Me-

lahat ve Müteehhile Hatice hanımlar, erkek kardeşleri Mustafa, Nurettin ve 
Rüçhan beyler.

Cemal Paşa’nın Yaveri Nusret Bey: Eşi Perihan Elmas Hanım, kız karde-
şi Nebiye Hanım, erkek kardeşi Doktor Nihat Bey.

Sait Halim Paşa: Oğulları Prens Halim ve Prens Ömer beyler.
Kürt Mustafa Divan-ı Harp Kararıyla İdam Edilenler
Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey: Eşi Hayriye Hanım, oğulları Nasuhi, Ekrem, 

Mazlum ve Tarık beyler, kız kardeşleri Faike ve İrfan hanımlar, erkek kardeşi 
Zonguldak’ta mukim emekli Cevdet Bey.

24 İstikbal Gazetesi (14 Nisan 1340-14 Nisan 1924), Sayı: 1167.
25 TBMM ZC, II. Dönem 12/35, s. 96.
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Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey: Babası Kereste Gümrüğü Müdürü 
Arif Bey, annesi Nafia Hanım, kızları Mazhar ve Müşerref hanımlar, oğlu Ad-
nan Bey.

Mahkemenin yapıldığı sırada firar ve intihar eden Doktor Reşit Bey: 
Eşi Mazlume Hanım, oğulları Şinasi, Cezmi ve Cehdi beyler, kızları Fikret, 
İsmet, Müteehhile Nimet hanımlar.26

Giresun mebusu Hakkı Tarık Bey, 481 numaralı kanuna Meclis-i Âli’nin 
Muş Mutasarrıfı merhum Servet Bey’in de Ermeni komitelerinin mağduru ol-
duğunu kabul ederek vatan hizmetini takdir ettiğinden listeye Servet Bey’in 
de ailesinin eklemesini rica etmişti.27 Gümüşhane mebusu Hasan Fehmi Bey 
ise şehit olarak kabul edilemeyeceğini, çünkü merhumun hastalıktan vefat 
ettiğini dile getirmişti. Muş Mebusu İlyas Sami Bey ise Servet Bey’in gerçekten 
Muş civarı Ermeni komiteleri yüzünden vefat ederek şehit olduğunu söyleye-
rek geçen meclisin de kararını hatırlatmış, merhumun hizmetleri kabul edile-
rek “hidemat-ı vataniye tertibinden” ailesine maaş tahsis edildiğini, bu yüzden 
de hazırlanan listenin dışında mütalaa edilemeyeceğini belirtmişti. Böylece 
Hakkı Tarık Bey’in takriri oylamada dikkate alınmış, Servet Bey de listeye dâ-
hil olmuştu.28 Aynı şekilde benzer bir takrir de Aksaray Mebusu Neşet Bey’den 
gelmiş, Kürt Mustafa Paşa Divan-ı Harp kararıyla idam edilenler arasında yer 
alan Erzincanlı Hafız Abdullah Bey’in isminin sehven unutulmuş olduğunu 
hatırlatarak listeye eklenmesini istemiş ve akabinde takriri kabul edilmişti.29

Şehit edilen ricalin ailelerine Ermeni Emval-i Metrukesi’nden mesken ve-
rilmesi hakkında Denizli Mebusu Haydar Rüştü Bey ve arkadaşları tarafın-
dan kanun teklifi verilmişti. Zira “memleketin her zaman selameti ile milletin 
terakki ve saadetini düstur edinmelerinden dolayı suikastlara uğrayarak şehit 
edilen ricalin memleket ve milletin emanetine bıraktıkları yetim ve dullarının 
çoğunun ihtiyaç içinde oldukları” görülmüştü. Şehit edilmiş olan bu ricalin aile 
ve evlatlarının refahını temin etmek, milletin de onlara karşı şükran duygula-
rını ortaya koyacaktı. İşte bu düşünce ile bu kanun layihası kaleme alınmıştı. 
Buna göre Ermeniler tarafından siyasi maksatlarla şehit edilen Türk devlet 
adamlarının eş ve çocuklarına Ermeni Emval ve Emval-i Metrukesi’nden bir 
mesken verilecekti. Bu meskenin kıymet ve mahiyeti şehit edilenlerin en mü-
reffeh zamanlarındaki halleri dikkate alınarak takdir olunacaktı.

Muvazene-i Maliye Encümeni’nce tetkik ve müzakere edilen kanun layiha-
sı bazı değişikliklerle kabul edilmişti. Layiha, Kavanin-i Maliye Encümeni’nce 
de muvafık görülerek suikast şehitleri ile aile efratlarının isimleri hükümetten 
alınmıştı. Hükümetin teklifi ise şöyleydi; “şehitlerin aile efratlarına emval-i mil-
liyeden 50 bin liraya kadar emlak ve arazi veya emvalin satış bedellerinden bu 
miktara kadar nakdi tazminat verilir.” Kavanin-i Maliye Encümeni, hükümetin 
teklifi doğrultusunda bazı düzeltmeler yapmış, ancak kanun layihası Muva-

26 TBMM ZC, II. Dönem, 25/109, s. 601.
27 TBMM ZC, II. Dönem, 25/109, s. 603.
28 TBMM ZC, II. Dönem, 25/109, s. 605.
29 TBMM ZC, II. Dönem, 25/109, s. 603-604.
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zene-i Maliye Encümeni’nde daha büyük değişikliğe uğramıştı. Buna göre şu 
şekilde bir düzenleme yapılmıştı; “şehitlerin aile efratlarına emval-i milliyeden 
20 bin liraya kadar emlak ve arazi veya bunların satış bedellerinden bu mikta-
ra kadar nakdi tazminat verilir. Bu suretle verilen tazminat mukabilleri maliye 
bütçesinde açılacak faslı mahsustan mahsup olunur”.30

Kars mebusu Ağaoğlu Ahmet Bey, mecliste şehit ricalin isimleri okunur-
ken listede Said Halim Paşa’nın isminin olup olmadığı sesleri üzerine, Said 
Halim Paşa’nın da isminin olduğu anlaşılınca onun ailesinin yardıma ihtiyacı 
var mıdır? diye soru yöneltmiş, ancak kendisi dikkate alınmamıştı.31 Gire-
sun mebusu Tahir Bey, Ermeni emlakinin satılıp bedellerinin yangından za-
rar görenlere tahsis edildiğini, şark vilayetlerinde haneleri düşman tarafından 
yakılanlara da Ermeni emlakinden mülk verilmesi için sonradan bir kanun 
daha çıkartıldığını hatırlatarak, Ermeni suikastlarına uğrayanların ailelerine 
de böyle mülkler verilirse “önümüze gelene bağışlıyoruz” demiş, kanunun ne 
önemi kaldığını savunmuştu.32

Sinop mebusu Recep Zühtü Bey, şehit edilen ricalin bir kısmının geriye 
servet düzeyinde mal ve mülk bıraktığından bahisle bu servetlerin “idaresiz 
ellerde” israfa uğradığından ve hiç düzeyine indiğinden bahisle böyle bir yar-
dım kabul edilirken bunun tahsis amacını sağlama alarak ona göre tedbirler 
alınması gerektiğini ileri sürmüştü. Recep Zühtü Bey, buna göre emval-i mil-
liyeden kelimesinden sonra “gayr-i kabil-i terhin ve ferağ olmak üzere” kaydı-
nın konulmasını istemişti. Aynı şekilde verilecek emlake karşılık 20 bin lira 
nakdi paradan “20 gün sonra ellerinde bir şey kalmayabileceği veya bunun 
birtakım açık gözlere kaptırılabileceği” uyarısında bulunmuştu. Recep Zühtü 
Bey, bu kanunun kabul edilirken vatan hizmetinden çok suikastçı Ermenilere 
“mukabele-i bilmisli” hedefi gözetilerek yapıldığını belirtmiş, zira vatan hizmeti 
göz önüne alındığında memleketin her tarafının birçok fedakârın yetimleriyle 
dolu olduğunu hatırlatarak “emval-i milliyeden” ibaresinin yerine “firari Er-
meniler emval-i metrukesinden verilir” ibaresinin konulmasını teklif etmişti. 
Böylece birçok kaçak Ermeni’nin geride bıraktığı ve yıllar geçmesine rağmen 
sahipleri çıkmadığı için “Ermeni Emvâl-i Metrûkesi’nden bulunması hasabiyle 
Maliye Vekâlet-i Celilesi’nce Evkaf İdaresi’ne devir olunan” mallardan öden-
mesi karara bağlanmıştı. Bu suretle suikastçılara da ihtar edilmiş olacak ve 
şöyle denecekti: “siz herhangi bir Türk’e suikast icra eder ve öldürebilirsiniz! 
Fakat biz onun evladını yarın sizin gözünüzü çıkarmak, kafanızı çıkarmak için 
yine sizin paranızla yetiştiririz!”. Diğer taraftan Recep Zühtü Bey, yetimlere 
bu tahsisat verilirken onlara da büyük bir vazife düştüğünü söylüyordu. O da 
nefsani meşguliyetlerden uzak durmak ve gelecekte memlekete faydalı birer 

30 TBMM 193 No’lu Komisyon Raporu, s. 132-134. “Kanunun çıkarılmasında önce Talat Paşa’nın ai-
lesine ve kız kardeşine hıdemat-ı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında Ardahan mebusu Halit 
Paşa ve arkadaşlarının kanun teklifi onaylanarak Muvazene-i Milliye Encümeni’ne havale edilmiştir. 
Halit Paşa’nın bu teklifine Cemal Paşa, Cemal Azmi ve Bahattin Şakir Beylerin aileleri de eklenerek 
encümene gönderilmişti.” İstikbal Gazetesi (12 Nisan 1340-12 Nisan 1924), Sayı: 1165.
31 TBMM ZC, II. Dönem 25/110, s. 646.
32 TBMM ZC, II. Dönem 25/109, s. 602.
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evlat olmak için herkesten çok çalışmak olacaktı. Babalarının feci sonlarını 
göz önünde bulunduracaklar, milletin kendilerine verdiği bu borcu ödemek 
için “adam olmaya” çalışacaklardı.33

Erzincan mebusu Abdülhak Bey verdiği takrirde, kanunun istila görmüş 
mahallerde Ermeni komiteleri tarafından şehit edilen ve hüviyetleri tespit edi-
len her bir kimse ve ailesine teşmil edilmesini istemişti. Çünkü bu şehitlerin 
bir kısmının evleri yanmış veya tahrip edilmiş, bunlar arasında sağ kalanlar 
arasında ise uzuvlarını kaybederek malul kalmış olanlar vardı. Ermenilerin 
mezalimine ait yayınlanmış kitaplarda isimleri ve resimleri mevcut olan aile-
lerden biri de Erzincanlı Hacı Müştak Efendi ile annesi ve çocuklarıydı. Keza 
şark vilayetlerinde harp dolayısıyla orduya mensup subay ve memurlarından 
bölgeden ailesini çıkaramayan, fakat ordusunu bırakmayan bu fedakâr va-
tanperverlerden şark vilayetlerinin kurtuluşundan sonra evini ve ailesini bu-
lamayıp büyük bir azap ve felaket karşısında kalmış olanları da vardı. Fakat 
oylamada Abdülhak Bey’in takriri reddedilmişti.34 Kanuna “emval-i milliyeden” 
yerine “firari ermeniler emval-i metrukesinden” cümlesi getirilmiş, “gayr-i ka-
bil-i terhin ve ferağ olmak üzere” kaydının eklenmesi ise dikkate alınmamıştır. 
“Emlak-i mezkure satış bedellerinden bu miktara kadar nakden tazminat” kaydı 
da kaldırılmıştır. Aksaray mebusu Neşet Bey’in “terk ettiği efrad-ı aileye Erme-
ni emlakinden 20 bin liralık emlak veya arazi merhumlardan intikal etmiş gibi 
veraset kanunu mucibince vereseye tevzi ve temlik ve ol veçhile tapuları verilir, 
on sene müddetle iş bu emlak ve arazi satılamaz” takriri de kabul edilmiştir.35

Burdur milletvekili Hüseyin Baki Bey, Ermeni emvalinden emlak verilecek 
ailelerin “hidemat-ı vataniye tertibinden” almakta oldukları maaşların kesil-
mesine dair takrir vermiş ancak yapılan oylamada dikkate alınmamıştı.36 Ka-
nunun oylamasında nisap yoktu. İlk oylamada 98 oy kabul, boş oy 3’tü. 186 
mebus ise oylamaya katılmamıştı.37 Fakat kanun 31.5.1926’da ikinci defa oy-
lanmış, bu sefer 287 üyeli mecliste 137 mebusun kabul oyuna karşılık 1 oy 
boş kullanılmıştı. 149 mebus da oylamaya katılmamıştı.38

Kanun son şekliyle şu şekilde çıkarılmıştı: “Ermeni suikast komiteleri tara-
fından şehit edilen veya bu uğurda suveri muhtelife ile düçarı gadrolan ricalin 
ailelerine verilecek emlak ve arazi hakkında kanun”:

33 TBMM ZC, II. Dönem 25/109, s. 602-604; Erdal Açıkses, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Er-
meni Komiteleri Tarafından Şehit Edilenlerin Ailelerine Yaptığı Yardımlar”, Ermeni Araştırmaları, 
Sayı: 6, Yaz, 2002.
34 TBMM ZC, II. Dönem 25/109, s. 603-604.
35 TBMM ZC, II. Dönem 25/109, s. 604.
36 TBMM ZC, II. Dönem 25/110, s. 645. Herkese bu türden maaş verilmemiştir. Örnek verecek 
olursak; Kars Valisi Revanlı Mehmet, polis komiseri Musa, polis Kazanlı Mamilof Muhyiddin, Ka-
ğızman Mutasarrıfı Arslan beylerin yardıma muhtaç ve pek sefil bir halde bulunan ailelerine Dâ-
hiliye Vekaleti Hidemat-ı Vataniye Tertibi’nden maaş tahsis edilmesi gerektiği 21 Mart 1337 tarihli 
tezkere ile bildirilmiş, fakat İcra Vekilleri Heyeti 15 Mayıs 1337 tarihli toplantısında adı geçenlerin 
ailelerine maaş tahsisine imkan olmadığına karar vermişti. BCA, 030.18.01.01 3.20.9, (15 Mayıs 
1337-15 Mayıs 1921).
37 TBMM ZC, II. Dönem 25/110, s. 680.
38 TBMM ZC, II. Dönem 25/111, s. 728.
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1. Madde: Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edilen veya bu uğurda 
suver-i muhtelifede ifnay-ı hayat eden merbut cetvelde isimleri muharrer rical-
den her birinin nafakası üzerine vacip iken terk ettiği efrad-ı ailesi mecmuuna, 
İcra Vekilleri Heyeti kararı ile 20 bin liraya kadar kıymette Ermenilerden met-
ruk emval-i gayr-i menkule mütesaviyen taksim edilerek temlik ve efrad-ı aile-
den her birinin hissesine isabet eden miktar için meccanen tapu senedi ita olu-
nur. İş bu suretle verilecek emval-i gayr-i menkule on sene müddetle satılamaz.

2. Madde: Birinci madde mucibince verilecek emval-i gayr-i menkule be-
delleri emval-i metruke hasılatından mahsup olunur.

3. Madde: İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.
4. Madde: İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.39

İttihat ve Terakki Cemiyeti uğruna can verenlerin ailelerine yardım eli uza-
tılması, bir ittihatçı geleneğidir. Zira cemiyetin nizamnamesinde; “cemiyet ef-
radı arasından cemiyet maksadı uğruna felakete uğrayanların ve eğer vefat 
etmiş ise yardıma muhtaç bulunan ailelerinin geçimlerini ve evlatlarının tahsil 
ve terbiyelerine cemiyet kefil olduğundan, sarf olunacak meblağları merkez-i 
umumi tedarike ve vermeye memurdu”40 denilmektedir. Mustafa Kemal Paşa 
da mütareke İstanbul’unda iken Rahip Frew ile olan bir konuşmasında rahip, 
Paşa’dan İttihat ve Terakki’nin cinayetlerini kabul etmesini istemiştir. Mus-
tafa Kemal Paşa ise; “İttihat ve Terakki’nin birçok kusur ve yanlışları olabilir 
fakat vatanperver bir kuruluştur.”41 şeklinde karşılık vermiştir.

Ailelere Yapılan Emlak Yardımları

Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edilen rical Talat Paşa, Cemal 
Paşa, Cemal Azmi Bey, Bahaddin Şakir Bey, Cemal Paşa’nın yaveri Süreyya 
Bey, Cemal Paşa’nın yaveri Nusret Bey, Said Halim Paşa, Muş Mutasarrıfı 
Servet Bey, Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, 
mahkemenin yapıldığı sırada firar ve intihar eden Doktor Reşid Bey ve Erzin-
canlı Hafız Abdullah Bey’di.42

Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edilen Erzincanlı Hafız Abdul-
lah Bey’in eşi Hatice Hanım’a, Erzincan’da iki köyde mübadeleye tabi olma-
yanlardan metruk 19.500 lira kıymet takdir edilen 281 dönüm tarla ile bir 
hanenin verilmesi uygun görülmüştü.43 Ermeni emval-i metrukesinden olup 
maliyeden evkaf idaresine geçen ve İstanbul İdare Heyeti’nce de 20 bin lira de-
ğer biçilen apartman, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in eşi Hatice Hanım 
ile kızları Mazhar ve Müşerref hanımlarla oğlu Adnan Bey’e verilmesi Evkaf 
Müdürlüğü’nün teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti’nin 2 Şubat 1927 tarihli toplan-
tısıyla kabul edilmişti.44 Doktor Bahattin Şakir’in eşi Cenan Hanım ile oğulları 

39 Kanunlar Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 405, Yayın Tarihi: 27.6.1926.
40 Çiçek, a.g.e., s. 194.
41 Çiçek, a.g.e., s. 17.
42 BCA, 180.09 99.479.1, (7 Aralık 1926).
43 BCA, 030.18.01.01 023.7.1, (2 Şubat 1927).
44 BCA, 030.18.01.01 023.7.12, (2 Şubat 1927). Kemal Bey’in vasiyetinde geçtiği üzere Mazhar’ın 
doğrusu Müzehher’dir. Doğan, “Ermeni Meselesi ve Üç Milli Şehidimiz (2)”, s. 71.
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Alp ve Mehmet Celasin Beylere ise yine Ermeni emval-i metrukesinden olup 
maliyeden evkafa devrolunan ve İstanbul Vilayet İdare Heyeti’nce 17.567 lira 
kıymet takdir edilen Şişli’de Kır Sokağı’nda eski on, yeni bir numaralı hanenin 
verilmesi kararlaştırılmıştı.45 Mustafa Kemal Paşa’nın talimatıyla da meclis 
Bahattin Şakir Bey’in eşi Cenan Hanım’a şehit maaşı bağlamış, devlet ço-
cuklarını Galatasaray Lisesi’nde okutmuştu.46 20 bin liradan geri kalan 2433 
liraya karşılık ise Galata’da Yenicami Mahallesi’nin Mahmudiye Sokağı’nda 
“üçer hisse itibariyle birer hisselerine Bogos’tan metruken hazinece vaz’ı yed 
edilmiş olan eski 48, 48 mülk numaralı odayı müştemil iki dükkândaki üçte bir 
hazine hissesinin namlarına temliki” istenmişti. Dükkânlara İstanbul Tadilat 
Komisyonu’nca takdir olunan 7200 liradan üçte bir hazine hissesi aileye veril-
diği takdirde, ailenin alacağı malın değeri 882 numaralı kanunla azami olarak 
belirlenen 20 bin lirayı aşmayacağı tespit edilmiş, İsmet İnönü’nün cumhur-
başkanlığı döneminde 6 Kasım 1939’da geç de olsa bu geri kalan miktar Ba-
hattin Şakir Bey’in vereselerine verilmişti.47

21 Mayıs 1926 tarihli kanun ile Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit 
edilen devlet adamlarının ailelerine 20 bin lira değerinde emval-i gayrimenku-
le verilmesi kararlaştırılmıştı. Kanuna göre müracaat eden şehit ailelerinden 
bazılarının talip oldukları gayrimenkullerin değeri 20 bin liradan fazlaydı. Ka-
nunun açık maddesine göre ise 20 bin liradan fazla değerde gayrimenkulün 
verilmesi söz konusu değildi. Bazı alacaklı aileler aradaki farkı ödeyebilecek-
lerini belirtmişlerdi. Fakat şehit ailelerine verilecek olan gayrimenkuller Evkaf 
Umum Müdürlüğü’ne aitti. Evkafa ait olan malların satışı da devlet malı gibi 
müzayede ve ihale kanununa tabi olduğundan talep ettikleri gayr-i menkulün 
müzayedesiz verilmesi mümkün değildi. Bu gayr-i menkuller ancak kanun 
çerçevesinde müzayedeye çıkarıldıktan sonra eğer alacaklı aileler müzayedeyi 
kazanırlarsa gayr-i menkulün 20 bin lirası düşülerek geri kalanı ödenmek 
şartıyla alacaklıların hak sahibi olabileceği kararlaştırılmıştı. Teklif edilen bu 
yöntem de kanuni görülmemiş ve ancak üç ailenin birleşmesi suretiyle yine 
değerleri 20 bin lirayı geçmemek üzere 60 bin lira kıymetinde apartman ve 
han gibi emlakin kendilerine verilmesi daha uygun görülmüştü.48

Muş Mutasarrıfı Servet Bey ile Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey’in aileleri-
ne verilmesi gereken 20’şer bin lira değerinde emlak bulunamamıştı. Servet 
Bey’in eşi Saniye Hanım da Beyoğlu’nda Tutum Sokağı’nda yarı hisse apart-
mana talip olmuştu. İstanbul Vilayeti tarafından kurulan komisyonca buraya 
25.500 lira değer biçilmiş, 20 bin liradan fazla olan miktarı peşin olarak öden-
mek şartıyla Saniye Hanım, oğulları Kamuran ve Orhan Beylerle kızı Ziman 
Hanıma verilmesi kararlaştırılmıştı. Cemal Azmi Bey’in eşi Hatice Müzeyyen 
Hanım da Galata’da Hezaran Sokağı’nda bir bina göstermişti. Yine komisyon 
tarafından bu binaya 22 bin lira değer biçilmiş ve 20 bin liradan fazlası peşin 

45 BCA, 030.18.01.01 023.7.18, (13 Şubat 1927).
46 Çiçek, a.g.e., s. 192.
47 Uca, a.g.t., s. 479-480.
48 BCA, 030.18.01.01 023.14.8, (5 Mart 1927.)
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olarak ödenmek şartıyla Hatice Müzeyyen Hanım, oğulları Mustafa Kemal ve 
Ali Cezmi Beylerle Cemal Azmi Bey’in mecnun olan biraderi Ahmet Bey’e ve-
rilmesi kabul olunmuştu.49

Ankara eski valisi Doktor Reşit Bey’in ailesi tarafından talep edilen Kılıç 
Ali Paşa Caddesi’nde bulunan Hüdavendigar Hanı’nın kıymeti yine kanunen 
kabul edilen miktardan fazla bulunmuştu. Aile de Cadde-i Kebir’de firari Er-
menilerden Andon Aram vereselerinden metruk dükkâna talip olmuşlardı. İs-
tanbul Vilayet İdare Heyeti ise buraya 15 bin lira kıymet takdir ederek 12.755 
kuruş gelirli dükkânı kendilerine vermişti.50

Beyoğlu’nda Feriköy’ünde Fransız Mezarlığı karşısında Tatavla Caddesi’n-
de Hokuçyan’dan metruk olup hükümet tarafından el konulan ve diş doktoru 
Bakim Efendi tarafından 1450 metrekare arsa üzerine birer katlı olarak inşa 
edilen dükkanlarla geri kalan 1200 metrekare arsanın 805 metrekaresine ma-
halli idare heyetince 20 bin lira kıymet takdir edilmişti. Bu dükkân ve arsa 
Cemal Paşa’nın eşi Seniha Hanım, kızı Kamuran Hanım ile oğulları Ahmet 
Rüştü, Hasan Necdet ve Hasan Behcet Beyler, ablası Şadiye Hanım ile kız 
kardeşi Bakire ile malule olan Ayşe Sıdıka hanımlara verilmesi kararlaştırıl-
mıştı.51

Cemal Paşa’nın yaveri Nusret Bey’in eşi Perihan Elmas Hanım ile kız kar-
deşleri Nebiyye ve Münire hanımlarla kardeşi Aziz Nihat Bey taraflarından 
talep edilerek kendilerine verilen mülkler ise şunlardı: Firari Ermeni Mihran 
Bazaryan ile Kirkor Esmeryan’dan metruk olup hazine tarafından el konu-
larak evkafa devredilen ve İstanbul İdare Heyeti’nce toplamına 19.440 lira 
kıymet takdir edilen Beyoğlu’nda Feriköy Büyükdere Caddesi’nde bir hane.  
Kadıköy’de Cafer Ağa Mahallesi’nin eski adıyla Payasoğlu yeni adıyla Moda 
Caddesi’ndeki dükkân ve apartman. Fakat bunlardan Münire Hanım, Nusret 
Bey’in vefatından önce Ali Refet Bey ile evlendiğinden geçimi kocası tarafından 
sağlanmış olmakla kanuna göre alacaklılar arasından çıkarılmıştı.52

882 numaralı kanunun birinci maddesi gereğince Ermeni komiteleri tara-
fından şehit edilen veya bu yolda “ifnay-ı hayat” eden rical ailelerine İcra Ve-
killeri Heyeti kararıyla 20 bin liraya kadar emlak veriliyorsa da Edirne hava-
lisinin Yunanlılar tarafından tahliyesi sırasında bir Ermeni çetesi tarafından 
Anadolu’ya hizmet ettiği için şehit edildiği anlaşılan Bilecik Belediye tabibi 
merhum Cafer Efendi’nin oğlu Mehmet Ferit Efendi’nin bahsi geçen kanuna 
bağlı cetvelde isminin olmaması dolayısıyla kendisi ile alakalı bir işlem yapıla-
mayacağı değerlendirmesinde bulunulmuştu. Buna göre keyfiyet İcra Vekille-
ri Heyeti’nin 8 Şubat 1928 tarihli toplantısında ele alınmış ve 13 Teşrin-i Sani 
1927 tarihli kararın iptali ile yeniden kanun layihası hazırlanmasına gerek 
görülmemiştir.53

49 BCA, 030.18.01.01 025.38.4, (15 Haziran 1927.)
50 BCA, 030.18.01.01 025.41.7, (3 Temmuz 1927).
51 BCA, 030.18.01.01 025.49.8, (30 Ağustos 1927).
52 BCA, 030.18.01.01 025.49.19, (30 Ağustos 1927).
53 BCA, 030.18.01.01 027.79.15, (8 Şubat 1928).
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İstanbul Vilayeti Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey’in varislerine verilmek üzere 
20 bin lira kıymetinde müstakil bir mülk bulunamadığını bildirmişti. Beyoğlu 
Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Büyük Cadde’de eski 264 yeni 212 numara-
lı 23 dükkanı olan ve 140 bin kuruş gelirli Aznavur Hanı adıyla bilinen ve 
Bedros isminde bir Ermeni’den metruk apartmanın tamamına İstanbul Vi-
layeti Heyeti’nce 50 bin lira takdir edilmiş, 32 hisse itibariyle 16.625 liraya 
karşılık gelen 10 hissenin Nusret Bey’in eşi Hayriye Hanım ile oğulları Tarık, 
Mazlum ve Nasuhi Beylere verilmesi kararlaştırılmıştı.54 Hayriye Hanım geri 
kalan miktar değerince mülkün verilmesini talep etmiş, talebi İcra Vekilleri 
Heyeti’nce kabul edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce gereği yapılmıştı.55 
Cemal Paşa’nın yaveri Süreyya Bey’in aile efradına verilmek üzere de Kadı-
köy’de Rasim Paşa Mahallesi Karakolhane Caddesi’nde bulunan ve tamamı-
na 32 bin lira kıymet takdir edilen Makruhi isminde bir Ermeni’den metruk 
apartmanın 8 hisse üzerinden 20 bin liraya tekabül eden 5 hisselik kısmı 
tespit edilmişti.56 

Dr. Reşit Bey’in ailesine önceden verilen 15 bin lira kıymetindeki mülke 
ilave olarak İstanbul’da Feriköy’de Kır Sokağı’nda Tahtaburunyan’dan met-
ruk hane ile Kurtuluş Caddesi’nde Hokaçyan Viçen’den metruk Fransız me-
zarlığında orta yerinden tahta perde ile ayrılmış dükkânın verilmesi kararlaş-
tırılmıştı. Zira İstanbul İdare Heyeti de ev için 3500 ve dükkân için 1500 lira 
olmak üzere 5 bin liralık bir değer takdir etmişti.57 Talat Paşa’nın ailesi ile ilgili 
olarak ise firari Aram Fındıklıyan’dan metruk ve Evkaf İdaresi’ne geçmiş olan 
61 ve 63 numaralı tamamlanmamış bir apartmanın Talat Paşa’nın eşi Hayriye 
Hanım’a verilmesi hususunun cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmediğine 
dair bir hususiyet vardır.58

Sonuç

Savaştan sonra ittihatçıların önde gelenleri yurt dışına çıkmıştı. Ermeni 
komiteleri ise daha I. Dünya Savaşı sırasında tehcirden sorumlu gördükleri 
ittihatçılara suikast tertibi planları yapmaya başlamışlar, bu hususta listeler 
hazırlamışlar, bu listeleri savaş sonrasında şekillendirmişlerdi. Böylece bir 
dizi tertip halinde ittihatçılar Ermeni suikast komitelerine kurban gitmişler-
di. Milli Mücadele sırasında ittihatçılar ve ittihatçılık faaliyetleri kabul gör-
memekle birlikte ittihatçıların maruz kaldığı böylesine bir duruma da dev-
let sessiz kalmamış, bir kısmının naşını ülkeye getirtmiş, geride bıraktıkları 
ailelerine de Ermeni mülklerinden gayr-i menkul mallar vermiştir. Kanun, 
vatan hizmetinin yanında suikastçı Ermenilere mukabele niyetiyle de çıkarıl-
mıştı. Ermeni emval-i metrukesinden malların verilmiş olmasıyla da Ermeni-

54 BCA, 030.18.01.01 027.70.3, (25 Aralık 1927).
55 BCA, 030.18.01.02 8.8.2, (12 Şubat 1930).
56 BCA, 030.18.01.01 029.34.6, (28 Mayıs 1928).
57 BCA, 030.18.01.02 8.7.7, (12 Şubat 1930). Said Halim Paşa’nın ailesine verilmesi gereken 
mülklerle alakalı bir kayda rastlanılmamıştır. Vereselerin isimleri ile alakalı olarak da meclis ile 
arşiv kayıtları arasında bazı farklılıklar olabilmektedir.
58 BCA, 030.18.01.01 26.67.13, (Tarihsiz).
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lere de mesaj verilmiştir. Bu çerçevede kanun suikasta uğrayan ittihatçılarla 
sınırlandırılmış, işgal görmüş bölgelerdeki Ermeni komitaları tarafından şehit 
edilenleri kapsamamıştır. Zira bu ittihatçıların ortak özelliği, savaş zamanı dı-
şında hepsinin son derece vahim bir şekilde vefat etmeleri ve geride bıraktık-
ları ailelerinin ihtiyaç içinde olmalarıdır. Böylece milletin onlara karşı şükran 
duyguları ortaya konulmuştur. 
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TÜRK ÜLÜŞ GELENEĞİNİN KÖKENİ
VE

ÇAĞDAŞ KIRGIZ TOPLUMUNA YANSIMALARI

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan ÂŞIK*

Öz

Toplumsal bellek olarak da nitelendirebileceğimiz kültür, toplumla birlikte ya-
şar, değişir ve gelişir. Devamlılıkları da birbirine bağlıdır ve birbirlerini korudukları 
sürece de var olurlar. Bu nedenle kültürün yeni nesillere aktarımı hem çok önemli 
hem de anlamlıdır. Zira toplumun devamlılığı da bir bakıma buna bağlıdır. İşte bu 
nedenledir ki atalarımız tarih boyunca “Türk Töresi”ne büyük önem vermişlerdir. 
Fakat zamanla gerek iç gerekse dış etkenlerden dolayı kültürel değerler bazen de-
ğişime uğramış bazen de tamamen terk edilmiştir. Bununla birlikte geçmişten günü-
müze halen varlığını sürdüre gelen birçok kültürel değerimiz de mevcuttur. Bunlar-
dan birisi de hiç kuşkusuz ülüş geleneğidir. Gündelik hayattan, devlet yönetimine 
değin oldukça geniş bir alana tesir etmiş olan ülüş geleneğinin tarihi ise oldukça 
eskidir. Bu çalışmada yazılı ve arkeolojik kaynaklardan hareketle ülüş geleneğinin 
kökeni ve çağdaş Kırgız toplumunda uygulanış biçimi üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Ülüş, Kırgız, Arkeoloji, Töre, Kemik.

The Origin Of Turkish Ülüş Custom And Reflections To Modern 
Kyrgyz Socıety

Abstract
In a way, culture which is social memory lives, changes and grows with 

society. Its permanency related to each other and exists as long as protect itself. 
Therefore, the culturel information that is going to explain to next generation is 
very important and significant. Because the permanency of unique society de-
pends on it. That’s why our ancestors attach great importance to “Turkish Cus-
toms”. Due to the internal and external factors, most of these customs was chan-
ged or left. However, we have most of customs that is carrying on like “Ulush 
Custom”. From casual life to state management, it affects quite wide range with 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 221                Nisan 2016
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its ancient history. The people which grows up with Turkish culture and some 
of Turkish societies still keep this tradition alive. In this study, with the help of 
written materials, is emphasized the origin of ulush custom, effect to fields, ar-
chaeological trace and how to performs in ancient and modern Kyrgyz Society.

Keywords: Ulush (Ülüş), Kyrgyz, Archaeology, Custom, Bone.

Giriş

Kültür, bir taraftan toplumu var eden unsurlar arasında yer alırken bir ta-
rafta da onun ta kendisidir. Bu nedenle bu iki unsuru birbirinden ayrı tutmak 
veya bağımsız olarak değerlendirmek oldukça güçtür. Çünkü her iki etken 
de tarihi süreç içerisinde hem birbirine tesir etmiş hem de birbirini özümse-
miştir. Her ikisinin de dinamizm temelli oluşları ise onları yenilenebilir kıl-
mıştır. Sürekli hareket halinde olmaları ise dış kültürlerle etkileşime neden 
olmuştur. Bu ise kültüre ve töreye sıkı sıkıya bağlılığı beraberinde getirmiştir. 
Bu nedenle Türklerce, hem iç dinamiği korumanın hem de dış etkenlerden 
korunmanın yegâne çözümü “Türk Töresi” görülmüştür. İşte bu nedenle var 
olmanın, bir olmanın, iri olmanın tek yolu olarak görülen Türk Töresi’nin yeni 
nesillere aktarımına büyük önem verilmiştir.

Tüm bunların neticesinde uzun yıllar boyunca şekillenerek günümüze değin 
varlığını sürdüren bazı kültürel değerlerimiz, tıpkı geçmişte olduğu gibi günü-
müzde de varlıklarını sürdürmekle kalmayıp sosyal yaşamın ve insan ilişkilerinin 
düzenlenmesinde halen etkin roller üstlenmektedir. Bu kültürel değerlerimizden 
bir tanesi de hiç kuşkusuz ‘ülüş’ geleneğidir. Sosyal yaşamdan, devlet yönetimi-
ne ve hatta destanlarımıza değin oldukça geniş bir alanda karşımıza çıkan ülüş 
geleneğinin kökeni ise oldukça eskidir. Bu çalışmanın amacı ise ülüş sisteminin 
yazılı kaynaklardaki ve arkeolojik bulgulardaki izlerinden hareketle tarihini ve 
günümüz Kırgızlarındaki uygulanış biçimini ortaya koymayı hedeflemektedir.

Ülüş, Kökeni ve Tatbiki
Türklerde “et payı” veya “yemek payı” demek olan1 “Ülüş” kelimesi Kaş-

garlı’da, “ülüş/ülük: Nasip, pay, hisse, Bodun arasında pay ayırış”2 şeklin-
de geçmektedir. Kaşgarlı’dan çok daha sonraları Yudahin kelimenin Kırgızlar 
arasında; kısım, parça, ikram “Ülüş berem, Toy berem, Tamaşandı Çon berem” 
(Ülüş veririm, Toy veririm, Şenliğini büyük veririm) anlamında kullanıldığını 
tespit etmiştir.3 Kelime kökü, “ülüşmek”, “pay etmek” olan4 ülüş/ülü kelimesi, 
günümüzde de üleşmek, paylaşmak, pay etmek anlamında kullanılmaktadır.

Günümüzdeki uygulamalardan ve kaynaklardan anlaşıldığı üzere birbiri ile 
ilişkili olan hatta birbirinin parçası durumdaki toy (şenlik, aş),5 orun (mevki)6 

1 Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Yayını, İstanbul, 2001, s. 281.
2 Besim Atalay, Divanü Lügati’t-Türk, TDK, III. Baskı, Cilt: I, Ankara, 1992, s. 61, 71.
3 K. Yudahin, Kirgizsko Ruskiy Slovar, Cilt: II, Frunze, 1985, s. 322.
4 Ögel, a.g.e., s. 281.
5 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul, 1999, s. 244.
6 V.M. Nadelyaev - D.M. Nasilov - E.R. Tenişev - A.M. Şerbak, Drevnetyurkskiy Slovar, Leningrad, 
1969, s. 372.
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ve ülüş geleneklerinin birlikte ele alınması yerinde olacaktır. Zira her ne ka-
dar uygulanışında kendine has törenler içerse de ülüş; toylarda, oruna göre 
dağıtılan yiyecekleri (et payını) hatta içecekleri ifade için dahi kullanılmakta-
dır. Fakat, her biri ayrı ayrı araştırma konusu olan orun ve toy geleneklerine 
biz burada, konunun da bütünlüğünü bozmama adına, ülüş mevzusuyla ilgili 
oldukları oranda değinmeye çalışacağız.

Ülüş geleneğine ilişkin bilgi veren kaynakların başında hiç şüphesiz des-
tanlar gelmektedir. İşte bunlardan bir tanesi olan Oğuz Kağan Destanı’nda 
da orun mevzusundan bahsederken ülüş konusuna da değinilmiştir. Siste-
min ilk kurucusu olarak da Oğuz Kağan’ın yerine geçen büyük oğlu Gün 
Han’ın veziri, güngörmüş ve iş bilir Irkıl Hoca zikredilmektedir.7 Diğer yan-
dan Oğuz Kağan’ın kendinden sonra ülkesini yönetecek oğullarını Üç-Ok ve 
Boz-Ok şeklinde ikiye ayırması bir bakıma orun geleneğinin de temelini teşkil 
etmektedir. Irkıl Hoca’nın tavsiyeleri ile daha da teferruatlı bir hale getirilen 
bu düzenin, zaman içerisinde boyların teşekkülüne (iç-dış), devlet yönetimine 
(kuzey-güney, doğu-batı) ve hatta ordu düzenine (sağ-sol)8 dahi tesir ettiği 
anlaşılmaktadır.

Oğuz Kağan’ın yerine geçen Gün Han’a bir gün Irkıl Hoca, “…olabilir ki 
oğullarınız sonradan birbirleriyle çekişebilirler. Bunun çaresi, her birinin bir ni-
şanı ve tamgası olmasıdır. Bununla bilinip, tanınsınlar ve hiçbirinin diğeriyle bir 
çekişmesi olmasın. Onların evladının da her biri kendi yerini bilsinler…” der. 
Bu sözler Gün Han’a çok uygun gelir ve Irkıl Hoca’ya söylediklerini yerine ge-
tirmesini emreder.9 Böylelikle Irkıl Hoca ülüş geleneğinin temelini atmış olur.

Irkıl Hoca’nın tavsiyesi ile Oğuz Han’ın altı oğlundan doğan 24 torunu 
için ad, damga, ongun (yahut kuş), sögük yani toylarda her birisinin koyunun 
etinden yiyecekleri parçalar tespit edilmiştir.10 Reşidüddin’in Oğuznâmesi’ne 
göre bu pay dağılımda Kayı Bayat, Alkaevli ve Karaevli boylarının et payı sağ 
karıyağrın (kürek kemiği ve kol); Tazır (Yazır), Döğer, Dodurga ve Taparlu (Ya-
purlu)lar’ınki sağ aşığlu (topuk kemiği); Avsar, Kızık, Begdili ve Karkınlar’ın 
et parçası sağ umaca yani kalça (sağrı kemiği); Bayındır, Peçenek, Çavundur 
ve Çepniler’in söğük’ü sol karı yağrın; Salur, Eymir, Alayuntlu, Türegirler’inki 
ucayladır (uca-sağrı). Son dört boyun sögükleri ise sol aşığludur.11 Gün Han, 
oğullarının büyüklerine büyükçe, küçüklerine küçükçe paylar verdikten son-
ra bunların dışında kalanlara da durumlarına laik ülüşler vermiş12 ve böy-
lelikle pay işlemini tamamlanmıştır. Destanda bu paylaşım bazen de at eti 
üzerinden de anlatılmaktadır.13

7 Ögel, a.g.e., s. 281.
8 Taksimler için bkz. Kafesoğlu, a.g.e., s. 271-272; Faruk Sümer, Oğuzlar, II. Baskı, Ankara, 1972, 
s. 205; Ahmet Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları, VI. Baskı, İstanbul, 2015, s. 83; İbrahim Kafesoğ-
lu, Türk Dünyası El Kitabi-Coğrafya-Tarih, Cilt: I, II. Baskı, Ankara, 1992, s. 201.
9 Zeki Velidi Togan, Oğuz Kağan Destanı, II. Baskı, İstanbul, 1982, s. 49-50.
10 Faruk Sümer, “Oğuzlara Ait Destani Mahiyetteki Eserler”, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, Sayı: 17, Ankara, 1960, s. 364; Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, Türk Tarih 
Kurumu, Cilt: II, Ankara, 1987, s. 241.
11 Sümer, a.g.e., s. 366; Togan, a.g.e., s. 50-52.
12 Ebulgazi Bahadır Han, Türklerin Soy Kütüğü (Şecere-i Terakime), Haz. Ergin Muhammer, İstan-
bul, 1974, s. 43.
13 Togan, a.g.e., s. 52.
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Hakan ve Vezirin payı ise Türkmenler’in Şeceresi’nde şu şekilde anlatıl-
maktadır: “Gün Han, altın çadırının şeref yerinde (tör) oturdu. İlin ileri gelenle-
rinin hepsi, “koyunun başını, arkasını, kuyruklu sağrısını (uca) ve bağrını; ko-
yunun sırtının (uca) üzerine” koyup, Gün Han’ın önüne koydular. Her kim ‘Han 
olursa, payı’ (ülüş’ü), bu olsun dediler. “Vezir Irkıl Hoca, ‘kapının iç eşiğinde’, 
oturdu. ‘koyunun göğsünü (töş, döş), onun önüne koydular.”14

Destanlarda, ülüş geleneğine ilişkin verilen bilgilerin hemen hepsi Kağan-
lar nezdinde gerçekleştirilen toylar konu edilerek aktarılmıştır. Ziyafetlerde 
kesilecek koyunun hangi parçalarının hangi boylar tarafından yenileceği ve 
boy beylerinin çadırlarının Han çadırına ve diğer beylerin çadırlarına göre na-
sıl konumlanacağı açık olarak belirtilmiştir. Tüm bunlar kavga çıkmaması 
için önceden kesin bir töre olarak ilân edilmiştir. Bu uygulamalar Türklerde 
“ülüş” veya “pay”, sisteminin bir görüntüsüdür. Bir koyundaki et payı, çok 
daha geniş bir mânâda, bir devlet ve hukuk anlayışının, başka bir şekilde 
anlatılışı,15 ülke yönetiminin hükümdarın evlatları arasında paylaştırılma ge-
leneği idi.16 Bu yolla boylar arasında kavga çıkmasının da önüne geçiliyordu.

Bununla birlikte Hakan’dan beklenen birliği, düzeni kurması onları daha 
ileriye taşıması ve bakıp, kollaması idi.17 Ayrıca Han’ın belirli zamanlarda, 
devlet ileri gelenlerine ve halka törenlerle ziyafet vermesi de hükümdarlık ica-
bı idi.18 Bu ziyafetlerde (toy) yine orun ve ülüş geleneğinin kaidelerine dikkat 
edilir, buna herkes uyardı.19 Bu tarz toplantıların her aşamasının (toy, orun, 
ülüş…) kendine has kaideleri mevcuttu.20 Tüm bu kurallar, saygı ve adabın 
hatta devlet olmanın bir gereği gibi de düşünülebilir. Bu yolla herkese kim 
olduğu ve görevleri hatırlatılmış olunuyordu.

Ülüş geleneği ele alınacağı zaman, her ne kadar ülüş geleneğinin detaylarına 
ilişkin sınırlı bilgiler ihtiva etseler de, dönemlerinin sofra adabına ilişkin önemli 
bilgiler veren Priskos21 ve İbn Fadlan’ın Seyahatnamesi’ne22 mutlaka değinmek 
icap eder. Zira her iki eserde de yer alan, sofra adabına ilişkin; yemeğe önce 
Hakan’ın başladığı, daha sonra Hakan’ın etlerden birer parça kopararak sırası 
ile yanındakilere ikram ettiği, her et ikram edilenin önüne bir sofra kurulduğu, 
herkesin diğer sofralara uzanmadan kendi hakkından yemek yediğine ilişkin 
bilgiler yine ülüş ve orun gelenekleri ile açıklanabilir gözükmektedir.

14 Ögel, a.g.e., s. 288.
15 Ögel, a.g.e., s. 335.
16 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1981, s. 207, 211; Abdülkadir Donuk, 
“Oguz Kağan Destanında Yanlış Yorumlanan Bir Terim: Üleştirmek mi? İliştirmek mi?”, İ.Ü. Edebi-
yat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13, İstanbul, 1987, s. 165.
17 Bkz. Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara, 1994, s. 42-43.
18 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul, 1999, s. 269.
19 Ögel, a.g.e., s. 281.
20 Togan, a.g.e., s. 295-296.
21 Atilla döneminde sofra adabı için bkz. Ali Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyah Priskos (V. Asır)’a Göre 
Avrupa Hunları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 1995, s. 48-49.
22 Etil (Volga) Bulgarlarında sofra adabı için bkz. Ramazan Şeşen, İbn Fadlan Seyahatnamesi ve 
Ekleri, İstanbul, 2010, s. 22-23.
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Zira eserlerde her ne kadar Hakan’ın yanındakilere uzattığı etlerin nasıl 
parçalar olduğuna ilişkin açık bilgiler verilmese de herkesin yalnızca kendisi 
için kurulan sofradaki yiyeceklerden yedikleri ve diğerlerinin sofralarına uzan-
madıkları gibi bilgiler Hakan’ın ikram ettiği parçaların, onların ülüşleri ola-
bileceği fikrini akıllara getirmektedir. İleride bahsedeceğimiz üzere günümüz 
Kırgızlarında halen yemeğe ilk olarak sofradaki en saygın kişi başlamakta ve 
diğerlerine birer parça ikram ettikten sonra yemeğe geçilmektedir. Günümüz-
de Anadolu’da da halen yemeğe ilk en saygın kişi veya misafir başlamaktadır. 
O başlamadan diğerleri hiçbir şekilde yemeğe uzanmamakta hatta aksi du-
rumlar hoş karşılanmayarak terbiyesizlik olarak yorumlanmaktadır.

Elbette bu denli sosyal yaşamın içinde olan ve hemen her kademesine te-
sir etmeyi başararak günümüze kadar varlığını sürdüren, kültürümüzün en 
önemli değerlerinden bir tanesi olan ülüş geleneğine ilişkin bilgiler yalnızca 
yazılı kaynaklarla sınırlı değildir. Ülüş geleneğine ilişkin en azından fikir edin-
memizi sağlayan, diğer bir önemli kaynakta arkeolojik buluntulardır.

Bilindiği gibi Türklerin ölümden sonraki yaşama dair inançları onların de-
fin biçimlerini de etkilemiştir. İskitler döneminden başlayarak ölülere kurban-
lar sunulmuştur.23 Bununla birlikte Eski Türkler, ölümden sonraki hayat an-
layışları çerçevesinde ölülerin diğer dünyada yiyip içeceğine inandıkları çeşitli 
yiyecek ve içecekleri kurganlara koyduklarını biliyoruz.24 Bu nedenle Asya 
Hun imparator kurganlarında, Orta Avrupa’da Hun ve Avar çağı mezarlarında 
bol miktarda at iskeleti bulunmuştur.25

Ölüler için kurganlara yerleştirilen bu yiyecekler hiç şüphesiz rastgele 
yiyeceklerden oluşmuyordu. Genellikle at veya koyun tercih ediliyordu. Bu-
nunla birlikte döneme ve topluluğa göre değişmekle birlikte, koyun veya atın 
bazen tamamı bazen de sadece belirli kısımları gömülüyordu. Hayvanların 
belirli kısımlarının gömülüyor olması sanırız yine ülüş geleneği ile alakalı olsa 
gerek. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de hiç kuşkusuz Bilge Kağan 
Anıt Mezarı’ndaki arkeolojik kazılarda çıkarılan, kurban edilmiş koyunun; 
baş, kalça (uca-sağrı kemiği), ön kol, dirsek, uzun kaburga, omurga ve boyun 
kemiğinden oluşan ölü aşıdır.26

Burada üzerinde durulması gereken mevzu hem yazılı kaynaklarda bah-
si geçen hem de Bilge Kağan Anıt Mezarı’ndan çıkarılan koyun kemiklerinin 
yönetici zümreye ait ülüşler olmasıdır. Bu durum akıllara, ülüş geleneğinin 
yalnızca devletin ileri gelenleri için veya toprakların paylaşımı söz konusu ol-
duğunda tatbik edildiği fikrini getirmemelidir. Tıpkı, Türk Kültürü’nün hemen 
bütün teamül ve örflerinde olduğu gibi ülüş geleneğin kökü de doğrudan Türk 

23 Herodotos, Herodot Tarihi, Çev. Müntekim Ökmen-Azra Erhat, Remzi Kitap Evi, I. Baskı, 
İstanbul, 1973, s. 250-251.
24 Tryjarski Edward, Türkler ve Ölüm, Çev. Hafize Er, İstanbul, 2012, s. 385-386; Jean Paul Roux, 
Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Çev. Aykut Kazancıgil, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 1994, s. 199-200.
25 Kafesoğlu, a.g.e., s. 307; W. Barthold‚ “Türklerde ve Moğollarda Defin Merasimi Meselesine 
Dair”, Belleten, Çev. Abdülkadir İnan, Sayı: 43, Ankara, 1947, s. 515-539.
26 M. Çoldasbekov - K. Sartkoçaulı, Atlas Orhunskiy Pamyatnikov, Astana, 2006, s. 224; D. Bayar, 
“Arheologiceskie Raskopki Na Pamyatnike Bilge Kagan”, Arheologiya, Etnografiya i Antropologiya 
Evrazii No: 4 (20), Novosibirsk, 2004, s. 72-84. 
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Milleti’nin özüdür. Bu öz ise, Türk Devletleri’nin de çekirdek ve mayası olan 
Türk ailesidir. Zaten devlet, Türklerin inançlarına ve aileleye göre şekilleni-
yordu.27 Bu nedenle devletin zirvesi tarafından itibar gören ülüş geleneğine 
halk arasında da rastlamak oldukça tabi bir durumdur. Tabandan, zirveye 
toplumun hemen tüm kesiminde kabul gören ülüş geleneği esasında kendi 
içinde önemli ayrıntılar barındırmaktadır. Şöyle ki, Isık Göl’ün güney kıyı şe-
ridi boyunca uzanan Teskey Alatoo (Tanrı Dağları) eteklerindeki Hun dönemi 
kurganlarında yaptığımız kazılarda ölülere sunulan yemek (ülüş)lerin kadın 
ve erkek mezarlarında dahi farklılıklar gösterdiğine biz de bir zati şahit olmuş-
tuk. Erkeklere ait kurganlara koyunun; sıralı beş omurgası, üst uyluk kemiği 
ve kalça kemiğinin uylukla birleştiği yere ait kemik parçası, kadın kurganları-
na ise; kuyruk kemiği ve devamındaki beş omurgadan oluşan bir parça, kalça 
kemiğinin uylukla birleştiği yere ait kemik parçası, üst uyluk kemiği ve ka-
burga kemikleri konmuş idi.28 Kurganlara yerleştirilen ülüş kemiklerinin ölen 
kişiye göre farklılık gösterebileceğine işaret eden ve koyun kemiğinin “saygın 
hayvan” kemiği olarak kurganlara gömüldüğünü gösteren bu tarz arkeolojik 
bulguları daha da çoğaltmak mümkündür.29

Çağdaş Kırgız Toplumunda Ülüş

Ülüş geleneğinin hükümdar sofrasında nasıl tatbik edildiğini anlamak için 
yazılı kaynaklara, halk arasında nasıl uygulandığını kavrayabilmek için arke-
olojik bulgulara, tüm bu kaynaklardan edindiğimiz bilgilerin ayrıntıları için 
ise Çağdaş Türk Topluluklarındaki uygulamalara bakmak icap eder. İşte bu 
maksatla biz burada Kırgızlardaki ülüş uygulamalarına değinmeye çalışacağız. 
Yukarıda da değindiğimiz üzere ülüş geleneği kendi içerisinde çok önemli ay-
rıntılar barındırmaktadır. Günümüz Kırgızları’ndaki ülüş uygulamaları da bu 
fikri destekler niteliktedir. Kırgızlarda, söz konusu ayrıntılar daha hayvanın ke-
sim aşamasından itibaren kendini göstermeye başlar. Bu ayrıntılara geçmeden 
önce Kırgızlarda koyunun ikram için hazırlanması aşamalarını genel olarak, 
koyunun kesilmesi (müzdöö), yüzülmesi (soyuu), koyunu ülüşlere ayırma (cilik-
töö), pişirme (bışıruu), ülüşleri ikram için hazırlama (ustukandoo) ve ikram (ta-
bak tartuu) başlıkları altında toplamak mümkün olduğunu belirtmek isteriz.30

Usullere uygun olarak yapılan kesim ve yüzme işlemleri tamamlandıktan 
sonra ilk ülüş, hayvanı kesen kişiye verilir. Bıçağın hayvanın boynuna ilk 
çalındığı kısımdaki kemik (bokono) ve boyun eti o kişinin hakkıdır. Bu ülüşün 
ismi kol keser’dir.31 Bu ülüş el emeği gibi düşünülebilir. Derisi yüzülen ve iç 
organları çıkarılan koyunu kemiklere göre ülüşlere ayırma işlemine ise “cilik-
töö” denir. Parçalanma işleminin büyük bir dikkat ile gerçekleştirilmektesi 
gerekir. Bu nedenle koyunu pay etme işleminin bilen birisi tarafından yapıl-

27 Ögel, a.g.e., s. 3.
28 Ayrıntılar için bkz. Kubatbek Tabaldiev - Aşık Alpaslan, KTMÜ Arkeoloji Albümü, Bişkek, 2014.
29 Bkz. Ю.В. Тетерин, “Drevniturkskie Pogribenia Mogilnika Markelov Mıs I”, Pamyatniki Drevni-
turkskoy Kulturı v Sayano-Altae i Tsentralnoy Azii, Novosibirsk, 2001, s. 41.
30 Jakorova Almadan, doğum; 1942, adres; Kemin, Cipek Yolu No: 15, Isık Göl/Kırgızistan.
31 Olcabay Kataraev, Kırgız Etnografiyası Boyunça Sözdük, Bişkek, 2005, s. 157.
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ması gerekmektedir. Bu esnada canbaş (kalça) kemiğinin sinirinin mutlaka 
alınması icap eder. Canbaş, siniri alınmadan misafire ikram edilirse büyük 
saygısızlık yapılmış olunur ve yeniden koyun kesilmesi icap eder. İkram için 
hazırlanan koyun; san cilik (arka bacak cilikleri); canbaş (uca-kalça kemiği), 
kaşka cilik (üst uyluk kemiği), coto/tokmok cilik (alt uyluk kemiği) ve kol ci-
lik (ön bacak cilikleri); dalı (kürek), kün/mıkıy cilik (kolun kürekten sonraki 
kısmı), kar cilik (kolun alt kısmı) olmak üzere kelle, moyun (boyun), arka (sırt 
kemiği), kuymulçak (kuyruk), cambaş (sağrı), töş (döş), karçıga (döşün bir kıs-
mı), kabırga (kaburga), bokono söök (yalancı kaburga), şıyrak (incik)den olu-
şan 12 cilik (ülüş?)’e ayrılmaktadır.32

Ülüşlere ayrılan koyun etlerinden ilk kazana kar cilik yerleştirilir. Bunun 
nedeni ise kuzunun doğduğunda ilk yere kar cilik ile basmış olmasıdır. Daha 
sonra diğer parçalar da ilave edilerek koyun etinin tamamı hep birlikte pişiri-
lir. Etin nasıl piştiğine dair et suyu (şorpo) bir kısas olarak görülür. Pişirilen 
eti servise hazırlama yani ustunkandoo33 ve tabak tartuu (servis etme) işinden 
bökööl adı verilen kişi sorumludur.34 Bökööl’lük babadan oğula aktarılan bir 
ustalık da gerektirir. Zira bu işin çok titiz ve doğru yapılması icap eder. Yanlış 
ülüş dağıtımı küslüklere hatta kavgalara dahi sebep olabilir. Bazen de yapılan 
hatadan dolayı ev sahibinden yeniden bir koyun hazırlanması istenir.35

Servis için konuk sayısına göre ayarlanan tabaklar, 4-5 kişiye bir tabak 
düşecek şekilde hazır edilmektedir. Kimin hangi parçayı alacağı, bölgeye göre 
değişmekle birlikte, en yağlı ve yumuşak kısımlar en saygın kişilere ikram 
edilmektedir. Genellikle canbaş, karçıga, kaşka cilik saygı değer kimselere, 
arka, moyun, dalı, kar cilik daha çok gençlere verilmektedir. Narın’da canbaş 
ve kulmulcak en değerli parça olarak görülürken, Çüy ve Talas’ta kelle ile 
kar cilik en saygı değer kişiye ikram edilmektedir. Narın’da ise kelle, eti az 
olduğu için gençlere verilmektedir. Kulmulçak en saygıdeğer kadının (baybiçe) 
ülüşüdür. Isık Göl ve Narında kar cilik kızlara verilmezken, kün cilik ikram 
tabağında dahi yer almaz. Karçıga ise bazen kaburgalara ayrılarak, yettiği 
kadarı ile diğer ülüşlere dahil edilir. Kelle genellikle bir kulağı kesik şekilde 
tabağa yerleştirilir. Tabaklar etrafında oluşturulan her bir gruptaki en genç 
kişi tabaktaki ülüşlerin, fazlalıklarını beş parmak için kesip alırken kalanları 
gruptakilerin yaşına göre onlara paylaştırır. Gelin, babasının evine kayın ba-
bası ile birlikte misafir geldiğinde döş kızın, kelle ise kayın babanın hakkıdır.36 

Sonuç

Gerek yazılı kaynaklar gerekse çağdaş Kırgız toplumundaki uygulamalar 
ülüş geleneğinin Türk idari, kültürel ve sosyal hayatında büyük öneme sahip 
olduğunu hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıkça gözler önüne 

32 K. Yudahin, Kirgizsko Ruskiy Slovar, Cilt: II, Frunze, 1985, s. 254; Alımbaev Talantbek, doğum; 
1954, Baba-Ata No: 90, Bişkek/Kırgızistan.
33 Yudahin, a.g.e., s. 310.
34 Olcabay Kataraev, Kırgız Etnografiyası Boyunça Sözdük, Bişkek, 2005, s. 74.
35 Jakorova Almadan, doğum; 1942, adres; Kemin, Cipek Yolu No: 15, Isık Göl/Kırgızistan.
36 Jakorova Almadan…, Alımbaev Talantbek, doğum; 1954, adres; Baba-Ata No: 90, Bişkek/Kırgızistan.
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koymaktadır. Ortaya çıkış tarihine ilişkin kaynaklardan hareketle her ne ka-
dar net bir tarih söylemek güç olsa da tarihin tespit edebildiğimiz dönemler-
den çok daha eski olduğu muhakkaktır. Bununla birlikte ülüş geleneğinin 
tarihine yönelik gelecek dönemlerde yürütülecek olan gerek arkeolojik gerek 
folklorik çalışmalar daha net bilgiler ortaya koyacaktır. Şunu da belirtmek 
isteriz ki ülüş dağıtımında kişilerin vasıflarına veya saygınlıklarına göre sı-
nıflandırılmaları kesinlikle Türk Toplumu’nda imtiyazlı bir sınıf olduğu an-
lamına gelmemektedir. Bu durum “büyük büyüklüğünü, küçük küçüklüğünü 
bilecek” anlayışından kaynaklanmaktadır.
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Öz

İstahrî’nin Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik’inde Rûsların Üç Sınıfı diye de 
bilinen önemli bir kayıt vardır. Rûsların ilk sınıfının ismi İstahrî tarafından 
zikredilmese de şehirlerinin adı Kûyâbe ( ) olarak verilir. Christian Martin 
Frähn’ın tespitinden itibaren pasajda Kûyâbe toponimiyle kastedilenin Kiev 
şehri olduğu görüşüyse genel kabul görmüştür. Pasajda Rûsların ikinci sınıfı 
oldukları belirtilen Salâviyye ( ) ise, Varyag-Rusların 862 yılında hâkimi-
yet altına aldıkları Novgorod’un sakinleri Slovenlerin (Sloveni) isminden ödünç-
lemedir. Böylece Novgorod’daki Varyag-Ruslar, İstahrî tarafından tebaalarının 
neredeyse tamamını oluşturan Slovenler üzerinden tanımlanmışlardır. Araştır-
macılar bu konuda da ilk tespiti yapan Frähn’la aynı fikri paylaşırlar. Fakat 
pasajda Rûsların üçüncü sınıfı olarak tanımlanan Ersâniyye ( ) ve şehir-
leri Ersâ ( ) içinse çeşitli teşhislerde bulunulmuştur. Gerek İstahrî’nin eseri-
nin Berlin ve Bologna nüshalarında bu şehrin adı olarak kullanılan şekillerden 
ve gerekse de arkeolojik buluntulardan, burası için en uygun adayın İsveç’te 
bulunan Mälaren Gölü’ndeki Viking dönemi yerleşimi Birka olduğu anlaşılır. 
Böylelikle İstahrî’nin pasajında geçen Rûsların Üç Sınıfı’nı Kiev, Novgorod ve 
Birka şehirlerinde bulunan Varyag-Ruslar olarak tanımlayabiliriz.

Anahtar kelimeler: İstahrî, Kiev Rusları, Birka, Novgorod Rusları, Viking-
ler, Varyaglar, IX.-X. Yüzyıllar.

“Three Kinds of Rūs” according to Iṣṭakhrī, and a Reexamination 
of their Three Cities: Kiev, Novgorod, Birka

Abstract
There is an important account also known as Three Kinds of Rūs’ in Iṣṭakhrī’s 
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mentioned by Iṣṭakhrī, the name of their city was given as Kūyābā ( ). Af-
ter the examination of Christian Martin Frähn, the toponym of Kūyābā in the 
passage, had been generally regarded as Kiev. Salāwiyya ( ), assumed 
as second kind in the passage, is a loan term for Slovene whom were the in-
habitants of Novgorod and were conquered by Varangian-Rus’ in 862. In this 
way, the Varangian-Rus’ in Novgorod were described by Iṣṭakhrī through their 
subject-nation Slovenes who comprised almost the entire population. Researc-
hers generally agree with Frähn, who was the first proponent of this argument. 
However, several arguments had been presented for Arthāniyya ( ) -that 
was described as third class of Rūs’- and their city Arthā ( ). Taking the 
Berlin and Bologna manuscripts of Iṣṭakhrī’s work -which included remarks po-
inting out this city’s name- and archaeological findings into consideration, the 
most possible candidate is Viking-era settlement Birka, located by Mälaren 
Lake in Sweden. Thus, we can name The Three Kinds of Rūs’ mentioned in 
Iṣṭakhrī’s passage as Varangian-Rus’ settled in Kiev, Novgorod and Birka. 

Keywords: al-Iṣṭakhrī, Kievan Rus’, Birka, Novgorodan Rus’, Vikings, Va-
rangians, A.D. 9th-10th Centuries.

Giriş

Rusların erken tarihini sıhhatli bir biçimde tespit edebilmek niyetindeki 
her araştırmacı ciddi manada girift sorunlarla mücadele etmeyi de göze almış 
demektir. Ruslardan bahseden Ortaçağ’ın yazılı kaynaklarında bunların faa-
liyetlerinin IX. ve X. yüzyıllardaki seyri hakkında aktarılan pek çok bilginin 
kimi zaman anakronik kimi zaman da epik mahiyetleri de bunda çok önemli 
pay sahibidir. İlaveten mevcut bilgilerin tam olarak ne şekilde yorumlanması 
gerektiği hakkında aradan geçen yaklaşık iki asırlık ilmî münakaşaya rağmen 
Rus tarihinin erken dönemlerinin yeniden inşası üzerinde hâlâ tam bir muta-
bakata varıldığını söylemek de maalesef çok zordur.1 Bizim de iç içe geçmiş bu 
sorunlar yumağını çözmek iddiasında olmadığımızı peşinen belirtmemiz gere-
kir. En iyimser ifadeyle hedefimiz, İstahrî’nin Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik’in-

1 Rus tarihinin erken dönemleri hakkında fikir serdetmiş araştırmacıların -zaman zaman ideolojik 
olarak da yorumlanabilecek- yaklaşımları, genel olarak birbirine rakip iki ekol etrafında değer-
lendirilmelerine neden olmuştur: Normanist ve Anti-Normanist. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi 
bunlardan ilki Rusların köken itibarıyla İskandinavyalı olduklarını; diğerleriyse tam tersi Rusla-
rın Doğu Avrupa’nın otokton halklarından oldukları görüşlerini savunmuşlardır. Buna dair bkz. 
Nicholas V. Riasanovsky, “The Norman Theory of the Origin of the Russian State”, Russian Re-
view, XVII/1 (1947), s. 96; Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi: Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Ankara, 
19994, s. XIX-XX. Rusların kökenine dair Peter B. Golden’in düşünceleri ve tartışmaların geldiği 
son nokta için bkz. “Rūs”, EI2, VIII, 618-623. İşin aslına bakılırsa, zaman zaman Rus yerine ne 
tamamen İskandinavya’ya ne de tamamen Doğu Avrupa’ya ait olan Varyag-Rus isimlendirmesini 
tercih etme sebeplerimizden biri de mevzubahis muğlâklıktır. Povest Vremennıh Let’te Varyaglar’a 
(Варягы) Rus (Русь) denildiğinin belirtilmesi, Varyag-Rus isimlendirmesini tercih etmemizde ol-
dukça belirleyici olmasına rağmen daha da önemlisi Vilhelm Ludvig Peter Thomsen’in konuya dair 
çok değerli tespitleridir. Bkz. The Relations Between Ancient Russia and Scandinavia and The Ori-
gin of the Russian State, Oxford-London, 1877, s. 116-117. Povest Vremennıh Let’teki bu ifade için 
bkz. Letopis Nestora, ed. İ. Glazunova, Sankt Peterburg, 1903, s. 8; Letopis po İpatskomu Spisku, 
ed. Arheografiçeskoy Kommissiy, Sankt Peterburg, 1871, s. 11; The Russian Primary Chronicle: 
Laurentian Text, ed. ve İng. çev. Samuel H. Cross-Olgerd P. Sherbowitz-Wetzor, Cambridge, 1953, 
s. 59; Muallâ Uydu Yücel, İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler, Ankara, 2007, s. 87.
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de Rusların erken tarihine dair olarak sunulan çok önemli pasaj çerçevesinde 
yeni bir bakış açısı sunmaya çalışmaktır.

Evvela vurgulanması gereken husus, bugün düşündüğümüz manada bir 
millet olarak Rusların ortaya çıkışının bizim odaklanacağımız zaman aralı-
ğında -IX. - X. yüzyıllar- henüz gerçekleşmemiş olduğudur. Bu daha sonraki 
bir dönemde, belki de XI. yüzyıla doğru gerçekleşen Hıristiyanlaşma ve bera-
berinde gelen Slavlaşma süreçleriyle birlikte söz konusu edilmesi gereken bir 
durumdur.2 Bundan dolayı burada bahsedilecek Varyag-Ruslar, bunlardan 
bir zümrenin Avrupa’nın kuzeydoğusundaki bölgelerin otokton halklarıyla 
karışarak oluşturacakları Slav-Ruslara yani Rus milletine dönüşmelerinden 
hemen önceki geçiş dönemine (IX. yüzyıl ortalarından XI. yüzyıl başlarına ka-
dar) ve bazen de biraz daha öncesine aittir. Hatta bizim değineceğimiz Var-
yag-Ruslardan bazılarının söz konusu geçişe hiçbir zaman dâhil olmadıkları 
bile söylenebilir. Povest Vremennıh Let’in bu döneme dair haberlerinde, aka-
binde Rusları oluşturacak Slavları, Fin-Ugorları, İskandinavyalıları ve belki 
de diğerleri gibi her bir etno-kültürel unsuru açıkça birbirinden ayrı konum-
landırması da bunun kanıtı olarak görülebilir.3

Omeljan Pritsak, İslâm kaynaklarında da tıpkı Povest Vremennıh Let’in 
yaptığına benzer bir biçimde Ruslarla Slavlar (Sakālibe) arasında açık bir ay-
rımın gözetildiğinden bahseder.4 Pritsak’ın tespiti çok değerlidir ve zaman za-
man Ortaçağ Müslüman tarih ve coğrafya literatüründe gerçekten de böyle bir 
ayrımın gözetildiği düşünülebilir. Fakat modern araştırmacıların İslâm kay-
naklarındaki Sakālibe’nin kimliğini tespit yolunda vücuda getirdikleri eserler-
den5 anlaşıldığı kadarıyla, Sakālibe evvelemirde Slavları kastetmekle birlikte 
Varyag-Ruslar da dâhil Avrupa kıtasında bu tanımlamaya eklemlenmekten 
kurtulabilmiş pek az kavim bulunmaktaydı.6

Yani Pritsak’ın bahsettiği derecede keskin bir ayrımın varlığı sorgulanabilir 
gözüküyor. Yine Sakālibe’nin durumuna benzer bir şekilde, İslâm kaynakla-
rında Rûs ( ) ismiyle tanımlananların kimliklerinin de açık bir şekilde 
ortaya konulabildiği söylenemez. Bu manada Ortaçağ Müslüman coğrafya li-
teratüründe Rûs ismiyle bahsedilenlerin kimliklerinin doğru bir şekilde tespit 
edilebilmesi Varyag-Rusların erken tarihlerini anlayabilmek yolunda atılmış 
çok önemli bir adım olacaktır. Böylelikle araştırmacıların bundan sonrası için 

2 Üzerinde hâkim olunan zümrenin çok büyük bir oranda Slavlardan oluşmasına ilaveten Hıristi-
yanlaşmanın nihayetinde Slavlaşmayla sonuçlanmasının başlıca nedeni, Kiev Knezi I. Vladimir’in 
(978-1015) Hıristiyanlığı resmen kabul etmesini müteakip dönemde dinî külliyat ihtiyacının yak-
laşık bir buçuk asır evvel Kilise Slavcası’yla kaleme alınmış eserlerle karşılanmasıdır. Buna dair 
bkz. Ayşe Pamir Dietrich, Eski Rusça Dilbilgisi, İstanbul, 2003, s. 11, 19-28; Emine İnanır, Rus 
Edebiyatı İncelemeleri, İstanbul, 2003, s. 1-5; Kurat, Rusya Tarihi, s. 29-34.
3 Bu konu hakkında Akdes Nimet Kurat’ın tespitleri için bkz. Rusya Tarihi, s. 17.
4 Bkz. Omeljan Pritsak, “The Name of the Third Kind of Rus and of Their City”, Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1-2 (1967), s. 5.
5 Sakālibe hakkındaki tartışmalar ve bu bağlamda oluşmuş literatür için bkz. Dimitri E. Mişin, 
Sakaliba (Slavyane) v İslamskom Mire v Ranneye Srednevekovye, Moskva, 2002, s. 7-26.
6 Ortaçağ Müslüman coğrafya ve tarih lüteratüründeki Sakālibe’ye dair bkz. Peter B. Golden, 
“Al-Sakāliba (The Sakāliba of Northern and Eastern Europe)”, EI2, VIII, 872-878; Ahmet Taşağıl, 
“Sakālibe”, DİA, XXXVI, 3-4.
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daha sıhhatli saptamalar yapmasına olanak verecek sağlam bir tarihî daya-
nak da elde edilmiş olur.

Rûsların Üç Sınıfı

Ebû Zeyd el-Belhî’nin (ö. 322/934) yine kendisi gibi çok önemli coğrafyacı-
lar olan takipçileri İstahrî’nin (ö. 340/951-952’den sonra) ve İbn Havkal’ın (ö. 
367/977’den sonra) eserlerinde,7 literatürde “Rûsların Üç Sınıfı” adıyla maruf 
bir pasaj bulunur. Araştırmacılar tarafından sıklıkla yapıldığı gibi, Rûs tanım-
lamasıyla kastedilenlerin kim olduklarını, İslâm kaynaklarındaki diğer tüm 
bilgi ve yorumların değerlendirilmesi esnasında anahtar vazifesi görebilecek, 
bu çok önemli pasaj üzerinden tespit etmeyi deneyeceğiz. İstahrî şöyle diyor:8

“Rûslar üç sınıftır ( ). Bir sınıfı Bulgār’a ( ) yakındır 
ve melikleri, Bulgār’dan daha büyük olan Kûyâbe ( ) denilen şehirde 
ikamet eder. Onlardan [Kûyâbe’dekilerden] daha uzaktaki ( )9 sınıf, 
Salâviyye ( ) diye isimlendirilir.10 Diğer sınıfları Ersâniyye ( ) 
diye isimlendirilir ve onların melikleri Ersâ’da ( ) oturur. İnsanlar ticaret 
için Kûyâbe’ye kadar giderler. Fakat memleketlerine ayak basan herkesi 
öldürdükleri için Ersâ’ya yabancılardan kimsenin girdiğinden bahsedil-
mez. Bunlar [Ersâniyye] nehir yoluyla ticaret yaparlar. Kendi durumları 
ve ticaret yerleri hakkında hiçbir şey söylemezler. Hiç kimsenin kendile-
riyle beraber gitmesine ve memleketlerine girmesine müsaade etmezler. 
Ersâ’dan siyah samur kürkü ve kurşun11 getirilir…”

İlk bakışta pasajdaki bilgilerin oldukça düzensiz olarak derlendiği yönünde 
bir intiba uyandırdığı gerçektir. Fakat kanaatimizce bu bilgiler, pasajımızın da 
oluşturulduğu miladî X. yüzyıl başlarındaki12 Varyag-Rusların durumlarına 
işaret etmesinin yanında daha erken tarihlerinin rekonstrüksiyonu konusun-
da da oldukça önemli doneler sağlamaktadır. Bu önemli pasajın analizinde 
İstahrî’nin sunduğu coğrafya temelli sıralamada tercih edilen Kûyâbe, Salâ-

7 Ebû Zeyd el-Belhî’yle takipçileri İstahrî ve İbn Havkal’ın eserleri arasındaki bağlantı için bkz. 
Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, 1998, s. 100-103; İgnatiy 
Yulianoviç Kraçkovskiy, İzbrannıye Soçineniya, Tom. IV: Arabskaya Geografiçeskaya Literatura, 
Moskva-Leningrad, 1957, s. 194-210; Murat Ağarı, İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar 
-Doğuşu Gelişimi ve Temsilcileri-, İstanbul, 2002, s. 337-339; İlhan Kutluer, “Belhî, Ebû Zeyd”, 
DİA, V, 413.
8 İstahrî, Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik, ed. Michael Jan de Goeje, Lugduni Batavorum, 19272, s. 
225-226; İbn Havkal, Sûretü’l-arz, II, ed. Johannes Heindrik Kramers, Lugduni Batavorum, 1939, 
s. 397, krş. Ramazan Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara, 20012, 
s. 161-162, 171-172.
9 İbn Havkal tarafından daha uzaktaki yerine daha yukarıdaki ( ) şeklinde bir ifade tercih 
edilmiştir. Aslında mana açısından ikisi arasında bir fark yokmuş gibi gözükmesine rağmen İbn 
Havkal’daki hâliyle daha da kuzeyi işaret ediyor gibi durmaktadır. Bkz. Sûretü’l-arz, II, 397, krş. 
Şeşen, Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 171.
10 İbn Havkal’da ilaveten şu ibare de bulunmaktadır: “Melikleri, şehirleri Salâ’dadır ( )”. Bkz. 
Sûretü’l-arz, II, 397, krş. Şeşen, Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 171.
11 İbn Havkal, söz konusu ürünlere siyah tilkileri ve cıvayı da ekler. Bkz. Sûretü’l-arz, II, 397, krş. 
Şeşen, Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 171.
12 Omeljan Pritsak da bu doğrultuda fikir beyan etmiştir. Bkz. “The Name of the Third Kind of Rus 
and of Their City”, s. 9.
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viyye, Ersâ yerine konu bütünlüğünü göz önünde bulundurarak Salâviyye, 
Kûyâbe, Ersâ sıralamasını takip etmek daha faydalı olacaktır.

Salâviyye ( ) Rûsları

İstahrî’nin pasajında Rûsların ikinci sınıfı olarak sunulan Salâviyye, 
Omeljan Pritsak’ın belirttiğine göre, ilk kez 1823 yılında Christian Martin 
Frähn tarafından Povest Vremennıh Let’te İlmen Gölü civarında meskûn Doğu 
Slav13 kabileleri arasında sunulan Sloveni (Словѣни) olarak tespit edilmiş14 ve 
günümüze değin de bu şekilde kabul edilegelmiştir.15 İstahrî tarafından zikre-
dilmese de İbn Havkal tarafından bunların şehirleri olarak sunulan Salâ’nın, 
Omeljan Pritsak’ın da dikkat çektiği üzere, basitçe Salâviyye’deki nisbe ekinin 
atılmasıyla elde edilmiş bir isim olduğu çok açıktır.16 Bu açıdan değerlendiril-
diğinde, Salâ’nın suni bir isimlendirme olduğu rahatlıkla söylenebileceği gibi 
Salâviyye’nin değerlendirilmesi esnasında görmezden de gelinebilir.

İsveç’teki Vikingler veya onlardan bir grup olan Varyag-Ruslar, VIII. yüz-
yıla kadar, Povest Vremennıh Let’te Varyag Denizi (<More Varyaskiy/Море 
Варяский)17 diye adlandırılan Baltık Denizi’nin güney ve doğu sahilleri civa-
rında faaliyette bulunmuşlardı. Yine Povest Vremennıh Let’te Varyagların Bal-
tık Denizi sahillerinde yaşadıkları ve Tevrât’ın Tekvîn bölümüne dayanan bir 
geleneğe uyularak18 da Nûh Peygamber’in (<Noy/Ной) oğullarından Sâm’ın 
(<Sim/Симъ) hissesine düşen topraklara doğru yayıldıkları hikâye edilir.19 
Her ne kadar epik bir anlatıma sahip olsa da tarihî bir arka planın da bulun-
ması muhtemel20 bu habere uygun olarak, o dönemlerde Baltık Denizi çevre-

13 Slavlar yaşadıkları coğrafyalara nazaran Doğu Slavları, Batı Slavları ve Güney Slavları olarak 
üç ayrı grup altında değerlendirilmektedirler. Bunların dağılımına dair bkz. George Vernadsky, 
Political and Diplomatic History of Russia, Boston, 1936, s. 35.
14 Pritsak, “The Name Of The Third Kind of Rus and of Their City”, s. 2.
15 Bkz. Golden, “Rūs”, s. 622.
16 Pritsak, “The Name Of The Third Kind of Rus And Of Their City”, s. 2.
17 Varyag Denizi ve kaynaklarda geçen benzeri diğer ifadelerin değerlendirilmesi için bkz. Thomsen, 
The Relations Between Ancient Russia and Scandinavia, s. 112-114.
18 Tekvîn 10:2. İşin aslı bu gelenek, Ortaçağ’da üç büyük semavî dinden birine mensup olan ve 
tarih yazma geleneğine sahip halkların neredeyse tamamında bulunuyordu. Roma İmparatorluğu 
döneminde yazılmış bir Yahudi tarihindeki durum için bkz. Flavius Iosephus, Antiquitates Iuda-
icae, İng. çev. Henry St. John Thackeray, Josephus IV: Jewish Antiquities, Books I-IV, Cambrid-
ge-Massachusetts, 19613, s. 59-77; Bizans’taki durum için bkz. Ioannes Malalas, Khronographia, 
İng. çev. Elizabeth Jeffreys-Michael Jeffreys-Roger Scott, The Chronicle of John Malalas, Melbour-
ne, 1986, s. 4-10; İspanyolca yazılmış ilk genel dünya tarihinde de yine bu gelenek devam ettiril-
miştir. Bkz. Alfonso el Sabio, Primera Crónica General Estoria de España, I, ed. Ramón Menéndez 
Pidal, Madrid, 1906, s. 5-7; Anglo-Sakson tarihlerindeki durum için bkz. Flores Historiarum, I, İng. 
çev. Charles Duke Yonge, The Flowers of History, London, 1853, s. 7-12; Süryanî tarih yazımındaki 
örnek için bkz. İbnü’l-İbrî, Makhtebhanūth zabhne, I, İng. çev. Ernest A. Wallis Budge, Türk. çev. 
Ömer Rıza Doğrul, Abû’l-Farac Tarihi, Ankara, 1999, s. 73-74.
19 The Russian Primary Chronicle: Laurentian Text, s. 52; Letopis po İpatskomu Spisku, s. 2.
20 Ortaçağ Müslüman tarih ve coğrafya müellifleri arasında da kavimlerin menşeini varsayılan ilk 
ata vasıtasıyla, “İkinci veya Sonraki Âdem” ( ) olarak da bilinen, Nûh Peygamber’in soyuna 
bağlama geleneği devam ettirilmiştir. Eğilimin kökeninde şüphesiz Kur’ân’ın Sâffât Sûresi’ndeki 
(37/74-77) Nûh Peygamber ve soyunun akıbeti hakkındaki ayetler bulunur. Bu ayetlerde onun 
neslinin yeryüzünde kalanlar olduğu söylenmekle birlikte çocukları hakkında bir ayrıntıya giril-
mez. Müslüman âlimleri Kur’ân’da bahsedilmeyen bu bilgileri, gerek Hz. Peygamber’den rivayet 
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sinde hem Norveçli Vikinglerin hem de Danimarkalı Danların yağmaları söz 
konusu olmasına rağmen bu denizlerin asıl hâkimleri İsveçli Vikinglerdi.21

Baltık Denizi’nin doğusunda ve özellikle de Finlandiya Körfezi’nde faaliyet-
lerini yoğunlaştırmış Varyag-Rusların, en geç VIII. yüzyılda Finlandiya Körfe-
zi’nin hemen doğusundaki Ladoga Gölü’nün güneyinde yerleşmeye başladık-
larına dair bilgilere sahibiz.22 Söz konusu bölge, Nors sagalarında Garðaríki 
yani “şehirler yeri” olarak anılan bölgenin de kuzey kısmıydı.23 Gerçekten de 
Varyag-Ruslar, yine en geç VIII. yüzyılın sonları ve IX. yüzyılın başlarında ku-
zey-güney doğrultusunda uzanan nehirler vasıtasıyla ve özellikle de Dinyeper, 
Don ve İtil nehirleri gibi Doğu Avrupa’nın çok önemli su yollarını kullanarak 
hem ticareten hem de siyaseten güney yönüne doğru yayılmaya başlamışlar-
dı. Bu yayılmanın bir göstergesi olarak Varyag-Rusların yine aynı dönemlerde 
güneyde yani Akdeniz havzası civarında da tarihî simalar olarak belirdiklerini 
Annales Bertiniani haber vermektedir.24 Bundan sonrasındaysa IX. yüzyıl or-
taları itibarıyla güneye daha fazla sokulmaya başlayacaklar, Doğu Avrupa’nın 
siyasî ve ticarî hayatına iyiden iyiye entegre olarak ona yön vereceklerdir. Bu 
yayılmanın en somut göstergeleriyse, İbn Hurdâzbih (ö. 300/912-913) tara-

edilen hadisler gerekse de Tevrât’ın Tekvîn bölümünden istifadeyle ve çok önemli bir ayrıntı olarak 
kendi dönemlerindeki halkları da listeye ekleyerek yeniden kurgulamışlardır. Örnek olarak bkz. 
Mutahhar b. Tâhir el-Makdisî, el-Bed’ ve’t-târîh, I, haş. Halîl İmrân el-Mansûr, Beyrut, 1998, s. 
218-222. Benzeri içeriğe sahip tüm anlatılarda olduğu gibi Povest Vremennıh Let’te de bu şekilde 
bir yeniden kurgulama söz konusudur ve araştırmacılara yeniden kurgulamanın yapıldığı dönem-
deki kavimlerin coğrafî dağılımı hakkında bir fikir vermektedir.
21 William Roos, burada söz konusu edilen İsveçli Vikinglerin de faaliyetlerini Baltık’ın güneydoğu 
sahillerinde yoğunlaştırdıklarını ifade eder. Bkz. “The Swedish Part in the Viking Expeditions”, 
EHR, VII/26 (1892), s. 209-210.
22 Buna dair bkz. Samuel H. Cross, “The Scandinavian Infiltration Into Early Russia”, Speculum, 
XXI/4 (1946), s. 505; Charlotte Hedenstierna-Jonson, arkeolojik buluntulara istinaden İskandinav-
yalıların VI. yüzyıl gibi erken bir tarihte buralara ulaştıklarını belirtir. Bkz. “Rus’, Varangians 
and Birka Warriors”, The Martial Society: Aspect of Warriors, Fortifications and Social Change in 
Scandinavia, ed. Lena Holmquist Olausson-Michael Olausson, Stockholm, 2009, s. 159.
23 Garðaríki hakkında bkz. Thomsen, The Relations Between Ancient Russia and Scandinavia, s. 
80; Cross, “The Scandinavian Infiltration Into Early Russia”, s. 514; Kurat, Rusya Tarihi, s. 15.
24 Annales Bertiniani’de (ed. Georg Waitz, Hannoverae, 1883, s. 19-20) 839 yılı olayları arasında 
Rus Kağanı’nın (Rhos… quos rex illorum chacanus) elçilik heyetinin Bizans başkenti Konstantino-
polis’e gidişine dair bir bahis bulunur. Bunlar geri dönüş yolları üzerindeki karışıklıklar nedeniyle 
ülkelerine geri dönememişler ve Bizans İmparatoru Theophilos’un (829-842) kendilerine yardım ve 
kolaylık sağlanmasını rica ettiği bir mektupla yollarını değiştirerek Ingelheim’daki Frank Kralı Lu-
dovicus Pius’un (ö. 840) sarayına gönderilmişlerdir. Haberde bahsedilen Rhosların da İsveçli olma 
ihtimalleri ağır basar. Çünkü metinde Rhosların ülkeleri olarak zikredilen Sueonia, bilindiği gibi 
o dönemlerde İsveç’e verilen isimdi. Bkz. Cross, “The Scandinavian Infiltration Into Early Russia”, 
s. 508. Yine İslâm coğrafyacılarından İbn Rüste (ö. 300/913’ten sonra) tarafından Rûslara dair 
önemli bir pasaj aktarılır (el-A‘lâku’n-nefîse, thk. Halîl el-Mansûr, Beyrut 1998, s. 129-130, krş. 
Şeşen, Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 39-40) ve buradaki Rûsların da İsveçli olma ihtimalleri yüksektir. 
Hatta İbn Rüste’nin tıpkı Annales Bertiniani’deki Rhos chacanus ile tamamen aynı manaya gelen 
bir Hâkânü Rûs’tan ( ) bahsetmesi de bu ihtimali oldukça kuvvetlendirmektedir. Söz ko-
nusu haberlerdeki Rûs/Rhos yöneticisinin Avrasya bozkırlarına ve özellikle de Türklere ait kagan 
(Gök-Türk. ) unvanını kullanması, araştırmacıları bunların Hazarlarla doğrudan veya dolaylı 
bir bağlantısı bulunmuş olduğu düşüncesine sevk etmiştir. Bkz. Thomsen, The Relations Between 
Ancient Russia and Scandinavia, s. 31. Fakat buradaki asıl mesele Rus Kağanlığı ve şayet mevcut 
idiyse nerede bulunmuş olduğudur. Rus Kağanlığı hakkındaki tüm tartışmalar, meseleyi müstakil 
bir çalışmasında değerlendiren Peter B. Golden tarafından aktarılır. Bkz. “The Question of the Rus’ 
Qağanate”, AEMAe, 2 (1982), s. 77-97.
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fından tarif edilen Rûs Tüccarlarının Güzergâhı ( )25 ile Povest 
Vremennıh Let’te betimlenen Varyaglardan Greklere Yol’dur (Путь из Варягъ 
въ Грекы).26 Nihayetinde Varyag-Ruslar, müteakip dönemlerde her iki yolu 
da kullanarak güneyin o dönemdeki en büyük iki ekonomisi Bizans İmpa-
ratorluğu’na ve Abbâsî Devleti’ne, içerisinde özellikle kürklerin ve kölelerin 
bulunduğu emtialarını ulaştırmayı başaracaklardır.

Araştırmacıların belirttiğine göre, sagalarda zikredilen Garðaríki tanım-
lamasıyla ağırlıklı olarak Finlandiya Körfezi’nin doğu sahilleri civarında ve 
özellikle de Ladoga Gölü’nün güneyinde kalan yerler kastedilmekteydi. Nors 
sagalarında Aldeigjuborg olarak anılan Ladoga (Ладога) da Garðaríki’ye dâhil 
önemli şehirlerden birisiydi.27 Çünkü Ladoga Gölü’nün yaklaşık 10 km. güne-
yinde ve Volhov Nehri üzerinde kurulmuş olan şehir aynı zamanda Garðaríki 
dedikleri bölgede İskandinavyalı tüccarlara ait olduğu bilinen en eski yerleşim 
yeridir.28 Bununla birlikte, bizim açımızdan önemli olan husus, XVI. yüzyıl 
sonlarına kadar Rusya’yı yönetecek Varyag-Rus hânedanının kurucusu Rü-
rik’in (Рюрикъ) bilebildiğimiz kadarıyla ilk ikametgâhının da burası olmuş 
olmasıdır.29 Rürik önderliğindeki bu Varyag-Ruslar, kısa bir zaman içerisinde 
Ladoga Gölü çevresinden Volhov Nehri vasıtasıyla daha güneydeki İlmen Gölü 
civarına doğru hâkimiyetlerini genişletmişlerdi. İlmen Gölü ve yakın çevresini 
havi bölge, pasajımızı değerlendirmemiz açısından çok daha büyük öneme sa-
hiptir. Çünkü yukarıda da işaret ettiğimiz gibi burası, tam da pasajda Salâviy-
ye diye geçen Sloveni kabilesinin meskûn olduğu sahaydı. Povest Vremennıh 
Let’te aktarıldığına göre, Rürik’in 862 yılında Sloveni kabilesinin şehri Novgo-
rod’u (<Novegorod/Новѣгородъ), diğer bir deyişle sagalardaki Hólmgarðr’ı,30 

25 İbn Hurdâzbih, Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik, ed. Michael Jan de Goeje, Lugduni Batavorum, 
1889, s. 154. İbn Hurdâzbih tarafından tarif edilen yolun özellikle de nümizmatik buluntular üze-
rinden yorumlanması için bkz. Roman K. Kovalev-Alexis C. Kaelin, “Circulation of Arab Silver in 
Medieval Afro-Eurasia”, History Compass, V/2 (2007), s. 568-569.
26 Letopis Nestora, s. 2; The Russian Primary Chronicle: Laurentian Text, s. 53; Letopis po İpatsko-
mu Spisku, s. 4. Bu yolun tarifi ve değerlendirilmesi için bkz. Kurat, Rusya Tarihi, s. 15.
27 Tatjana N. Jackson, Staraya Ladoga (Eski Ladoga) diye bilinen Aldeigjuborg’un 750’lerdeki ilk 
sakinlerinin İskandinavyalılar olduğunu, Slavların ise şehre 760’larda geldiklerini aktarır. Tatjana 
N. Jackson’un sagalardaki bilgilerden yola çıkıp bunları arkeolojik verilerle destekleyerek ulaştığı 
Aldeigjuborg isminin etimolojisine ve şehrin ilk sakinlerine dair yorumları için bkz. “Aldeigjuborg 
of the Sagas in the Light of Archaeological Data”, Á austrvega: Saga and East Scandinavia, I, ed. 
Agneta Ney-Henrik Williams-Fredrik C. Ljungqvist, Gävle, 2009, s. 438-442.
28 Bkz. Golden, The Question of the Rus’ Qağanate, s. 93.
29 Vilhelm Ludvig Peter Thomsen’in (The Relations Between Ancient Russia and Scandinavia, s. 
13 dn. 2) tespitine göre, İpatyevskaya Letopis’te, aynı yıl Novgorod’a hâkim olmasından hemen 
önce Ladoga’ya hâkim olduğu şeklinde geçmektedir. Yine diğerlerinde, Rürik’in kardeşlerin ölümü 
Novgorod’a hâkim olmasından sonra zikredilmesine rağmen İpatyevskaya Letopis’te bu da Ladoga 
üzerinde hâkimiyet kurulmasından sonra olarak gösterilmektedir. Novgorod hâkimiyetiyse tüm 
bunlardan sonra gerçekleşmişti. Bkz. Letopis po İpatskomu Spisku, s. 11-12. Akdes Nimet Kurat’a 
göre Rürik’in Aldeigjuborg’a varışı da 860 yılına doğru olmuştur. Bkz. Rusya Tarihi, s. 19.
30 Hólmgarðr’ın Novgorod oluşuna dair bkz. Thomsen, The Relations Between Ancient Russia and 
Scandinavia, s. 80. Buradaki Novgorod’un, araştırmacılar tarafından Rürikovo Gorodişçe diye ad-
landırılan ve İlmen Gölü’nün kuzeyinde, ona dökülen Volhov Nehri’nin ağzına yakın bir konumda-
ki bir arkeolojik site olduğunu da belirtmek gerekir. Nitekim Peter B. Golden, Novgorod şehrinin 
930 yılları civarında kurulmuş olduğundan bununla kastedilenin Rürikovo Gorodişçe olması ge-
rektiğini söylemektedir. Bkz. “Rūs”, s. 622. Charlotte Hedenstierna-Jonson’un aktardığına göre de 

221_Erman_San.indd   7 09.05.2016   15:25:16

123



8 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

ele geçirmesiyle de Rus Knezliği kurulmuş oluyordu.31 Akdes Nimet Kurat, bu 
kuruluşu epik olarak nitelendirmesine rağmen, bu andan itibaren Povest Vre-
mennıh Let’te Rürik’in geniş bir sahanın tek hâkimi olarak zikredilmesiniyse 
kabul eder.32

Tüm bu bilgiler doğrultusunda, Rürik tarafından 862 yılında kurulan Rus 
Knezliği’nin tebaasının ağırlıklı olarak Sloveniden oluştuğu anlaşılmaktadır. 
Bu açıdan bakılınca, İstahrî’nin pasajında Salâviyye olarak zikredilen Sloveni 
kabilesinin, bu devletin kurucuları ve idarecileri olan Rûsların bir sınıfı sa-
yılmış ve onların isimleri üzerinden tanımlanmış olmalarında yanlış bir taraf 
bulunmadığı da görülür. Yine bu devletin merkezi Novgorod’un İstahrî’deki 
pasajın oluşturulduğu dönem olan miladî X. yüzyıl başlarında da bilhassa 
ticarî açıdan önemli bir merkez olma özelliğinin devam ettirmesi de mühim-
dir.33 Yani İslâm Dünyası’yla sağlam ticarî bağlantıları da bulunan önemli bir 
bölgedeki bu şehrin bir şekilde Müslümanların dikkatini de çekmiş olması 
muhtemeldir. Bununla birlikte, bizim açımızdan vurgulanması gereken, Novgo-
rod’un aynı zamanda uzun yüzyıllar Rusya’yı yönetecek Rürik Hânedanı’nın 
Kiev’den hemen önceki merkezi olmasına ilaveten bu tarihten itibaren de bir 
Varyag-Rus şehri olarak kalacak olmasıdır. Bu açıdan İstahrî’nin pasajında 
Salâviyye’nin meskûn olduğu Novgorod ve çevresinin, miladî X. yüzyıl başla-
rında Rusların bir sınıfının da bulunduğu bölge olarak tanımlamasının altın-
da tarihî bir realite yattığı anlaşılmaktadır.

Kûyâbe ( ) Rûsları
Pasajda bahsedilen Rûsların ilk sınıfı, Bulgarlara34 yakın olarak nitelen-

dirilen ve hükümdarlarının da Kûyâbe şehrinde oturduğu ifade edilenlerdir. 
Omeljan Pritsak’ın belirttiğine göre, pasajdaki Kûyâbe’nin Kiev (Киев)35 oldu-

Rürikovo Gorodişçe’nin kuruluşu da IX. yüzyıl başlarına tarihlenmektedir. Bkz. “Rus’, Varangians 
and Birka Warriors”, s. 160.
31 Letopis Nestora, s. 8-9; The Russian Primary Chronicle: Laurentian Text, s. 59-60; Novgorodska-
ya Pervaya Letopis, ed. A.N. Nasonov-M.N. Tihomirov, Moskva-Leningrad, 1950, s. 106-107; Yücel, 
İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler, s. 87.
32 Kurat, Rusya Tarihi, s. 19-20.
33 Charlotte Hedenstierna-Jonson, arkeolojik buluntulara istinaden X. yüzyılda Birka’yla bağlantı-
sından bahsetmektedir. Bkz. “Rus’, Varangians and Birka Warriors”, s. 170. Vilhelm Ludvig Peter 
Thomsen buna ilaveten, bu dönemde Novgorod şehrinin Kiev’e nazaran daha İskandinavyalı bir 
hüviyeti haiz olduğunu da vurgular. Bkz. The Relations Between Ancient Russia and Scandinavia, 
s. 125-126. Tatjana N. Jackson’un özellikle sagalara dayandığı çalışmasından anlaşıldığı kadarıyla 
Novgorod’un kuzeyle ticareti çok daha geç tarihlere kadar da devam etmişti. Bkz. “Novgorod The 
Great in Baltic Trade Before 1300”, Acta Borealia, XXV/2 (2008), s. 83-92.
34 Her ne kadar İstahrî ve İbn Havkal, İdil Bulgarları’nın önemli şehri Bulgar’dan bahsediyor gibi 
gözükseler de yakınlık konusundaki aktardıkları aslında Tuna Bulgarlarıyla alakalıdır. Bkz. Ana-
toliy P. Novoseltsev, “Vostoçnıye İstoçniki o Vostoçnıh Slavyanah i Rusi VI-IX vv.”, Drevnerusskoye 
Gosudarstvo i Ego Mejdunarodnoye Znaçeniye, ed. V.T. Paşuto-L.V. Çerepnina, Moskva, 1965, s. 
416. Benzeri duruma Mes‘ûdî’nin aktardığı bazı haberlerde de rast gelinir. Buna dair bkz. Erman 
Şan, “Ortaçağ İslâm Kaynaklarında Tuna Bulgarları İçin Kullanılmış Olan Etnonimler (Kronolojik 
Bir Değerlendirme)”, Belleten, LXXIX/284 (2015), s. 61.
35 Julius Brutzkus, makalesinin isminden anlaşılacağı gibi Kiev’in Varyag-Rus hâkimiyeti altına 
girmesinden önce Hazar Kağanlığı’nın bir şehri olduğu üzerinde durur. Brutzkus’un Kiev şehrinin 
kökenlerine, kuruluşuna ve sahip olduğu öneme dair bilgi veren tüm kaynaklardaki bilgileri değer-
lendirdiği çalışması için bkz. “The Khazar Origin of Ancient Kiev”, SEER, III/1 (1944), s. 108-124. 
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ğunu tespit eden kişi de yine Christian Martin Frähn’dı.36 Frähn tarafından 
yapılan bu tespitin -yalnızca İstahrî’nin pasajıyla sınırlı kalmayarak- genel 
kabul gördüğünü söylemek de mümkündür.37 Bu genel kabule göre, Ortaçağ 
İslâm kaynaklarında Kûyâbe denilmekle kastedilen Kiev veya daha doğru bir 
tanımlamayla 882 yılından itibaren Kiev Knezliği’ydi. Rürik’in 870-879 yılları 
arasındaki bir tarihte ölümünden38 sonra yönetimi ele alan Oleg (Олегъ), 882 
yılında Kiev şehrini Povest Vremennıh Let’teki ifadeye göre knez boyundan ol-
mayan ama Rürik’e bağlı Varyag komutanları Askold (Асколдъ) ve Dir’den 
(Диръ)39 alarak devletinin merkezi hâline getirmişti.40 Bundan dolayı Akdes 
Nimet Kurat’ın da belirttiği gibi Knez Oleg, tarihçiler tarafından da Rus Dev-
leti’nin gerçek kurucusu sayılmaktadır.41 Bu açıdan değerlendirildiğinde, mi-
ladî X. yüzyıl başlarına ait bir haberde, Kiev şehrinde Rusların hükümdarının 
oturduğundan bahsedilmesinin pek de ilginç bir yanı bulunduğu söylenemez.

Kiev şehrinde Rürik Hânedanı öncesi de dâhil Varyag-Rus hâkimiyetine 
dair bazı haberlerin, bir şekilde dönemin İslâm kaynaklarına da yansıdığı an-
laşılmaktadır. Bu çerçevede Ortaçağ Müslüman tarih ve coğrafya yazarlarının 
en önemlilerinden Mes‘ûdî’nin (ö. 345/956) yaptığı betimleme şöyledir:42

“Sakālibe meliklerinin ilki ed-Deyr/Dîr’dir ( )… Bundan sonra Sakālibe 
meliklerinden el-Ufrag [?] ( ) gelir... Onun [el-Ufrag’ın] çok sayıda askeri 
vardır ve er-Rûm ( ) [Bizans], el-Ferenc ( ) [Doğu Frankları]43, en-Nûk-
berd/Nevkuberd [?] ( )44 ve bunlardan başkaca milletlerden olanlarla 
savaşır. Bunların arasındaki savaşlarda bir diğeri bir öteki galip gelir durur”.

Mes‘ûdî’nin zikrettiği Dîr ile Povets Vremennıh Let’te Kiev’in Rürik Hâne-
danı öncesi yöneticilerinden biri olarak betimlenen Dir’in (Диръ) aynı kişiler 
oldukları açıktır. Mes‘ûdî’nin Dîr’den sonraki Sakālibe hükümdarı diye zik-

Kiev şehrinin adının menşeine dair Povest Vremennıh Let’te aktarılan epik rivayet içinse bkz. Leto-
pis Nestora, s. 3-4; The Russian Primary Chronicle: Laurentian Text, s. 54-55; Letopis Po İpatskomu 
Spisku, s. 5-6; Novgorodskaya Pervaya Letopis, s. 104-105.
36 Pritsak, “The Name of the Third Kind of Rus and of Their City”, s. 2.
37 Buna dair bkz. Vladimir F. Minorsky, A History of Sharvān and Darband in the 10th-11th Centuries, 
Cambridge, 1958, s. 110; Alf Thulin, “The Third Tribe of the Rus”, Slavia Antiqua, 25 (1978), s. 99.
38 Bu tarihi Peter B. Golden verir. Bkz. “Rūs”, s. 620. Akdes Nimet Kurat ise, Povest Vremennıh 
Let’teki kronolojiye uygun olarak 879 der. Bkz. Rusya Tarihi, s. 21.
39 Askold ve Dir hakkında bkz. Thomsen, The Relations Between Ancient Russia and Scandinavia, 
s. 68, 145-146; Alexander A. Vasiliev, The Russian Attack on Constantinople in 860, Cambridge, 
1946, s. 177-178.
40 Letopis Nestora, s. 10-11; Letopis po İpatskomu Spisku, s. 13; The Russian Primary Chronicle: 
Laurentian Text, s. 60-61. Peter B. Golden, bu olayın gerçekleşmesini 880-882 yılları arasına ta-
rihler ve Novgorodskaya Pervaya Letopis’te bunun Oleg’e değil Rürik’in oğlu İgor’a mal edildiğine 
dikkat çeker. Bkz. “Rūs”, s. 620. Karşılaştırmak için bkz. Novgorodskaya Pervaya Letopis, s. 107.
41 Kurat, Rusya Tarihi, s. 21-22.
42 Mes‘ûdî, Mürûcü’z-zeheb, I, thk. ‘Afîf Nâîf Hatum, Beyrut, 20102, s. 324.
43 Mes‘ûdî, Franklarla mücadele eden demekle farkında olmadan Frank topraklarını yağmalayan 
Danlardan veya onlarla birlikte hareket eden Varyag-Rus kıtalarından bahsetmiş de olabilir. 
Bunlar için bkz. Roos, “The Swedish Part in the Viking Expeditions”, s. 212-219.
44 Mes‘ûdî tarafından Nevkuberd/Nûkeberd [?] ( ), Bezkerd ( ) (Murûcü’z-zeheb, I, 324, 
329) veya Nevkuberde/Nûkberde [?] ( ) (et-Tenbîh ve’l-işrâf, Kahire, 2009, s. 158) olarak ya-
pılan adlandırma kanaatimizce Macarlardan bir boya veya doğrudan Macarlara işaret etmektedir. 
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rettiği Ufrag ise, çok büyük ihtimalle Dir’in hâkimiyetindeki Kiev’i onun elin-
den alan Knez Oleg’dir.45 Bu haberde abartı veya yanlış sayılabilecek bazı 
hususlar bulunmasına rağmen Mes‘ûdî’nin Kiev şehrindeki Varyag-Rus hâ-
kimiyetinin ilk dönemlerini genel hatlarıyla doğru bir şekilde betimlediği de 
anlaşılıyor. Varyag-Rusların IX. yüzyılın ortalarından beri hâkim oldukları 
Kiev, yani İstahrî’nin pasajındaki şekliyle Kûyâbe, Knez Oleg tarafından ele 
geçirildiği 882 yılından itibaren Rürik Hânedanı tarafından idare edilecek Kiev 
Rusyası’nın da merkezi olmuştu. Hatta Povest Vremennıh Let’te Oleg’in ağzın-
dan Kiev’in Rus şehirlerinin anası olacağı şeklinde bir ifade de aktarılmıştır.46 
Bundan sonrasında Doğu Avrupa’da artık gerçek manada bir Rusya’dan bah-
setmek de mümkün gözüküyor. Hatta Mes‘ûdî’nin pasajından anlaşıldığına 
göre; burada hüküm süren Varyag-Rus idarecileri Müslümanlar tarafından 
da bilinmekteydi. Bu nedenle miladî X. yüzyıl başlarında derlenmiş ve Rûslar-
dan bahseden İstahrî’nin pasajında da bu bilgilere tesadüf etmenin şaşırtıcı 
olmadığı söylenmelidir.

Şimdiye kadar, İstahrî’nin pasajında Rûsların üç sınıfının ilk ikisi olarak 
zikredilen Salâviyye diye anılanları ve Kûyâbe’dekileri değerlendirmiş olduk. 
Bunlardan ilkinin Novgorod şehrinin Varyag-Rusları; ikincilerinse Kiev şehri-
nin Varyag-Rusları olduğunu gördük. Zaten yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, 
günümüze kadar konu hakkında yorumda bulunmuş araştırmacıların nere-
deyse tamamının görüşleri de bu yöndedir.

Ersâniyye ( ) Rûsları

Diğer ikisine nazaran konumuz açısından çok daha özel bir yere sahip 
Rûsların üçüncü ve son sınıfıysa, İstahrî tarafından Ersâniyye diye adlandırıl-
mış olanlardır. İstahrî tarafından bunların hükümdarlarının oturduğu şehrin 
adı da Ersâ olarak verilmiştir. Ersâniyye’nin kimliğini tespit hususunda tarih-
çiler tarafından pek çok fikir ileri sürülmesine rağmen henüz nihaî bir sonuca 
ulaşıldığı söylenemez. XIX. yüzyılın başlarından itibaren konu hakkında fikir 
beyan etmiş araştırmacılar, Karadeniz ile İsveç arasında kalan bölgedeki çe-
şitli halkları Ersâniyye ve yine çeşitli şehirleri de Ersâ olarak teşhis etmişler-
dir.47 Bu teşhislerin bazılarına göre Ersâ, örneğin Arlar gibi Fin-Ugor bir halka 

45 Bizim Ufrag diye verdiğimiz ismin, diğer el yazmalarındaki şekilleri için de Afîf Nâîf Hatum tah-
kikinin ilgili sayfasına bakılabilir. Alexander A. Vasiliev’e göre de Mes‘ûdî’nin pasajındaki kişiler 
Dir ve Oleg idiler. Vasiliev’in görüşleri ve oradaki tartışma için bkz. “The Second Russian Attack 
on Constantinople”, DOP, 6, (1951), s. 178-179. Povest Vremennıh Let’teki anlatıya da uygun bir 
biçimde Mes‘ûdî’nin Sakālibe hükümdarları olarak zikrettiği şahısların, anlaşılacağı gibi Kiev mer-
kezli Varyag-Rus knezleri oldukları görülür. Bununla birlikte Peter B. Golden’in bunun sorgula-
nabilir olduğunu belirttiğini ve Dîr veya Deyr’i Mes‘ûdî’yle çağdaş Merkezî Avrupa’daki bir Slav 
yönetici olarak sunduğunu da ifade etmek gerekir. Bkz. “Rūs”, s. 620.
46 Bkz. Letopis Nestora, s. 11; The Russian Primary Chronicle: Laurentian Text, s. 61; Letopis po 
İpatskomu Spisku, s. 13; Kurat, Rusya Tarihi, s. 21.
47 Ersâ ve Ersâniyye’ye dair araştırmacıların görüşleri Anatoliy P. Novoseltsev tarafından güzel bir 
şekilde özetlenmiştir. Bkz. “Vostoçnıye İstoçniki o Vostoçnıh Slavyanah i Rusi VI-IX vv.”, s. 417-
418. Yine benzeri bilgilerin yanında konuya dair yapılan ilmî tartışmaların da bir özeti Alf Thulin 
tarafından verilmiştir. Bkz. “The Third Tribe of the Rus”, s. 103-107. İlaveten Omeljan Pritsak’ın ve 
Peter B. Golden’in çalışmalarına, hem benzeri bilgiler hem de bu iki değerli araştırmacının konu 
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işaret etmekteydi. Alf Thulin’in de dikkat çektiği üzere,48 bu türden önerme-
lere katılmak mümkün değildir. Çünkü yukarıda dikkat çekmeye çalıştığımız 
noktalar bir yana, bu bilgiler çok büyük ihtimalle aracılar -olasılıkla da İdil 
Bulgarları’nın tüccarları-49 vasıtasıyla elde edilmişlerdi. Bölgeyi çok yakından 
tanıyan İdil Bulgarları’nın bu türden bir yanılgıya düşme ihtimalleriyse ciddi 
manada az gözükmektedir.

Pasajda bahsedilen Rûsların ilk iki sınıfını değerlendirdiğimizde Ebû Zeyd 
el-Belhî’nin veya takipçilerinin Varyag-Rusları, pasajın oluşturulduğu miladî 
X. yüzyıl başlarında, önemli merkezleri üzerinden sınıflandırmaya tabi tut-
muş olduklarını görürüz. Bu sınıflandırmayı da açıkça fark edilebileceği gibi, 
güneyden kuzeye doğru, yani İslâm topraklarına en yakın olanından en uzak 
olanına doğru,50 yapmışlardır. Friedrich Westberg ise, Ersâ’nın daha kuzeyde 
bulunmuş olması gerekliliğini, şayet Rûsların ilk sınıfının Kiev’de ikincisinin 
de Novgorod’da olduğu farz edilirse üçüncüsünün daha güneydeki bir yer-
de olamayacağı şeklinde ifade etmiştir.51 Buna rağmen İstahrî’nin eserindeki 
tasnifin hem bizim hem de Westberg’in yürüttüğü mantık çerçevesinde yapıl-
mamış olması da mümkündür. Fakat yine de Rûsların üçüncü sınıfı olarak 
zikredilenleri, ilk ikisine nazaran biraz daha kuzeyde aramamız gerektiği şek-
linde yorumlanabilecek ipuçları olabileceklerini de göz ardı etmemek gerekir. 

Burada dikkatimizden kaçmaması gereken önemli bir husus daha bulun-
maktadır. Buna göre Rûsların üçüncü sınıfının Ersâniyye diye adlandırılma-
ları, çok büyük ihtimalle İstahrî’nin onları şehirleri olarak zikrettiği Ersâ’ya 
nispet etmesinden kaynaklanmıştır. Bu açıdan da Ersâ ve Ersâniyye’nin du-
rumu tıpkı Salâ ve Salâviyye’nin durumuna benzemektedir. Fakat bunlar 
arasındaki fark Salâ-Salâviyye ikilisinde şehrin adı olan Salâ suni bir isim-
lendirmeyken; Ersâ-Ersâniyye ikilisindeyse halkın adı olan Ersâniyye suni 
gibi gözükmektedir. Yani burada, İstahrî tarafından şehir adının, şehrin sa-
kinlerine teşmil edildiğini söylemek mümkündür. Bu açıdan değerlendirildi-
ğinde de bu ikili arasından şehrin adı olan Ersâ üzerine eğilmek daha doğru 
bir yaklaşım olacaktır. Yani aslında yapmamız gereken, ilk iki sınıfın daha 
kuzeyinde, ismi Ersâ’ya uygun ve Varyag-Ruslarla alakalı bir şehir bulmak-

hakkındaki görüşleri için bakılabilir: Pritsak, “The Name of the Third Kind of Rus and of Their 
City”, s. 2-3; Golden, “The Question of the Rus’ Qağanate”, s. 91-97.
48 Bkz. Thulin, “The Third Tribe of the Rus”, s. 116, 119.
49 Ersâniyye halkının ülkelerine gelen yabancıları öldürdükleri ve bu nedenle oraya kimsenin gide-
mediği şeklindeki haber de bundan kaynaklanmış olabilir. Buna göre İdil Bulgarları’nın tüccarları, 
en büyük kârı kuzey ve güney arasında özellikle kürk ve köle ticaretinde aracılık etmelerinden 
sağladıkları için kendilerinin bu ticarette aradan çıkarılmalarını engellemek için kuzeylilere dair 
haberlerine böylesine fantastik öğeler eklemiş olabilirler. Bu konu hakkında Semen Rapoport’un 
aktardıklarına bkz. “Mohammedan Writers on Slavs and Russians”, SEER, VIII/22 (1929), s. 92-
93. Söz konusu ticaretin mahiyetine ve İdil Bulgarları’nın buradaki aracılık rollerine dair bkz. 
Aydın Usta, “Ortaçağ İslam Dünyasının Kuzey Ülkeleriyle Ticari Münasebetleri (IX.-XIII. Yüzyıllar 
Arası Dönemde)”, TDA, 170 (2007), s. 221-240.
50 Bu tasnife uygun olarak Hudûdü’l-‘âlem’in müellifi tarafından da Kûyâbe ( ), Rûs ( ) 
şehirlerinin İslâm Dünyası’na en yakını olarak tanımlanmıştır. Bkz. Hudûdü’l-‘âlem, İng. çev. Vla-
dimir F. Minorsky, Hudūd al-‘ālam, The Regions of the World, London, 1937, s. 159.
51 Friedrich Westberg, “K Analizu Vostoçnıh İstoçnikov o Vostoçnoy Yevrope”, JMNP, MN. XIII 
(1908), s. 398.
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tır. Saydığımız şartları sağladığı için bu noktadan itibaren İsveç’i de Rûsların 
üçüncü sınıfını barındırmış olabilecek bir bölge olarak hesaba katabiliriz.

Alf Thulin’in aktardığına göre Vilhelm Ludvig Peter Thomsen, Friedrich 
Westberg, Ahmet Zeki Velidî Togan ve Johannes Kolmodin gibi çok değerli 
şarkiyatçılar, Ersâ şehrinin İsveç’te olabileceği yönünde fikir beyan etmişler-
di.52 Bizim kanaatimiz de pasajda bahsedilen Ersâ şehrinin, tıpkı bu değerli 
araştırmacıların da işaret ettiği gibi, İsveç’te bulunmuş olduğu yönündedir. 
Bu doğrultuda Ersâ için en uygun adaysa, Mälaren Gölü’ndeki bir adada bu-
lunan çok önemli Viking Dönemi yerleşimi Birka’dır. Öncelikle Birka’nın Arap 
harfleriyle olası yazılışı  (?) ile Ersâ ( ) arasındaki geçişin hiç de imkânsız 
gözükmediğini söylemeliyiz. Buna rağmen Michael Jan de Goeje edisyonunda 
ve genel olarak tarihçiler arasında, şehrin ismi için el yazmalarında başka 
yazılışlar da mevcut olmasına rağmen, daha fazla tercih edilmiş şekil yine 
de Ersâ ( ) olmuştur. Fakat İstahrî’nin Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik’inin 
589/1193 tarihli bir el yazmasından kopya edildikleri belirtilen Berlin ve Bo-
logna nüshalarındaki53 diğer yazılışlar, bu şehrin adını Birka olarak okumaya 
daha müsait oldukları gibi kanaatimizce daha doğrudurlar.

İstahrî’nin pasajında söz konusu şehrin adı üç yerde geçmektedir. Bun-
ların ilki, klasik Arapça metinlerde çoğunlukla bulunma manasında da kul-
lanılan  ön ekiyle yazılmıştır; diğerleriyse yalın bir biçimde geçmektedir. 
Berlin nüshasında sırasıyla Bâbârkā ( ), Âbârkā ( ), Ârkā ( ) 
iken; Bologna nüshasındaysa Bâbârkā ( ), Âbârfâ ( ) Ârfâ      
( ) olarak zikredilmiştir.54 Tüm bu şekiller, açıkça görüldüğü gibi Birka için 
önerdiğimiz şekle çok yakındır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Ersâ’nın ne-
rede olduğu konusunda fikir beyan etmiş araştırmacılardan Vilhelm Ludvig 
Peter Thomsen, Friedrich Westberg, Ahmet Zeki Velidî Togan ve Johannes 
Kolmodin’e göre Ersâ şehri İsveç’te bulunmuş olabilirdi. Yine hem Peter B. 
Golden’in55 hem de Alf Thulin’in56 -nihaî kararları bu olmamasına rağmen- 

52 Bkz. Thulin, “The Third Tribe of the Rus”, s. 106, 126, 129.
53 Pritsak, İstahrî’nin eserinin mevcut en eski nüshasınınsa 569/1173 tarihlenen Gotha nüshası 
olduğunu belirtir. Bkz. “The Name of the Third Kind of Rus and of Their City”, s. 4.
54 Tüm bu şekiller Michael Jan de Goeje tarafından verilmişlerdir. Bkz. İstahrî, Kitâbü’l-Mesâlik 
ve’l-memâlik, s. 226, dn. d ve i. Konu üzerine müstakil bir çalışması bulunan Omeljan Pritsak, 
Ersâniyye için bir Fin-Ugor kabilesi olan Arları (Rus. Арян) önermektedir. Pritsak bu sonuca, 
gerek İstahrî’nin eserinin gerekse de bu ve benzeri bilgiyi aktarmış diğer eserlerin el yazmaların-
daki şekilleri değerlendirerek ulaşmıştır. Bizim önerdiğimiz şekilleriyse elemiş olduğunu belirtmek 
gerekir. Bkz. Pritsak, “The Name of the Third Kind of Rus and of Their City”, s. 5-7. Fakat burada, 
İstahrî’nin eserinin pek çok nüshası günümüze ulaşmış olmasına rağmen, bunlar arasında hiçbiri-
nin İstahrî tarafından kaleme alınmış müellif nüshası olmadığını; hatta en erken kopya edilenlerin 
bile İstahrî’nin yaşadığı dönemden yaklaşık bir buçuk asır sonrasına tarihlendiğini de belirtmek 
gerekir. Buna dair bkz. Marina A. Tolmacheva, “İstahrî”, DİA, XXIII, 205. Bu nedenle Berlin ve 
Bologna nüshalarının mı Gotha nüshasının mı İstahrî’nin elinden çıkan asıl nüshaya daha çok 
benzediği hususunda bir seçim yapmak neredeyse imkânsızdır.
55 Peter B. Golden, Ersâniyye’nin aslında Rusların ülkesi için kullanılmış Latince bir tabir olan 
Ruthenia’nın Arapçalaştırılmış şekli olduğunu düşünmektedir ve işaret ettiği saha da Oka-İtil Ne-
hirleri havzasıdır. Dahası ona göre Rûsların üçüncü sınıfı olarak zikredilenler, İbn Rüste ve Anna-
les Bertiniani tarafından da bahsedilen Rhos/Rûs Kağanlığı için de en büyük adaylardır. Bkz. “The 
Question of the Rus’ Qağanate”, s. 91-97.
56 Alf Thulin, Ersâ için Kuzeybatı Rusya, Staraya Ladoga ve İskandinavya’ya bakılması gerektiğini 
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Birka’yı da Ersâ için olası adaylar arasında zikrettiklerini de son bir not olarak 
ilave edebiliriz. Fakat tüm bunlara rağmen Ersâ şeklinde kabul gören Rûs 
sınıfının aslında Birka’ya işaret edebileceği iddiası için paleografik bir kayma-
dan daha fazlasından bahsedilmesinin zorunluluğu da aşikârdır.

Mälaren Gölü üzerinde konuşlanmış Birka, Varyag-Rusların Kuzey Avru-
pa’ya giriş yaptıkları birkaç nokta arasında en çok tercih ettikleri Finlandiya 
Körfezi’nin57 tam karşısında bulunan ve ticarî açıdan da çok önemli bir şehir-
di.58 Hatta araştırmacıların belirttiklerine göre, Kuzeydoğu Avrupa’da tesadüf 
ettiğimiz İskandinavyalıların büyük bir kısmını da Mälaren Gölü havzasından 
gelenler oluşturmuştu.59 Ele aldığımız dönem içerisinde Birka’yla Rusya, yani 
bize göre Varyag-Rusların eski ve yeni yurtları, arasında münasebetlerin bu-
lunduğuna dair günümüze ulaşmış epeyce arkeolojik buluntu da mevcuttur. 
Fakat bunlardan daha önemli olarak Charlotte Hedenstierna-Jonson, ele aldı-
ğımız dönem içerisinde özellikle de Dinyeper ve İtil Nehirleri boyunca ortak bir 
Rus kültürünün hâkim olmaya başladığını ifade eder. Yine ona göre, Birka da 
bu ortak Rus kültürünün kuzeydeki halkasını teşkil etmekteydi.60 Bu tespitin 
yanında Hedenstierna-Jonson, Varyag-Rusların Kuzeydoğu Avrupa’daki ilk 
yerleşim yerleri arasında zikrettiğimiz, Ladoga (Staraya Ladoga/Aldeigjuborg) 
ve Rürikovo Gorodişçe (Novgorod/Hólmgarðr) ile Birka arasındaki yapısal ben-
zerlikleri de söz konusu etmektedir.61

Birka’nın Doğu Avrupa’daki Varyag-Ruslarla bağlantısına işaret edenler 
kadar önemli sayılabilecek diğer buluntular, Birka’nın İslâm memleketleriyle 
kurduğu doğrudan veya dolaylı münasebetlere dair olanlardır. Aslında hiç de 
küçümsenmemesi gereken Birka’da bulunmuş Müslüman sikkelerinin62 ya-
nında, asıl önemli olanlarsa buradaki mezarlardan çıkarılmış ve üzerlerinde 
Arapça ibarelerin de bulunduğu günlük kullanıma dair olan yüzük ve giysi 
aksesuarları gibi kişisel eşyalardır.63 Egil Mikkelsen tarafından aktarıldığı-

ve eğer İskandinavya’daysa bunun için en uygun yerin Birka olabileceğini söyler. Bunlar arasın-
daysa çok kesin bir tercihte bulunmamıştır. Bkz. “The Third Tribe of the Rus”, s. 137-138.
57 Thomsen, The Relations Between Ancient Russia and Scandinavia, s. 78-80.
58 Birka ve bu dönemlerde ticarî açıdan sahip olduğu öneme dair bkz. Cross, “The Scandinavian 
Infiltration into Early Russia”, s. 505; Golden, “The Question of the Rus’ Qağanate”, s. 91; Char-
lotte Hedenstierna-Jonson, “Social and Political Formations in the Scandinavian Areas, 8th-10th 
Century. The Martial Perspective”, Territorio, Sociedad y Poder, Anexo No 2 (2009), s. 97.
59 Araştırmacılar, İsveç’te bulunan XI. yüzyıl öncesine ait Runik yazılı kitabelerden yola çıkarak 
doğuya en çok da Mälaren Gölü civarından kişilerin gittiklerini tespit etmişlerdir. Bkz. Thomsen, 
The Relations Between Ancient Russia and Scandinavia, s. 80; Hedenstierna-Jonson, “Rus’, Varan-
gians and Birka Warriors”, s. 161, 168-169.
60 Bkz. Charlotte Hedenstierna-Jonson, “Traces of Contacts: Magyar Material Culture in the Swe-
dish Viking Age Context of Birka”, RGZM-Tagungen, 17 (2009), s. 30-31 vd; Hedenstierna-Jonson, 
“Rus’, Varangians and Birka Warriors”, s. 168.
61 Bkz. Hedenstierna-Jonson, “Rus’, Varangians and Birka Warriors”, s. 161.
62 Ingrid Gustin’in detaylı analizlerinden anlaşılacağı üzere, Birka’da tüm dönemler için en çok bu-
lunmuş olan sikkeler İslâm dünyasına ait olanlardır. Yine bunlar arasında en çok rast gelinenleri 
de Abbâsî ve Sâmânî devletlerinin sikkeleridir. Bkz. “Coin Stock and Coin Circulation in Birka”, 
Silver Economies, Monetisation and Society in Scandinavia, AD 800-1100, ed. James Graham-Cam-
pbell-Søren M. Sindbæk-Gareth Williams, Aarhus, 2011, s. 227-244.
63 Örneğin, Birka’daki 515 numaralı mezarda ametist taşlı gümüş bir yüzük bulunmuştur. Bu yü-
zükteki ametistin üzerinde de Arap harfleriyle yazılmış bir şekilde “Allah” ibaresi bulunmaktadır. 
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na göre, İsveç’e ağırlık akışının en yoğun olduğu dönem 890-930 yıllarına 
ait Birka mezarlarının pek çoğunda Müslüman ölçü sistemine ait ve üzerin-
de Arapça ibarelerin bulunduğu küre şeklinde ağırlıklar ele geçirilmiştir.64 
Bunlar altın, gümüş ve ilaç gibi hassas tartılması çok önemli olan değerli 
metaların ticaretleriyle ilgili olarak kullanılmaktaydılar.65 Hatta söz konusu 
buluntulardan yola çıkan araştırmacılar, Viking Dönemi İsveç ağırlık siste-
minin kökeninde İslâm vezinlerinin bulunduğunu da tespit etmişlerdir. Birka 
mezarlarından çıkarılan tüm bu objeler yine Egil Mikkelsen’e göre, yalnızca 
dolaylı ticarî münasebetlerle sınırlı kalmayarak buraya Müslüman tüccarları-
nın bizzat gittiklerini ve hatta orada ikamet ettiklerini gösterir mahiyette ola-
bilecek olanlardır.66 Büyük ihtimalle İstahrî’nin pasajındaki Rûsların üçüncü 
sınıfına dair bilgiler de işte bu tüccarların aktardıklarından oluşmuştu. Tüm 
bunlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Müslümanların ve İslam coğraf-
yacılarının miladî X. yüzyıl başlarında Birka’dan haberdar olmuş olmasında 
tuhaf bir yan bulunmadığı anlaşılır.

İslâm kaynaklarında Rûslar hakkındaki diğer bazı haberler dikkatle ince-
lendiğinde, kastedilenler arasında İsveçli Vikinglerin de bulunmuş olma ihti-
mali ciddi manada yükselmektedir. Yine İslâm coğrafya literatürünün önde 
gelen uzmanlarından Ramazan Şeşen’in kanaati de bu doğrultudadır ve be-
lirttiğine göre genel olarak İslâm coğrafyacıları Vikingleri Rûs şeklinde isim-
lendirmişlerdi.67 Örneğin, İbn Rüste’nin eserindeki Rûsiyye ( ) hakkın-
daki pasajı da bu açıdan değerlendirmek mümkündür. İbn Rüste’nin Rûslar 
hakkında aktardıkları şöyledir68:

“Rûslar’a (er-Rûsiyye) gelince… Onlar etrafı gölle çevrili bir adadadırlar. 
Onların oturdukları bu ada, ormanlıklar ve ağaçlıklar arasından üç gün-
lük yol mesafesi [genişliği]ndedir… Ve onlar [Rûslar], Sakālibe’ye hücum 
ederler. Onların [Sakālibe’nin] yanında karaya çıkana kadar gemilerle gi-
derler ve onları [Sakālibe’yi] esir ederek Hazarân’a ( ) ve Bulkâr’a      
( ) satmak için götürürler…”

İbn Rüste’nin bu pasajı tıpkı İstahrî’den aktardığımız pasaj gibi çok değer-
lidir ve bir manada da onu tamamlar mahiyettedir. İstahrî’nin Ersâniyye Rûs-
ları hakkında verdiği bilgilere paralel olarak buradaki Rûslar da yurtlarından 
gemilerle geliyorlardı; karaya çıktıktan sonra Sakālibe’den esirler almalarını 

Birka’da bulunan mevzubahis yüzük ve Müslüman Doğu menşeli diğer aksesuarlar için bkz. Egil 
Mikkelsen, “Islam and Scandinavia During the Viking Age”, Byzantium and Islam in Scandinavia: 
Acts of a Symposium at Uppsala University June 15-16 1996, Göteborg, 1998, s. 41-44.
64 Söz konusu buluntular için bkz. Mikkelsen, “Islam and Scandinavia During the Viking Age”, s. 45-46.
65 Bu konu hakkında bkz. Walter Hinz, İslâm’da Ölçü Sistemleri, çev. Acar Sevim, İstanbul, 1990, 
s. 1-9; Cengiz Kallek, “Miskal”, DİA, XXX, 182-183.
66 Söz konusu buluntuların Viking tarihi araştırmacıları tarafından ne şekilde yorumlanmış oldu-
ğuna dair bkz. Mikkelsen, “Islam and Scandinavia During the Viking Age”, s. 41, 49.
67 Şeşen, Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 39, dn. 70.
68 İbn Rüste, el-A‘lâku’n-nefîse, s. 129, krş. Şeşen, Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 39. Ebû Ubeyd el-
Bekrî’nin coğrafyasında Rûs ( ) başlığıyla aktarılan benzer bilgilerin bir kısmının da yine bu 
döneme ve bu konuya ait oldukları anlaşılıyor. Bkz. el-Mesâlik ve’l-memâlik, II, thk. Cemâl Tulbe, 
Beyrut, 2003, s. 58.
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müteakip bunları da Bulgar ve İtil69 şehirlerine götürüyorlardı. İbn Rüste’nin 
etrafı gölle çevrili olarak nitelediği Rûsların adası; genel olarak İskandinavya 
veya Baltık Denizi’ndeki Gotland, Öland ve Âland adaları olabileceği gibi Bir-
ka’nın da bir ada oluşunun hesaba katılarak ihtimaller arasında bulundu-
rulması gerektiği anlaşılır.70 Yine İstahrî’nin pasajında Ersâ’yla ilgili olarak 
aktarılan, onların ticarî emtialarını gemilerle kendilerinin getirdikleri bilgisi 
de çok önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda İbn Fadlân’ın 310/922 yılında 
Bulgar şehrinde gördüğü Rûsların71 da bunlar veya bunlarla yakından alakalı 
gruplar oldukları iddia edilebilir.72

Sonuç
Bu çalışmada, ilk kez İstahrî’nin Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik adlı eserin-

de tesadüf edilen ve literatürde de “Rûsların Üç Sınıfı” diye maruf pasaj de-
ğerlendirildi. Büyük ihtimalle miladî X. yüzyıl başlarında oluşturulan pasaj, 
aynı dönemdeki Varyag-Ruslardan ve onların üç şehrinden bahsetmektedir. 
Pasajda İstahrî tarafından Rûsların ilk sınıfının şehri olarak zikredilen Kûyâbe, 
IX. yüzyılın ortalarında Varyag-Rusların hâkimiyeti altına girmiş Kiev şehridir. 
Rûsların ikinci sınıfını tanımlamak için İstahrî tarafından kullanılan Salâviy-
ye adlandırmasıysa Doğu Slav kabilelerinden Sloveninin isminden ödünçleme-
dir. Sloveni, sakinleri oldukları Novgorod şehrinin 862 yılında Varyag-Ruslar 
tarafından hâkimiyet altına alınmasıyla bunların tebaasına dönüşmüştü. Bu 
nedenle İstahrî, buradaki Varyag-Rusları, tebaalarının neredeyse tamamını 
oluşturan Sloveni üzerinden tanımlamıştır. İlk ikisinin aksine İstahrî tarafın-
dan Rûsların üçüncü sınıfı olarak anılan Ersâniyye ve onların şehirleri Ersâ 
ise, araştırmacılarca daima farklı kavimler ve şehirler olarak teşhis edilmiştir. 
Biz ise burada Ersâ yerine İstahrî’nin eserinin Berlin ve Bologna nüshalarında 
geçen şekilleri daha doğru bularak teşhisimizi bunlar üzerinden yaptık. Buna 
ilave olarak İsveç’ten elde edilmiş arkeolojik buluntuları da göz önünde bulun-
durarak Ersâ’yı Mälaren Gölü’ndeki çok önemli Viking yerleşimi Birka olarak 

69 Aleksandr Yu. Yakubovskiy, Hazarân’ın İtil şehrinin ticaret merkezi konumundaki doğu kısmı 
olduğunu belirtmektedir. Bkz. “Gazneli Mahmud: Gazne Devleti’nin Menşei ve Karakteri Mesele-
sine Dair”, Ülkü, XII/72 (1939), s. 508. İtil’in doğu kısmının ticaret merkezi olması hakkındaysa 
bkz. İstahrî, Kitâbü’l-mesâlik ve’l-memâlik, s. 221-222, krş. Şeşen, Türkler ve Türk Ülkeleri, s. 159.
70 Peter B. Golden, bizzat Birka’yı zikrederek buradaki ada (cezîre/ ) kelimesinin gerçekten 
de bir adaya işaret etmiş olabileceği ihtimalini dillendirir. Fakat kabaca Dicle ve Fırat nehirleri 
arasında kalan bölgenin Müslümanlar tarafından yine aynı şekilde ada manasına gelen el-Cezîre 
olarak adlandırılmasından yola çıkarak pasajdaki cezîre (ada) ile İtil ve Oka Nehirleri arasında 
kalan bölgenin kastedilmiş olma ihtimaliniyse daha kuvvetli bulur. Bkz. “The Question of the Rus’ 
Qağanate”, s. 91-92.
71 İbn Fadlân’ın Rûslardan bahsettiği kısımlar için bkz. er-Rihle, çev. ve thk. Ramazan Şeşen, İbn 
Fadlan Seyahatnamesi, İstanbul, 2010, s. 37-44.
72 Yine Egil Mikkelsen de bu görüşü dillendirmekle birlikte bazı araştırmacıların, İbn Fadlân tara-
fından (er-Rihle, s. 32, 115) Bulgar memleketinde Müslüman oldukları belirtilen 5.000 kişilik el-Be-
rencâr ( ) adlı topluluğun da aslında Varyaglar (Væringar) yani Vikingler olduğu şeklindeki 
görüşlerini aktarır. Bkz. “Viking and Islam”, The Viking World, ed. Stefan Brink, London-New York, 
2008, s. 543-544. Douglas Morton Dunlop (Hazar Yahudi Tarihi, çev. Zahide Ay, İstanbul, 2008, s. 
198) ve Peter B. Golden (Hazar Çalışmaları, çev. Egemen Çağrı Mızrak, İstanbul, 2006, s. 254) ise, 
İbn Fadlân tarafından bahsedilen el-Berencâr isimli topluluğu Hazarların Belencer şehrinden göç 
etmiş kişiler olarak görmektedirler ki aslında genel kanaat de bu yöndedir.
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teşhis ettik. Böylece İstahrî’nin pasajındaki “Rûsların Üç Sınıfı”nın sırasıyla Kiev 
şehrindeki Varyag-Ruslar, Novgorod şehrindeki Varyag-Ruslar ve Birka şehrin-
deki Varyag-Ruslar oldukları kanaatine vardık. Bu doğrultuda her üçü de X. 
yüzyıl Varyag-Ruslarına ait çok önemli ticarî ve idarî merkezin, İslâm memle-
ketlerine yakın olandan uzak olana -güneyden kuzeye- doğru bir sıra takip edi-
lerek zikredildikleri de anlaşılmaktadır. Tüm bu bahsedilenlerden çıkarılması 
gereken bir diğer önemli netice de, İslâm kaynaklarının er-Rûs demekle zaman 
zaman İsveç’tekileri hatta direkt Birka’dakileri de kastetmiş olduklarıdır.

Harita 1: Rûsların Üç Sınıfı ve Bunların Üç Şehri
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İZMİR’DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI 
(1923-1938)

Dr. Ali ÖZKAN*

Öz

Türkiye’nin uluslararası tek millî bayramı olan Cumhuriyet Bayramı ilk 
defa 29 Ekim 1929’da kutlanmıştır. Bu kutlama Türk Milleti tarafından sadece 
bir bayram değil aynı zamanda hayat ve özgürlük timsali olmuştur. Kutlama-
nın özellikle Gazi Mustafa Kemal Döneminde çok coşkulu olduğu görülmüştür.

Düşman işgalinin başlangıç ve Türk zaferinin son noktası olan İzmir, bir 
yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin ilk uygulama yerlerin-
den biri olması diğer yandan ise İzmir halkının Atatürk’e olan büyük sevgisi 
İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını Türkiye’nin diğer illerden farklı 
kılmıştır. Atatürk’ün İzmirli Latife Hanım’ı eş seçmesi, annesi Zübeyde Hanı-
mın Karşıyaka, İzmir’de defin edilmesi, İzmir’in Atatürk’ün doğum yeri Sela-
nik’e benzerliği ve Gazi’nin sıkça yaptığı İzmir ziyaretleri de bu kutlamaların 
coşkusunu sürekli hale getirmiştir.

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları genel olarak Konak’taki Hükümet 
Konağı ile Alsancak’ta bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşmiştir. 
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına İzmir’in çevre kasaba ve köylerinden 
yoğun halk kitlesinin gelmesi bu kutlamanın geniş çaplı katılımının çok güzel 
bir örneğini oluşturmuştur.

Anahtar kelimeler: Atatürk Dönemi, İzmir, Cumhuriyet, Kutlamaları, Mil-
li Bayram.

Republic Day Celebarations In Izmir
Abstract

Republic Day, Turkey’s first international single national day, was first ce-
lebrated on October 29, 1923. This celebration is not only a feast by the Turkish 
Nation but also has been the symbol of life and freedom. The celebration was 
found to be very enthusiastic especially during the period of Gazi Mustafa Kemal.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 221                Nisan 2016

* İzmir Üniv., Cumhuriyet Tarihi ve Atatürk İlke ve İnkılapları Öğretim Görevlisi, ali.ozkan@izmir.edu.tr.
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As the beginning of the enemy invasion and the last point of the Turkish 
victory, İzmir, on the one hand is one of the application place of Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’s revolutions on the other hand the great love of İzmir’s people 
to Atatürk made Rupublic Day Celebration different from the celebration of 
other provinces in Turkey. Additonally, the events such as Atatürk’s choosing 
Lady Latife as his spoose, the burial of his mother, Lady Zübeyde in Karşıya-
ka, İzmir, the similarities between İzmir and Atatürk’s hometown Thessaloniki 
and the freuquent visits of Gazi to İzmir have made this celebration continu-
ously joyful.

In general, Republic Day Celebration took place both in the Goverment Of-
fice, Konak and in the Republic Square, Alsancak.The arrival of dense masses 
of the surrounding towns and villages of İzmir to the Republic Day Celebration 
was a very good example of broad participation in this celebration.

Keywords: Atatürk’s Period, İzmir, Republic, Celebration, National Day.

Giriş

Bu incelemenin amacı Atatürk Dönemi (1923-1938) İzmir’de Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarının nasıl yapıldığını, bunun İzmir halkı üzerinde meyda-
na getirdiği etkiyi ve bu etkinin cumhuriyet ile Atatürk devrimlerinin pekişti-
rilmesine olan katkısını araştırmaktır.

Bugüne kadar İzmir’de Atatürk Dönemi’nin tamamını içeren kapsamlı bir 
çalışma yapılmadığı tespit edildi.1 Söz konusu ihtiyacı karşılamak için yapı-
lan bu çalışmada öncelikle Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ile İzmir Ahmet 
Priştina Kent Kütüphanesi Arşivi’nden istifade edilerek Atatürk Dönemi Cum-
huriyet Bayramı kutlamalarına dair belge ve gazete bilgilerine ulaşıldı. Daha 
sonra İzmir’de bulunan kütüphanelerin İzmir bölümündeki tetkik eserleri ile 
diğer kütüphanelerin konuyla ilgili eserleri taranarak bazı bilgilere başvurul-
du. Ayrıca İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün izniyle 
İzmir’de bulunan yedi yaşlı bakım ve huzurevinde bugün sayıları oldukça 
azalan Atatürk dönemini görmüş yaşlı insanlarla söyleşi yapılarak onların 
hafızalarında kalan kutlama anılarından da yararlanıldı.

İncelemeye Cumhuriyetin ilanı ve Ankara’da yapılan ilk kutlama, Ata-
türk dönemi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının genel özellikleri ile İzmir’de 
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını etkileyen faktörleri içeren giriş bölümü ile 
başlandı. Daha sonra birinci bölümde Cumhuriyetin ilk on yılı Cumhuriyet 
Bayram kutlamalarını etkileyen gelişmeler, bayram hazırlıkları, bayram kut-
lamaları ve değerlendirmelere yer verildi. İkinci bölümde Cumhuriyetin Onun-
cu Yıldönümü kutlamaları geniş bir şekilde ele alındı. Üçüncü bölümde 10. 
Yıldönümü kutlamalarından Atatürk’ün ölümüne kadar olan dönem (1933-
1938) incelendi.

1 Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak Mehmet Emin Elmacı’nın “Cumhuriyet’in İlanı-
nın İlk Yıldönümü Kutlamaları”, Mevlüt Çelebi’nin “İzmir’de Cumhuriyetin 10. Yıldönümü Kutla-
maları, Türkan Çetin’in “İzmir’de Cumhuriyetin 15. Yıldönümü Kutlamaları” esas alan araştırmalar 
yapıldığı tespit edilmiştir.
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Bu çalışma, Atatürk Döneminde İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları-
nın coşkulu yapılmasının genel gerekçeleri ile Cumhuriyetin ve Atatürk dev-
rimlerinin sağlamlaştırılmasına olan katkısını içeren bir sonuç bölümüyle 
bitirildi.

1. Türkiye’de Cumhuriyetin İlan Edilmesi ve Ankara’da Yapılan İlk 
Kutlama

M. Kemal Atatürk İsmet Paşa ile birlikte Cumhuriyetin ilanına yönelik ge-
rekli kanun taslağını hazırladı. Bu taslakta 1921 Anayasası’nın 1, 3, 8 ve 9. 
maddelerinde gerekli değişiklikler yapıldı. İlk maddeye “Türkiye Devleti’nin Hü-
kümet şekli Cumhuriyettir” ibaresi eklendi.2 Daha sonra 20 Nisan 1924 Anaya-
sası ile getirilen yeni metin ile cumhuriyet bir devlet şekli olarak kabul edildi.3

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Heyeti Umumiyesi’nde kabul edilen 
364 numaralı kanunla bu yönetim şekli benimsenerek bunun tüm yurtta du-
yurulması istendi. TBMM’de Cumhuriyet, oybirliği ile “Yaşasın Cumhuriyet!” 
sesleriyle 29 Ekim 1923 tarihinde kabul edildi.4

29 Ekim 1923 günü saat 21 sıralarında Meclis Muhafız Bölüğü bir manga 
asker ile Meclis yanında bulunan bahçede havaya üç el ateş ederek cumhu-
riyetin ilan edildiğini Ankara’ya duyurdu. Aynı gece TBMM mebuslarından 
İstanbul mebusu Ali Rıza ve Bolu Mebusu Cevad Abbas’ın teklifi ile Türkiye 
Cumhuriyeti ilanı şerefine önce Ankara’da ve daha sonra da tüm yurtta 101 
pare top atışının yapılması teklif edildi. Bu teklif TBMM’ce kabul edilerek ka-
nunlaştı.5

Aynı gece Cumhuriyetin kuruluşu; 8. Tümen Topçu Birliği’nden Teğmen 
Asım’ın (Emekli Hava Korgeneral Asım Uçar) Sakarya ve Afyon Savaşlarına 
girmiş olan bataryası tarafından eşit aralıklarla yapılan 101 pare top atışı 
ile perçinlendi. Ülkenin her yanındaki garnizonlarında 101 pare top atışıyla 
cumhuriyet duyuruldu.6 Halk Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhurbaşkanı oldu-
ğunu duyunca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde toplanarak coşkulu 
bir şekilde sevinç gösterileri yaptı.7

2. Atatürk Dönemi Cumhuriyet Bayram Kutlamalarını Genel Özellikleri

Cumhuriyet Bayram kutlamalarının tespit edilen ilk genel özelliği Gazi M. 
Kemal Atatürk’ün kişiliğinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yansıma-

2 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: II, Cilt: 8, İçtima Senesi: 1,29 Teşrinievvel 1339 Pazartesi, s. 90; 
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, İstanbul, 1938, s. 577; Bengül Salman Bolat, Milli Bayram Olgu-
su ve Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923-1960), Ankara, 2012, s. 49; Cafer Ulu, 
“a.g.m.”, s. 251.
3 Hamza Eroğlu, Atatürk ve Cumhuriyet, Ankara, 2014, s. 93.
4 Zeki Arıkan, İzmir Basınından Seçmeler (1923-1938), İzmir, Ocak 2003, s. 15, 33; Hamza Eroğlu, 
a.g.e., s. 73; Bekir Sıtkı Yalçın - İsmet Gönülal, Atatürk İnkılabı, Ankara, 1984, s. 293-294; Behzat 
Ay, Çanakkale’den Laik Cumhuriyete, İstanbul, Ekim 1998, s. 74.
5 TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: II, Cilt: 3, Birleşim: 43, 29 Teşrinievvel 1339 Pazartesi, s. 99.
6 Bengü Bolat, “Cumhuriyetin İlan Edildiği 29 Ekim Kutlamalarına Toplu Bir Bakış”, Altınca Ulus-
lararası Atatürk Kongresi (12-16 Kasım 2007-Ankara, Bildiriler), Ankara, 2010, s. 596 (595-613); 
Naşit H. Uluğ, Siyasi Yönleriyle Kurtuluş Savaşı, İstanbul, 1973, s. 380; Hamza Eroğlu, a.g.e., s. 74.
7 Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 53-54.

221_Ali_Ozkan.indd   3 09.05.2016   15:45:39

137



4 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

sıdır. Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyeti kurarken Cumhuriyetin halk için 
daha yararlı bir sistem olduğuna inandılar. Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yılla-
rında Rusya’da Josef Stalin, Almanya’da Adolf Hitler, İtalya’da Benito Musso-
lini gibi diktatörler halk adına deyip halklarını felakete sürüklerken M. Kemal 
bunların aksine zamanı gelince yönetimi asıl sahibine yani halka bıraktı.8

Türk halkı Atatürk’ün yaptığı her şeyin doğru olduğuna inandı ve bu ne-
denle bayram kutlamalarına çok önceden hazırlık yaparak kalabalık bir şekil-
de katıldı. Bu konuda 08 Kasım 2015 tarihinde Karabağlar İzmir Huzurevi ve 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görüştüğüm 1926 doğumlu Uluğ 
Atagan Bey Atatürk’e karşı olan inanç ve sevgisini ifade ederken her Türk ço-
cuğunun en büyük hayalinin Atatürk’ü görmek olduğunu belirti. 

Bu dönemin bir diğer özelliği Türkiye’yi çağdaş devlet kılan temel devrim-
lerin gerçekleşmesine rağmen fiili olarak ülkenin tek parti tarafından yöne-
tilmesiydi. Bu durum iktidara Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını merkezi 
yönlendirme ve kontrol imkânı verdi.9

Bu dönemim başka bir özelliği ise Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 
bizzat Atatürk tarafından organize edilmesiydi. Bu organize etme Cumhuri-
yetin onuncu yılında en üst seviyeye geldi. M. Kemal Atatürk’ün teşkilatçı 
yapısı ve lider özelliği Türk halkı tarafından yürekten benimsendi. Bu nedenle 
Atatürk’ün Ankara’da belirlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ana prog-
ramı ve çeşitli uygulamalarını süratle benimseyen halk kendi kent, kasaba ve 
köylerinde imkânları ölçüsünde icra etti.10

Bu dönemde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gerek basında ve gerek-
se yapılan konuşmalarda halkın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz sevgi 
ve hayranlığını her fırsatta belli etmesi dikkat çeken başka bir özelliktir.11

Kutlama programları Cumhuriyetin 10. Yıldönümü kutlamaları oluncaya 
kadar bir günü kapsayacak şekilde ve hemen hemen aynı etkinlikleri içer-
mekte iken 10. Yıldönümü dahil Atatürk’ün ölümüne kadar geçen zaman di-
liminde ise kutlamalar üç gün süreyle ve daha çok faaliyet ve etkinliği kapsa-
yacak şekilde organize edildi. 

3. İzmir’de Atatürk Dönemi Cumhuriyet Bayram Kutlamalarını 
Etkileyen Faktörler

İlk faktör; İzmir’in Türk Kurtuluş Savaşı’nda ilk işgali görmesi ve düşma-
nın denize döküldüğü son yer olmasıdır. Bu özellik Türk Milli Mücadele tari-

8 Şakire Polat, “Cumhuriyet Olgusunun Tarihsel Gelişimi”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 
5, Sayı: 9, Ankara, Şubat 2007, s. 96-97.
9 Kemal Zeki Gençosman, Bir İmparatorluğun Yıkıntısı Üstünde Bir Cumhuriyet Doğuyor, İstanbul, 
Aralık 1976, s. 124-125.
10 08 Kasım 2015 tarihinde Karabağlar İzmir Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merke-
zi’nde görüştüğüm 1926 doğumlu, Mersin’in Mut İlçesi Çömelek Köyü’nden Asım İş Bey kendi 
köyünde yapılan programın Ankara kaynaklı olduğunu, köyde bile “Zafer Takı” kurduklarını ve bu 
takın bulunduğu yerde bayram kutlamalarını yaptıklarını belirtti.
11 Bu konuda 08 Kasım 2015 tarihinde Karabağlar İzmir Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitas-
yon Merkezi’nde görüştüğüm 1931 doğumlu Nevin Bajdaroğlu Hanım sınıfta okumayı ilk söküp 
kırmızı kurdeleyi almasını gururla ifade ederken öğretmeninden sürekli Atatürk’ten bahsetmesini 
isteğini söyledi. Atatürk’ün kendisi için başarı anahtarı olduğunu ilave etti.
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hinde İzmir’in Türk halkının kalbinde özel bir yere sahip olmasını sağlamak-
tadır. Atatürk Anadolu’ya ayak bastığının gecesinde İzmir’in işgalini protesto 
eden emirler vermişti.12

İzmir’de yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını etkileyen diğer bir 
faktörde Gazi M. Kemal Atatürk’ün İzmir sevgisidir. Atatürk İzmir’i çok sever 
ve bu şehri doğduğu Selanik’e benzetirdi.13 Atatürk bu sevgisini 14 Eylül 1922 
günü İzmir Belediye Meclisi’nce teklif edilen hemşerilik teklifini kabul ederek 
gösterdi.14

M. Kemal Atatürk: “Kurtarılması tüm millet için ülkü olmuş kent” olarak 
tanımladığı İzmir’i çok seviyordu. Mustafa Kemal modern Türkiye’nin oluşum 
sürecinde İzmir’e hep öncü bir rol yüklemiştir.15 Bu bağlamda Mustafa Kemal 
Cumhuriyetin önce ve sonra yapacağı birçok devrim ve dönüşümlerle ilgili ilk 
mesajlarını İzmir’de vermişti. Onun bu konudaki tercihinin önemli nedenle-
rinden birisi ise İzmir ve İzmirlilerin ulusal kurtuluş savaşına ve savaş sonrası 
Cumhuriyet devrimine olan bağlılıklarıydı.16

Atatürk, 11 Ekim 1925’de Şapka Devrimi nedeniyle İzmir’i ziyaret ettiğinde 
bu özel sevgiyi İzmirli yurttaşlara yaptığı konuşmada:

“Ben bütün İzmir’i, İzmirlileri severim. Güzel İzmir’in temiz kalpli insanları-
nın da beni sevdiklerinden eminim. Yalnız, bir tesadüf beni Karşıyaka’ya daha 
çok bağlamıştır. Karşıyakalılar, anam sizin bağrınızda, sizin topraklarınızda 
yatan anamın mezarını gördüm” diyerek bu sevgisini belirtmiştir.17

Ayrıca Mustafa Kemal yaşamında kısa süren ilk ve tek evliliğin İzmir’in 
köklü ailelerinden Uşakizadelerin kızı Latife Hanımla yapması ve onu yetiş-
tiren annesi Zübeyde Hanım’ın İzmir’de vefat ederek Karşıyaka’ya defnedil-
mesi Mustafa Kemal’in İzmir ve İzmirlilerle sevgisini daha da güçlendirmiş-
ti.18

M. Kemal Atatürk’ün İzmir’i değişik amaçlarla ziyaret etmeleri de İzmir’de 
yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını olumlu yönde etkilemiştir. Ata-
türk Cumhuriyet ilan edildikten sonra İzmir’i 12 defa ziyaret etmişti.19

Diğer bir faktör de takvimsel uygunluktur. İzmir’de Ağustos, Eylül ve Ekim 
ayları millî duyguların en üst seviyeye çıktığı aylardır. 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı’nın hemen ardından 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü kutlamaları gelmek-
tedir. Henüz bu heyecan geçmeden Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları 
başlamaktadır. Bu takvimsel uygunluğun da İzmir’de yapılan Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarına ilave bir katkı sağladığı tespit edilmiştir.

12 Ayın Tarihi, 1-31 Teşrinievvel 1937.
13 Harika Yamak, Atatürk ve İzmir, İstanbul, 2010, s. 55.
14 Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Ankara, Haziran 1998, s. 249.
15 Oktay Gökdemir, “Bir Cumhuriyet Kentinin Doğuşu”, İzmirli Olmak Sempozyum Bildirileri (22-24 
Ekim 2009), İzmir, Haziran 2010, s. 104.
16 Oktay Gökdemir, “a.g.m.”, s. 105.
17 Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Ankara, 1975, s. 194; Yaşar Aksoy, Smyrna-İzmir Efsa-
neden Gerçeğe, İzmir, Ocak 2002, s. 132.
18 Oktay Gökdemir, “a.g.m.”, s. 105.
19 Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Ankara, Haziran 1998, s. 247-257.
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Birinci Bölüm

I. İzmir’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923-1932)

1. Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarını Etkileyen Gelişmeler

Cumhuriyetin kutlandığı ilk yıllarda İzmir’de bayram kutlamasını etkile-
yen en önemli olay İzmir yangınının devam eden etkisidir. 13 Eylül 1922’de 
Ermeni mahallesinde başlayan ve kısa sürede yayılan bu yangın İzmir’i fela-
kete sürükledi.20

Yangın sona erdiğinde artık İzmir eski İzmir değildi. Bu yangında 35 ma-
halle ve çarşı ile birçok resmi ve özel binalar (İzmir’de mevcut 42945 hanedan 
14004’i yani yaklaşık üçte biri) yandı.21

Netice itibariyle kimin tarafından çıkarılırsa çıkarılsın yangın İzmir’deki 
ekonomik ve sosyo-kültürel hayatı uzun süre etkiledi.22

İlk yıllarda Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını etkileyen diğer bir olay da 
ülkeye yapılan göçlerdir. Bu dönemde Türklere yapılan züllümler nedeniyle 
Balkanlardan; Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan’dan İzmir’e göçler yapıl-
dı. Bu göçler İzmir’e ekonomik olarak oldukça zor günler yaşattı. Bununla bir-
likte göçmenler sığınacakları son yerin burası olduğunu bilerek Cumhuriyete 
sahip çıkmaya yöneldiler.

İlk yıllarda Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını etkileyen başka bir geliş-
me, M. Kemal Atatürk’ün İzmir’e yaptığı ziyaretleri oldu. M. Kemal Atatürk’ün 
İzmir’i her ziyaret edişi İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının daha 
coşkulu geçmesine neden olduğu yapılan gazete incelemelerinde görüldü.

Mustafa Kemal İzmir’e yaptığı her ziyaretinde Türk halkını çağdaş uygarlık 
seviyesine çıkarmak için yaptığı devrimleri bölge halkına anlatarak onların 
Cumhuriyete ve devrimlere sahip çıkmaya sevk etti.23

Halkın en büyük arzusu Mustafa Kemal’i şahsen görme ve O’nun devrim 
ve Cumhuriyet ile ilgili direktiflerini almaktı.24

Bu dönemde İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını etkileyen en 
önemli gelişme ise İzmir’de Atatürk’e karşı bir suikastın planlanmasıdır. An-
cak bu suikast planı, 17 Haziran 1926 tarihinde suikastçılardan İzmir’de ikâ-
met eden Giritli Şevki adlı bir motorcunun ihbarı ile gerçekleşmedi.25

Bu durum İzmir halkını derinden üzdü. Ancak M. Kemal Atatürk verdiği 
demeçte:26

20 Harika Yamak, Atatürk ve İzmir, İstanbul, 2010, s. 44-47.
21 Taner Beyaz, İzmir Basınında Demokrasi Mücadelesi, İzmir, 1992, s. 23; Oktay Gökdemir, 
“a.g.m.”, s. 107; Mustafa Turan, Yunan Mezalimi, Ankara, 2006, s. 116.
22 Bilge Umar, İzmir’de Yunanlıların Son Günleri, Ankara, (Yayın Tarihi Belirtilmemiştir), s. 322.
23 Hüseyin Cevizoğlu, Atatürkçü Düşünce ve Sonuçları, Ankara, 1980, s. 147.
24 Oktay Gökdemir, “a.g.m.”, s. 107; Necmi Ülker - Vehbi Günay - Latif Daşdan, İzmir’in Sevinç 
Günleri-Atatürk’ün İzmir Ziyaretleri, İzmir, 2009, s. 9.
25 Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 74; Harika Yamak, a.g.e., s. 154; Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de 
Siyasi Partiler, Cilt: III, İstanbul, 2007, s. 710-711.
26 Cemal Avcı, “75. Yılda Türkiye Cumhuriyeti”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 44, Tem-
muz 1999, s. 681.
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“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhu-
riyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyerek İzmirlilere, yeni nesle olan güven ve 
inancını belirtti.

Okuma yazmayı kolaylaştırmak, Türk Milleti’nin eğitim ve kültür sevi-
yesini yükseltmek, millî kültürü oluşturmak ve çağdaş uygarlığa yöneltmek 
amacıyla 1928 yılında yapılan Harf Devrimi Cumhuriyet Bayramı kutlama-
larında farklı bir bakış açısı getirdi.27 Latin harfleriyle Türkçe okumak ve 
yazmak için tüm yurt çapında Halk Eğitim Kurumları’nın “Millet Mektepleri” 
adı altında açılması gerçekleşti. Söz konusu mektep ve dershanelerinin te-
mel atma ve açılışları Cumhuriyet Bayramlarının yapıldığı zamana getiril-
di.28

Türkiye’ye ve İzmir ve civarına yabancı devlet başkanı, başbakan veya üst 
seviyeli kimseler tarafından yapılan ziyaretlerin de Cumhuriyet Bayramı kut-
lamalarını etkileyen önemli gelişmelerden birini oluşturduğu yapılan gazete 
incelemelerinde tespit edildi. Bu kapsamda söz konusu dönemde, 1930’da iki 
ziyaret gerçekleşti. Bunlar Yunanistan Başbakanı Venizelos ile Macar Başba-
kanı Kont Betlen’nin Türkiye’yi ziyaretleridir.29

M. Kemal Atatürk 1930’da Cumhuriyetin 7. Yıl kutlamalarına Yunanis-
tan Başbakanı Venizelos, Dışişleri Bakanı Mihalakopulos ve Macar Başbaka-
nı Bethlen’i misafir etmeleri tüm yurtta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 
farklı bir bakış getirerek kutlamanın coşkusunu artırdı.30

1922 doğumlu İzmir’in en köklü ailelerinden birinin ferdi olan Turan Muş-
kara anılarında:31

“Atatürk-Venizelos diyalogu ile İzmir’de 9 Eylül Kurtuluş Günü kutlamaları 
hafifletilmiş yerine Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha büyük özenle yapıl-
mıştır. Havai maytaplar, havada açılıp patlayan yıldızlar, şemsiyeler kullanıla-
rak bu coşku artırılmaya çalışılmıştır.”

Bu ziyaret Türk halkına temel millî bayramın Cumhuriyet Bayramı olduğu 
ve her ne sebeple olursa olsun coşkuyla kutlanması gerektiğini göstermesi 
açısından önemli bulundu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını etkileyen farklı bir gelişme de mey-
dana gelen doğal afetlerdir. Bu kapsamda 26 Ekim 1930’da meydana gelen 
sel felaketi İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını etkileyen bir gelişme 
oldu.32

Sel nedeniyle M. Kemal Atatürk 01 Kasım 1930’da TBMM III. Dönem 4. 
Yasama Yılı Açış Konuşmasında:

27 Neriman Tongul, “Türk Harf İnkılabı”, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 33-34, Ankara, Mayıs-Kasım 
2004, s. 103.
28 Neriman Tongul, “a.g.m.”, s. 126.
29 Anadolu, 29 Teşrinievvel 1930.
30 Milliyet, 22 Teşrinievvel 1930; Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Ata-
türk Günlüğü, Ankara, 1999, s. 433; Cafer Ulu, “a.g.m.”, s. 260-261; Serbest Cumhuriyeti, 27 
Teşrinievvel 1930.
31 Turan Muşkara, a.g.e., s. 50-51.
32 Serbest Cumhuriyet, 28 Teşrinievvel 1930; Anadolu, 30 Teşrinievvel 1930.
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“Arkadaşlar, bu günlerde İzmir’de yer alan sel felaketi bizi çok üzdü. Bu 
afetin ölüme neden olması üzüntümüzü arttırdı. Cumhuriyet hükümeti gereken 
önlemleri büyük bir özenle alacaktır.” demiştir.33

Bu dönemde dikkati çeken son olay da 23 Aralık 1930’da Giritli Mehmet 
ve adamlarının çıkardığı, Yedek Subay Ahmet Fehmi Kubilay ile iki bekçinin 
şehit edilişi oldu. Cumhuriyet ve devrimlere karşı yapılan bu isyan 1924-1938 
yılları arasında Türkiye’de çıkan 18 ayaklanmadan yalnız Menemen Olayı Batı 
Anadolu’da çıkmış olması anlamlı bulundu.34

2. Cumhuriyet Bayram Hazırlıkları 
29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edildikten sonra TBMM’ce bunun tüm 

yurtta kutlanması kararlaştırıldı.35

1924 yılına gelince hükümet tarafından çıkarılan bir kararname ile özel bir 
program hazırlanarak tüm yurtta bugünün bayram olarak kutlanması sağ-
landı. Bu kararnamede ayrıca 29 Ekim 1924 tarihinde 101 pare top atışına ve 
özel bir törenle bugünün kutlanmasına karar verildi.36

İzmir’de 1924 yılı kutlamaları hazırlanan bu program çerçevesinde yapıldı. 
Program, valiliğin hükümet konağında sabah resmi kabul yapması, öğleden 
sonra ise resmi geçitin icrası, akşam ise Cumhuriyet balosu ve fener alayının 
gerçekleşmesi şeklindeydi.37

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 8 Şubat 1925 günü yapılan oturu-
munda 29 Ekim’i Cumhuriyet Bayramı olarak kabul ederek kutlamaya resmi 
bir millî kimlik kazandırdı. “Cumhuriyet’in İlanına Müsadif 29 Teşrin-i evvel 
Gününün Millî Bayram Addi Hakkında Kanun” ile bugünden sonra Meclis yeni 
devletin ve rejimin adının konulduğu bu günü bu tarihten sonra Türkiye’nin 
içinde ve dışında devlet adına yapılacak olan tek millî bayram olarak kabul 
etti.38 Bu gün ayrıca genel tatil ilan edildi.39

1925-1933 yılları arasında yapılan tüm kutlamalar 1925 yılında çıkarılan 
kanunla belirlenen kutlama programı esas alınarak gerçekleşti. Buna göre 
bayram 28 Ekim saat 13:00 ile 29 Ekim akşamına kadar olan süreyi kapsa-
yacaktı. Program genel olarak sabah valilik makamında resmikabul, öğleden 
sonra resmigeçit ve gece de ağırlıklı olarak fener alayı yapılması ve Cumhuri-
yet balosu verilmesini kapsamaktaydı.40

33 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, D. 111, C. 22, Sa. 2, (01 Kasım 1930).
34 Mehmet Aydoğan, İç İsyanlar ve Şeyh Said İsyanı, İstanbul, Ağustos 2007, s. 327-337.
35 Zeki Arıkan, İzmir Basınından Seçmeler (1923-1938), İzmir, Ocak 2003, s. 15, 33; Hamza Eroğlu, 
a.g.e., s. 73; Bekir Sıtkı Yalçın - İsmet Gönülal, Atatürk İnkılabı, Ankara, 1984, s. 293-294; Behzat 
Ay, a.g.e., s. 74.
36 Mehmet Emin Elmacı, “Cumhuriyet’in İlanının İlk Yıldönümü Kutlamaları”, Çağdaş Türkiye 
Tarihi Araştırma Dergisi, Cilt: III, Sayı: 8, İzmir, 1998, s. 52.
37 Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 66.
38 Erdem Çanak, “Adana’da Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamaları”, Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi, Cilt: XXIX, Sayı: 86, Ankara, Temmuz 2013, s. 4 (1-27).
39 Cafer Ulu, “Atatürk Döneminde Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları: İstanbul ve Ankara Örneği 
(1925-1938)”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 208, İstanbul, Şubat 2014, s. 249; Bengül Salman 
Bolat, a.g.e., s. 53-54.
40 Ahenk, 28 Teşrinievvel 1929, Hizmet, 29 Teşrinievvel 1929; Anadolu, 25 Teşrinievvel 1929.
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1924 yılı kutlama programının yaklaşık Ekim ayı başında Ankara’dan gön-
derilmesiyle yapılacak hazırlıkların bayram programına göre düzenlenmesine 
imkânı verdi.

Bununla birlikte ilk defa resmi olarak kutlanan 1925 Cumhuriyet Bay-
ramı kutlamaları için çok önceden hazırlık yapıldığı görüldü. Bu kutlamada 
gündüz yapılan törenin dışında gece etkinlikleri de düzenlenmesi, şehirde za-
fer taklarının kurulması, süslenmesi, şehirdeki tüm camilerin aydınlatılması, 
gece fener alayının düzenlenmesi kararlaştırıldı.41

Bu dönemde 7 Kasım 1931 tarihinde Başvekil tarafından Ankara Valiliği’ne 
gönderilen bir yazı ile Cumhuriyetin yıldönümü günü yapılmakta olan resmi 
geçitte her memlekette olduğu gibi tribünlerde harp malulleri içinde silah arka-
daşlarının yanında yer ayrılması bildirildi.42 Bu dönemde Cumhuriyeti sahip-
lenmeye davet edildiği görüldü. Bu şekilde basın yönlendirmesi halkı Cumhuri-
yete daha başlangıçtan itibaren sahiplenmesi gerektiği düşüncesine sevk etti.43

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında her ilden değişik miktarda izcilerin 
Ankara’daki törenlere katılması gelenek haline geldi.44

2.1. Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Değerlendirme (1923-1932)

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihinde yapılan gazete ince-
lemelerinde Ankara’da Cumhuriyet ilan edilince Cumhuriyet coşkusu tüm 
yurtta derinden hissedildiği tespit edildi. İzmir’de yayınlanan Ahenk Gazetesi 
31 Ekim 1923 tarihindeki sayısında ilk sayfada:45 “Millet Meclisi Cumhuriye-
ti kabul ve ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Reisicumhur, İsmet Paşa’da Kabine 
Reisi oldu. Reisicumhur Mustafa Kemal’in hem Meclise hem de kabineye riya-
set edecektir” haberini vererek Cumhuriyetin ilanını İzmir halkıyla paylaştı. 
Ahenk Gazetesi ayrıca Cumhuriyetin Ankara’da 101 pare top atışı yapılarak 
kutlandığını da ilave etti.

İzmir’de de hissedilen bu coşku ve mutluluğu gazeteci yazar Aslan Tufan 
Yazman anılarında;46

“Biz İzmir’de Karşıyaka’da dolaşırken 29 Ekim 1923 günü akşamı bir-
den topların patlamaya başlamasından, evvela korkmuş, acaba tekrar 
savaşa mı giriyoruz diye endişelenmiştik. Biraz sonra herkesin ağzında; 
Cumhuriyet ilan edildi!.. Yaşasın Cumhuriyet!.. sesleriyle koşuştuğunu 
gördük. Biz de çok sevinmiştik. Fakat Cumhuriyet ne idi? Neden dolayı bu 
kadar sevinmemiz lazımdı? İşte bunu pek bilmiyorduk. Yalnız bizi o anda 
pek çok sevindiren şey Atatürk’ün cumhur reisliğine seçilmiş olmasıydı. 
Onu o kadar çok seviyorduk ki, ne olursa olsun O başımızda olsun. O bü-
yüsün, şerefli ve kudretli olsun, O yükselsin, O yaşasın istiyorduk” dedi.

41 Cafer Ulu, “a.g.m.”, s. 252.
42 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 198, Dosya No: 351, Belge No: 3.
43 Yanıkyurt Gazetesi, 29 Teşrinievvel 1926.
44 BCA, Fon Kodu: 030100102, Kutu No: 23, Dosya No: 70, Belge No: 8.
45 Ahenk Gazetesi, 31 Teşrinievvel 1923.
46 Aslan Tufan Yazman, Atatürk’le Beraber (1922-1938) (Anı)-Devrimler Olaylar, (Yayım yeri veril-
memiştir), 1969, s. 61-62.
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1924 yılında Cumhuriyetin ikinci yıldönümünde İzmir’de bayram kutla-
ması hükümet kararnamesi esaslarına göre ve bir günü kapsayacak şekilde 
icra edildi.47

Bayram sevinci ve coşkusunun giderek arttığı yine İzmir’de basılan gazete 
haberlerinde görüldü.

Ahenk gazetesi ise Cumhuriyeti “Bugün bin ıstırap bin felaketle dolu karan-
lık bir devrin kapanıp açıldığı gündür” diye tanımladı.48

Bayram kutlamasıyla ilgili ilanlar 28 Ekim 1924 tarihinde verildi. Bayra-
mın bir gün sonra 29 Ekim günü kutlanacağını, bayram günü tüm devlet da-
irelerinin tatil olacağını belirten ilanlar ayrıca yapılacak kutlama programını 
da kapsamaktaydı.

Buna göre bayram günü saat on bir de Hükümet Meydanı’nda resmi kabul 
yapılacak, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İnceoğlu Hamit Şevki 
Bey yapacak ve müteakiben resmi geçit icra edilecekti. Ayrıca gece mahalli eğ-
lencelerin düzenleneceği ve belediye tarafından havai fişek atılacağı bildirildi. 
Neticede bayram genel olarak planlandığı gibi icra edildi.49

1925 yılında, Cumhuriyetin üçüncü yıldönümünden itibaren 1933 yılına 
kadar bayram kutlamaları programda belirtildiği gibi yapıldı.50

1926 yılında yapılan Cumhuriyetin yıldönümü kutlamaları Yanıkyurt Ga-
zetesi’nde “Yaşasın Cumhuriyet!” başlığı ile yayınlanan haberde Cumhuriyet 
idaresinin ne olduğunu artık öğrenildiği ve şükür edildiği belirtildi.51 Bu yılki 
kutlamada dikkate çeken husus ilk defa Türkiye’nin her yerinden bayrama 
katılmak üzere izcilerin Ankara’ya gitmeleri ile 29 Ekim günü yüz bir pare top 
atışının yapılması oldu.52

Bu kapsamda İzmir’de başta İzmir Kız ve İzmir Erkek Lisesi olmak üzere 
birçok okuldan öğrenciler seçilerek izci olarak Ankara’ya gönderildi. O günün 
izcilerinin Ankara’daki kutlamalara katılması, Atatürk’ü görme heyecanını 
yaşamaları, Ankara’daki bayramın etkisini bulunduğu okul ve çevresine yan-
sıtması müteakip bayram kutlamalarının coşkuyla yapılmasına ve Cumhuri-
yete sahiplenilmesi vesile olduğu görüldü.53

1926 yılında ayrıca İzmir’de Tayyare Mektebi’nde, Kemal Paşa, Bergama, 
Ödemiş, Akhisar kazaları adına alınan uçaklara isim verme töreni yapıldı.54

1927 yılında yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha önceki yılla-
rın bir benzeri şeklinde yapıldı.

1928 yılında Cumhuriyetin şerefli yıldönümünde bütün memleket yük-
sek bir heyecanla bayram yaptı.55 Yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıy-

47 Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 66.
48 Mehmet Emin Elmacı, “a.g.m.”, s. 55.
49 Mehmet Emin Elmacı, “a.g.m.”, s. 56.
50 Cafer Ulu, “a.g.m.”, s. 252.
51 Yanıkyurt, 29 Teşrinievvel 1926.
52 Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 70-71.
53 Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 70-71.
54 Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 82.
55 Hâkimiyeti Milliye, 31 Teşrinievvel 1928.
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la ilgili İzmir’de basılan Yanıkyurt Gazetesi 30 Ekim 1928 tarihli basımında 
“Cumhuriyet Bayramı’nın Düzenlenmesi” başlığı ile verdiği haberde:56

“İzmir Cumhuriyet Bayramını hakiki pek memnun bir suretle düzenledi. 
Şehir baştanbaşa donanmış, her taraf çok hoş görünüyordu. Daha 
sabahtan halkımız caddeleri dolduruyordu. Hükümet Dairesinde bir 
bando mızıka bulunuyordu. Sabahtan saat dokuzda tebrikler başladı. 
Vali İhsan Paşa Hazretleri Mebussan Keram-ı, memurları, adliye persone-
li, askeriyeyi, belediye reisini, Cumhuriyet Halk Fırkası Erkanını… kabul 
ettiler. Merasimde şehirdeki konsoloslar ve ecnebi müdürleri de katıldı-
lar. Ziyaretçileri bir polis grubu selamladı. Saat on bir bucakta Vali Paşa 
Hazretleri iade-i ziyarete başladı. Öğleden sonra iade-i ziyaret devam 
buyurarak kışlaya ve belediyeye ve Cumhuriyet Halk Fırkasına gittiler. 
Şehrimizdeki bütün mektepler merasime iştirak ettiler. Merasim saat üç 
ile beş arasında devam ederken tayyarelerimiz de şehrimizin üstünde uç-
tular. Gündüz İkiçeşmelik ve Eşrefpaşa’da halkımız davullar çaldırdılar. 
Geceleyin Hükümet Dairesi güzel süslendi. Kemeraltı, Tilkilik, İkiçeşmelik, 
Eşrefpaşa, Basmane, Yalılar ve Karşıyaka’da halk taraf taraf toplandılar. 
Saat sekizde Kemeraltı’na iştirak edecek olan zevat Hicri Baba’da top-
landılar. Saat dokuzda Fener Alayı hareket etti. Fener Alayı Hükümet ve 
Kışla önünden Kordon’a gitti. Dışardan gelen halk, piyade ve süvariler, 
binlerce İzmirli ellerinde renkli katarlarla caddelerde, Kordon’da millî şar-
kılarla davul ve zurnalarla Cumhuriyetin yıldönümünü kutladılar.”

1929 yılında ise yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı 28 Ekim 
günü İzmir’de gazetelerde yayınlandı ve planlandığı gibi yapıldı. Program ge-
reği sabah yapılan resmikabulden sonra Belediye Başkan Yardımcısı Adil Bey 
ile İzmir Erkek Lisesi’nden Ratip Efendi konuşma yaptı.57

Bu temanın 1933 yıldönümü kutlamalarına kadar birçok konuşmacı tara-
fından kullanıldığı yapılan gazete araştırmalarında görüldü. Vali Kazım Paşa 
da yine günün anlam ve önemini yapan konuşma yaptı.58 İstiklal madalyası 
ile taltif edilenlerin madalyaları takıldı.59 Daha sonra resmigeçidi icra etmek 
üzere Gazi Bulvarına gidildi.60 Bunun için önce Gazi Bulvarı’nda bir tribün 
hazırlandı. Burada Vali Kazım Paşa, Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa, Müstah-
kem Mevki Komutanı Ali Fuat Paşa, Fırka K. Seyfi Paşa, Giresun Mebusu Ha-
cim Bey, Belediye Reisi Hulusi Bey ile mülki ve askeri erkân bulunmaktaydı. 
Resmi geçide önce piyadeler başladı. Topçular atlı idi. Bunlar geçerken tayya-
reler halka tebrik kartları attı. Bu kartları kapışan halk resmi geçitte bulunan 
bahriyelileri de alkışlamaya devam etti.61

56 Yanıkyurt, 30 Ekim 1928.
57 Yeni Asır, 29 Teşrinievvel 1929.
58 Hizmet, 30 Teşrinievvel 1929; Anadolu, 30 Teşrinievvel 1929.
59 Hâkimiyeti Milliye, 31 Teşrinievvel 1929.
60 Hizmet, 30 Teşrinievvel 1929; Anadolu, 30 Teşrinievvel 1929.
61 Anadolu, 29 Teşrinievvel 1929
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Bundan sonra İzmir Kız Lisesi ile izciler geçti. Her ikisi de geçerken sağ 
ellerini kalplerinin üzerine koydu. Bunları İzmir Erkek Lisesi takip etti. Erkek 
Lisesi geçiş esnasında şapkalarını ellerine aldı. Bir müddet sonra kız ve erkek 
muallim mektepleri, ticaret ve sanat okulları geçti.62

Halk akşam yemeğinden sonra sokakları dolup taşırdı. Şehrin her yanına 
meşale yakıldı.63 Cumhuriyet Bayramı süresince Körfez vapurları bayram şe-
refine sabaha kadar işledi, gece boyunca şehrin muhtelif yerlerinde meşaleler 
yakıldı.64

1929 yılındaki Cumhuriyet Bayramı Balosu tüm yurtta olduğu gibi İz-
mir’de de gerçekleştirildi. Türk Ocağı’nda yapılan balo için Ziraat Bankası’n-
dan 500 lira para alındı baloya İzmir’de bulunan yabancı devlet konsolosları, 
TBMM azaları, vilayetin büyük memurları, şehrin asil ve kibar aileleri, büyük 
tacirlerin katılacağı, şehrin en yüksek sanatkârlarından oluşan bir orkestra 
ile bir caz ekibi katılacağı bildirildi.65 Balo çok coşkulu ve eğlenceli olarak geç 
saatlere kadar sürdü.66

Bu yıl dikkat çeken en önemli faaliyet ise Harf Devrimi’nden sonra uygula-
maya geçecek olan Millet Mektepleri’nin öğretime başlaması oldu.67 16 yaşından 
40 yaşına kadar herkesin okuma-yazma öğrenmesine dair Maarif Vekili bir be-
yanname çıkardı.68 İzmir böylece Atatürk devrimlerinin etkin uygulama alanına 
sahip bir il olduğunu bu Millet Mektepleri’ni zamanında açarak göstermiş oldu.

1930 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İzmir’de oluşan sel felaketinin göl-
gesi altında yapıldı. Bu felakete rağmen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali 
Kazım Paşa’nın Hükümet Konağı’nın Büyük Salonu’nda resmikabulü yap-
ması, Garnizon Komutanı Hüsnü Emiri Paşa’yı ziyareti ve İzmir’de bulunan 
konsolosları kabulü şeklinde olacaktı. Bayramın icrası Hükümet Binası avlu-
sunda planlandığı gibi gerçekleşti.69 Geçit töreni saat 12:30’da Kışla önünde 
gerçekleşti.70 Bununla birlikte Ankara’da yapılacak Cumhuriyet Bayramı kut-
lamaları için 150 izci gönderilmesi ihmal edilmedi.71

Bu yılki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında basında genel olarak Cumhu-
riyetin Türk insanına kazandırdıkları değerlere geniş yer vermesi dikkati çekti.72

62 Anadolu, 30 Teşrinievvel 1929.
63 Hizmet, 30 Teşrinievvel 1929; Anadolu, 28 Teşrinievvel 1929; Hâkimiyeti Milliye, 31 Teşrinievvel 
1929.
64 Anadolu, 29 Teşrinievvel 1929.
65 Ahenk, 23, 29 Teşrinievvel 1929; Anadolu, 30 Teşrinievvel 1929.
66 Anadolu, 31 Teşrinievvel 1929; İkdam, 29 Teşrinievvel 1929.
67 Valilikçe bu yıl yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında başta İzmir şehir merkezi ol-
mak üzere Bornova, Değirmendere, Cumaovası nahiyelerinde toplam 75 Millet Mektebi’nin açılıp 
öğretime başlayacağı bildirildi. (Anadolu, 29 Teşrinievvel 1929), okuma-yazma bilmeyen herkes 
hatta tramvay vatmanları bile Millet Mektebi dershanelerine devam ederek şahadetname almak 
zorundaydılar. (Anadolu, 31 Teşrinievvel 1929). 
68 Milliyet, 29 Teşrinievvel 1929.
69 Serbest Cumhuriyet, 30 Teşrinievvel 1930; Anadolu, 29 Teşrinievvel 1930.
70 Anadolu, 29, 30 Teşrinievvel 1930.
71 Serbest Cumhuriyet, 28 Teşrinievvel 1930.
72 Serbest Cumhuriyet, 29 Teşrinievvel 1930.
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Basında ayrıca Cumhuriyet ile sultanlık arasında farkı açıklayan açıkla-
malara yer verildi. Buna göre, Cumhuriyetin faziletli bir idare olduğu ve na-
muslu insanlar yetiştirdiği, halkın bunun için Cumhuriyete sahip çıkması 
öğütlendi.73

İzmir’de yayınlanan Anadolu, Yeniasır, Hizmet vb. gazetelerin Cumhuriye-
te ve devrimlere sahip çıkılması hususunda köşe yazılarına yer vermesi halkın 
Cumhuriyeti sevmesine ve devrimlere benimsemesine katkı sağladığı düşü-
nülmektedir.

1931 yılında Cumhuriyetin 8. Yıldönümü İzmir’de büyük bir coşku ile kut-
landı. Şehir yine baştanbaşa bayraklarla donatıldı. Halk çarşı merkezine iğne 
atılsa yere düşmez kalabalıkla bayram kutlaması için toplandı.

Bayram kutlamalarına İzmir Valisi Kazım Paşa’nın sabah resmi kabul ile 
başlandı. Resmi kabul saat 11:00’de Garnizon Komutanlığı’nın ziyareti ve 
daha sonra konsoloslarının kabulü ile devam etti.74

Vali saat 13:00’de Hükümet Binasının kapısında halkı selamladı. Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nden Mithat Bey ile belediyeden Fahri Bey günün anlam ve 
önemini belirten konuşma yaptı. İzmir Kız Lisesi ile İzmir Erkek Lisesi’nden 
birer öğrenci gençlerin duygularını ifade eden birer konuşma yaptı.75

İzmir Valisi Kazım Paşa ise hilafet ve saltanatı eleştiren, Cumhuriyet ve 
Türk İnkılaplarını öven bir konuşma yaptı.76

Gazetelerde Cumhuriyet ile ilgili haberlerin ağırlık noktasının yine salta-
nat ve halifeliğin eleştirilmesi ile Cumhuriyete sahip çıkılması konularında 
yoğunlaştığı tespit edildi.77

Resmi kabulden sonra saat 14:30’da kışla önünde resmi geçit yapıldı. Res-
mi geçitte Polis Merasim Bölüğü yürüyüşü ile dikkati çekti. Resmi geçit saat 
16:00’da bitti. Gece İzmir Palas’ta Himayei Eftal Cemiyeti menfaatine bir balo 
verildi.78

Bu yıl ayrıca Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilçelerde nasıl yapıldığı 
da araştırıldı. Bu maksatla Kemalpaşa ile ilgili yapılan gazete incelemesinde 
ilçede kutlamanın saat 10:00’da bir top atılmasıyla birlikte halkın Hükümet 
Konağı’na toplanıp birbirlerini tebrik etmesiyle başladığı, mektepli bir gencin 
şiir okumasını günün anlam ve önemini belirten bir konuşmanın Belediye Re-
isi Sait Bey’in yapması ile devam ettirdiği ve halkın davul zurna ile eğlendiği, 
ayrıca gece de ilçede fener alayı düzenlendiği tespit edildi.79

1932 yılında Cumhuriyetin 9. Yıldönümü kutlamaları İzmir’de yine coşkuy-
la yapıldı. Önce resmi kabul Vilayet makamında Vali Paşa huzurunda yapıldı. 

73 Anadolu, 29 Teşrinievvel 1930.
74 Anadolu, 30 Teşrinievvel 1931.
75 Yeni Asır, 30 Teşrinievvel 1931. İzmir’den Ankara’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ka-
tılmak üzere İzmir Kız ve Erkek Liselerinden 100 kişilik iki izci kafile gitti (Anadolu, 25 Teşrinievvel 
1931).
76 Yeni Asır, 30 Teşrinievvel 1931.
77 Anadolu, 29 Teşrinievvel 1931.
78 Yeni Asır, 30 Teşrinievvel 1931; Anadolu, 29 Teşrinievvel 1931.
79 Anadolu, 30 Teşrinievvel 1931.
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Ardından İzmir Garnizon Komutanlığı’na iadeyi ziyaret yapıldı. Öğleden sonra 
ise saat 14:00 Hükümet Konağı’nda toplanan halka Belediye Reisi Behçet 
Salih Bey günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.80 Konuşma-
lara Kız Lisesi’nden Saadet Hanım ve Erkek Lisesi’nden İrfan Bey’de katıldı. 
Vali Paşa’nın konuşmaları ile bu kısım sona erdi. Nutuklar bitince halk Gazi 
meydanında toplandı ve resmi geçit yapıldı. Saat 16:00 ise halkevinde danslı 
çay verildi. Gece şehir aydınlatıldı.81

Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında bir değerlendirme yapıldığında; İstiklal 
Savaşı’nın 15 Mayıs 1919 İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaliyle başlayıp 9 
Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu ile bitmesi İzmir halkının acıyı da zaferi de 
en derin bir şekilde his etmesine neden olduğu, bu yüzden İzmir’de yapılan 
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sevinç ve coşkuyla her yıl kutlanılmasını 
sağladığı kıymetlendirildi.82

İkinci Bölüm

II. İzmir’de Cumhuriyet’in 10. Yıldönümü Kutlamaları (1933)

2. 10. Yıl Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarını Etkileyen Gelişmeler

Cumhuriyet tarihinde en kapsamlı ve en coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutla-
ması Cumhuriyetin onuncu yılında gerçekleşti. Bu kutlama gelecek yıllarda ya-
pılacak kutlamalara örnek olacak birçok uygulamaları da beraberinde getirdi.83

İkinci olarak onuncu yıl kutlamasını bizzat hükümetin üzerine almasıdır. 
Hükümet önce Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapılacak merasimlerle 
ilgili 21 Mart 1933’te 2358 sayısı ile yayınladığı kanunda.84

“Cumhuriyet Bayramı’nın Devlet Merkezi haricindeki Askeri Mevkilerde 
tebrik merasimi şu suretle yapılır: Mevkiinin en büyük komutanın, tayin 
edeceği miktarda ordu ve jandarma mensuplarıyla birlikte ve büyük üni-
forma ile mahalli Hükümet Reisini makamında tebrik eder. Vilayetlerle 
kazalarda ordu mensupları BMM azasından sonra tebrikatta bulunur. 
Tebrik merasiminin Askeri Kıt’a bulunan mahallerde Askeri geçiş resmi 
başlar. Merasim geçişine iştirak edecek kıtaat ve buna ait tertibat mevki-
inin en büyük kumandanı tarafından tanzim olunur. Cumhuriyet Bayra-
mı’nda öğle vakti 21 atım merasim atışı yapılır.”

80 Son Posta, 30 Teşrinievvel 1932.
81 Yeni Asır, 30 Teşrinievvel 1932.
82 10 Kasım 2015 tarihinde Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde bulunan 1925 İzmir doğumlu Mürüvet Taslakçı Hanım Mustafa Kemal sevgisini anla-
tırken onu görmenin, ona dokunmanın her yaştaki İzmirli için paha biçilmez bir servet olduğunu 
ifade edilmesi anlamlı bulundu. Mustafa Kemal’in İzmirlilerin bu sevgisine her zaman candan 
karşılık vermesini sağladı.

Yine aynı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 1933 doğumlu Ayten Koparal Ha-
nım yapılan görüşmede hayatta kendisini en mutlu eden şeyin ailesine Koparal soyadının Mustafa 
Kemal tarafından verilmesi ile bu mirası taşımanın onurunu hissettiğini ifadesi de dikkatten kaçmadı.

Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım’ın kabri İzmir’dedir. 
83 Yeni Asır, 15 Teşrinievvel 1933; Yasemin Doğaner, “Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamaları”, 
Askeri Araştırma Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Şubat 2007, Ankara, s. 141-143, (119-145).
84 T.C Resmi Gazete, Sayı: 2358, 21 Mart 1933.

221_Ali_Ozkan.indd   14 09.05.2016   15:45:40

148



15ALİ ÖZKAN / İZMİR’DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI (1923-1938)

Hükümet kutlama ilgili esas kanunu 11 Mayıs 1933’te 12 maddeden olu-
şan 2305 sayılı “Cumhuriyet İlanının Onuncu Yıl Dönümünü Kutlama Kanunu” 
kabul etti. Kanun, 26 Haziran 1933’te, 2437 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdi.85

Çıkarılan kanunda, Cumhuriyet Bayramı’nın üç gün ve gece kutlanması 
kararlaştırıldı. Bu üç gün de resmi daireler tatil, hususi daireler ve müesseseler 
ve ticaret evleri hakkında hafta tatili kanunu tatbik olunması belirtildi.

Kanunla, tüm bu kutlama hazırlıklarını yapmak üzere merkezde bir Yük-
sek Komisyon kurulmasına, taşrada ise kurulacak komisyonun adının “10. 
Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komitesi” olması belirtildi.86

Üçüncü olarak dünyada güçler dengesinin her an değişim gösterdiği bir 
siyasi durum nedeniyle Türkiye’ye yönelik tehditlerin artmasıydı. Bir yan-
dan İtalya’nın Balkanlar ve Türkiye üzerindeki emelleri Türkiye’ye tehdit 
oluşturmaktaydı.

2.1. 10. Yıl Cumhuriyet Bayramı Hazırlıkları

10. Yıl Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları aylarca öncesinden baş-
ladı. Bu hazırlıkların başında Onuncu Yıldönümü Kutlama Programı’nın ka-
nunla belirlenmesi ve önceden İzmir dâhil tüm Türkiye’ye yayımlanmasıdır.

Kutlama için vali Kazım Paşa’nın başkan olduğu, Garnizon Komutanı, 
Cumhuriyet Halk Fırkası Vilayet İdare Reisi, Belediye Reisi ve Eğitim Müdür-
lerini kapsayan kutlama komitesi kuruldu. Kutlama Komitesi ilk toplantısını 
24 Temmuz 1933’te yaptı. Bayram programı 21 Ağustos 1933’te açıklandı. 
İzmir’de vilayet, belediye ve parti üç koldan ve halkla birlikte hazırlıkları kap-
samlı bir şekilde yaptı.87

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı 29-31 Ekim günlerini 
kapsayacak şekilde üç gün olarak belirtildi. Bu günler kahve ve gazinolar 
hariç dükkân ve ticarethaneler kapalı olacaktı. Vatandaşların kutlamaya en 
iyi elbiseleriyle gelmesi istendi. Kutlama günleri tüm resmi daireler, belediye 
ve hazine daireleri, partiler, halkevleri, dükkânlar, ticarethaneler her yer kır-
mızı-beyaz bayrak ile donatılacak, kurdele, fener ve elektrikle süslenecekti. 
Vatandaşların resmi geçide katılmaları sağlanacaktı.88

İkinci önemli hazırlık kutlamaya önceden bütçe ayrılması oldu. Maliye 
Bakanı kutlanacak bayramla ilgili harcamalar için 1933 mali yılı bütçesinden 
50.000 TL para ayırırken Belediye, Vekalet ve Daire Bütçelerince ayrıca kay-
nak yaratıldı.89

85 Cafer Ulu, “a.g.m.”, s. 264; Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 96.
86 T.C. Resmi Gazetesi, Sayı: 2437, 26 Haziran 1933; Nezahat Demirhan, Cumhuriyetin Onuncu Yı-
lının Türk İnkılap Tarihinde Yeri ve Önemi, Ankara, 1999, s. 2-5; Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 96.
87 Yeni Asır, 16 Teşrinievvel 1933.
88 Yeni Asır, 20 Teşrinievvel 1933.
89 Mevlüt Çelebi, “İzmir’de Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlamaları”, Son Yüzyılda İzmir ve Batı 
Anadolu Uluslararası Sempozyum Tebliğleri (Hazırlayan: Tuncer Baykara), İzmir, 1993, s. 247-250; 
Nezahat Demirhan, a.g.e., s. 3-5; Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 98; Yeni Asır, 09 Teşrinievvel 
1933; Hizmet, 3 Teşrinievvel 1933.
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Yapılan hazırlıkların üçüncüsü ise ceza ve tutuk evinde bulunan mahkûm-
lara af çıkartılmasıydı. Hükümet 25 Ekim 1933 tarihinde Af Kanunu hazırla-
yarak Meclis Genel Kuruluna sundu.90

Kanuna göre TBMM’ce beş seneye kadar mahkûmiyeti olanların mahkûm-
luklarının af edilmesi, daha fazla süre mahkûm olanların ise cezalarının indi-
rilmesi kabul edildi.91

Ekim 1933 günü çıkarılan kanuna göre affa uğrayan mahpuslar Cumhuri-
yetin 10. Yıldönümü Marşı’nı öğrenecekler ve 29 Ekim 1933’te hapishaneden 
çıkarken hep bir ağızdan Cumhuriyet Marşı’nı söyleyeceklerdi.92 Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa toplu ve kapsamlı olarak çıkartılan bu afla kanundan yarar-
lanılan mahkûmları topluma kazandırmak ve onlara Cumhuriyet coşkusunu 
vererek devletin şefkatli yönü gösterilmek istenmişti.93

Onuncu Cumhuriyet Bayramı Kutlama Komisyon Reisliği 14.10.1933 ta-
rihinde M. Kemal Atatürk’e bu bayramda konferans vereceklere inkılap ve 
istiklal mevzularını ana hatlarıyla gösteren broşür hazırladıklarını ve bunları 
yeteri miktarda vilayetlere ve dış temsilciliklere gönderildiğini bildirdi.94

Dikkat çeken hazırlıklardan biri de 1933’e kadar daha çok şehirlerde yapı-
lan kutlamaların ön plana çıkmasına karşın, 1933’te ilk defa köyleri de içine 
alan özel bir kutlama anlayışının getirilmesi oldu.95 Bu kapsamda “Köylülere 
Konferans” broşürü Ankara tarafından belirlenerek çoğaltılıp yeteri miktarda 
İzmir Vilayetine gönderildi.96

Onuncu yıl kutlamalarının en önemli hazırlığı ise Onuncu Yıl Marşı’dır. 
Halkın heyecanını daha da artırmak için on yılın başarısını hep bir ağızdan 
haykırışını sağlanabilme ihtiyacından doğduğunu belirten kutlama yüksek 
komisyonu, “Onuncu Yıl Marşı” yazılmasını istedi. Bu iş kısa zamanda başa-
rabilecek şairlerden istenen şiirlerden, Faruk Nafız Çamlıbel ve Behçet Kemal 
Çağlar beylerin yazdıkları “Onuncu Yıl Marşı” seçildi. Bu marşı Cemal Reşit 
Bey besteledi. Marşın tüm halk tarafından ezberlenerek bayram günü söylen-
mesi istendi.97

24 Ekim 1933’te okulların tatil edilmesiyle öğrencilere öğretmenler tara-
fından Onuncu Yıl Marşı’nı öğrenmesi için İzmir’de bazı plak şirketlerinin de 
devreye girdiği görüldü.98 Bu kapsamda özellikle Ekim 1933’te yerel gazetele-
rin birçoğunda Cumhuriyet Marşı’nın defaten yayımlandığı görüldü.99

90 Cahide Sınmaz-Sönmez, “Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü Kutlamaları ve 26 Ekim Tarihli 
Genel Af Yasası”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 33-
34, Ankara, Mayıs-Kasım 2004, s. 93-94, (89-101).
91 Yeni Asır, 29 Teşrinievvel 1933; Mevlüt Çelebi, “a.g.m.”, s. 249-250.
92 Halkın Sesi, 23 Teşrinievvel 1933; Yeni Asır, 27, 29 Teşrinievvel 1933.
93 Anadolu, 7 Teşrinisani 1933.
94 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 198, Dosya No: 352, Belge No: 13.
95 Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 112.
96 Yeni Asır, 16 Teşrinievvel 1933.
97 Halkın Sesi, 14 Teşrinievvel 1933; Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 118.
98 Yeni Asır, 24 Teşrinievvel 1933.
99 Hizmet, 16 Teşrinievvel 1933.
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Yapılan hazırlıklardan bir diğeri Dahiliye Vekaletince Başbakanlığa 25 
Ocak 1933 yazılan teklifte görülmektedir.100

Diğer bir hazırlık da şehrin bayraklarla, defne yaprakları, yeşil bitkiler, ışık-
lar ve fenerlerle süslenmesi ve görünen yerlerine zafer takları kurulması oldu. 
Bu kapsamda İzmir’de takların Basmane Tren İstasyonu önündeki meydana, 
Kaymakam Nihat Bey Caddesi’ne, Pasaporta Vapur İskelesi’ne ve Eşrefpaşa’ya 
kurulması kararlaştırıldı.101 Kutlamaların evlerde, makamlarda ve ziyaretlerle 
yapılmayıp herkesin Cumhuriyet Meydanı’na toplanacağı ifade edildi.102

Yapılan hazırlıklar arasında dikkat çeken hususlardan biri de halkın duy-
gu ve düşüncelerini ifade edebileceği “Halk Kürsüleri” nin kurulması oldu.103

Ayrıca Maarif Vekilliğince 15 Temmuz 1933 tarihinde Cumhuriyetin Onun-
cu Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında Türk İnkılabının manası, gayesi, ge-
nişliği ve güzelliğini halka anlatacaktı.104

Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü kutlamaları kapsamında İzmir’de Halk 
Kürsüleri’nin sekiz meydanda kurulması planlandı. Bunlar; Kışla Meydanı, 
Eşrefpaşa, İkiçeşmelik Meydanı, Alsancak, Tepecik, Tilkilik Parkı, Karşıyaka 
ve Cumhuriyet Meydanı’nı idi. Konuşma yapacaklar için güneşin doğması ile 
kürsüyü kullanabilecekleri, gün batımında ise o gün için Halk Kürsüsü’nde 
konuşma süresinin tamamlanacağı belirtildi.105

İzmir Belediyesi’nin kutlama hazırlığı kapsamında yaptığı faaliyetin başında 
İzmir Saat Kulesi’ne yukarıdan aşağıya olmak üzere “Cumhuriyet” yazılı afişi 
asması oldu. Bu grafiğin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında teşhir 
edilmesine karar verildi.106

Ayrıca Kadifekale’ye ise altı metre büyüklüğünde elektrik ile “Yaşasın Cumhu-
riyet” yazıldı. Bu yazı Karşıyaka’dan görüldü.107 Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönü-
mü kutlamalarında Türk Hava Kuvvetleri’nin de etkin bir rol alması arzulandı.108

Bu dönemde yapılan hazırlıklardan biri de “Cumhuriyet Pullarının” 
çıkartılmasıdır. Cumhuriyetin onuncu yıl hatırası olmak üzere Posta Umum 
Müdürlüğü tarafından pullar çıkarıldı. Türkiye’de basılan bu pullar buçuk, 
iki, altı on iki buçuk, yirmi beş ve elli kuruşluk olarak piyasaya sürüldü. 
Ayrıca yedi pulluk koleksiyon 100 kuruş olarak çıkarıldı.109

Cumhuriyetin Onuncu Yıl kutlamalarında görülen diğer bir hazırlık ise o 
güne mahsuben çıkarılan “Cumhuriyet Madalyalarıydı”. Halk Ziraat Bankası 
şubelerinde bulunan bu madalyaları 15 kuruş vererek alabileceklerdi.110

100 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 198, Dosya No: 352, Belge No: 7.
101 Yeni Asır, 16 Teşrinievvel 1933.
102 Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 117-118.
103 Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 111.
104 BCA, Fon Kodu:03010, Kutu No:198, Dosya No:352, Belge No:10.
105 Yeni Asır, 29 Teşrinievvel 1933; Mevlüt Çelebi, “a.g.m.”, s. 251.
106 Yeni Asır, 24 Teşrinievvel 1933.
107 Mevlüt Çelebi, a.g.e., s. 250-251.
108 BCA, Fon Kodu: 49001, Kutu No: 1150, Dosya No: 37, Belge No: 1.
109 Halkın Sesi, 17 Teşrinievvel 1933; Yeni Asır, 18 Teşrinievvel 1933.
110 Yeni Asır, 18 Teşrinievvel 1933.
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Yine Cumhuriyetin 10. Yıldönümü kutlamaları esnasında Menemen’de 
irtica hadisesini bertaraf için kanını ve canını veren Cumhuriyet şehidi As-
teğmen Fehmi Kubilay’ın hatırasını ebedileştirmek maksadıyla halkın 20.000 
Türk lirası bağışta bulunduğu, Abidenin Menemen’de ay yıldız adı verilen 70 
rakımlı bir tepenin üzerine kurulacağı bildirildi.111

Bu yıl İzmir’de Cumhuriyet Bayramı Balosu Göztepe’de bulunan Vali Ko-
nağı’nda verilmesi planlandı. Bu nedenle, Vali Konağı’nın süslenmesine çok 
önceden başlandı. Baloya yaklaşık 150-200 kişi davet edildi.112

Cumhuriyetin 10. Yıldönümü kutlamalarına başka bir ilk daha yaşan-
dı. Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı meydana Belediye Meclis Kararları 
ile “Cumhuriyet Meydanı” adı verildi. Meydanının uygun yerine: “İzmir’in 10. 
Cumhuriyet Bayramı Candan Coşkuyla Bu Meydanda Kutlandı” yazıldı.113

2.2. Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Değerlendirme

Bayram kutlamalarının birinci gününde sabahın erken saatinden itibaren 
yaklaşık 50.000 kişinin katılımıyla saat 10.00’da İstiklal ve ardından 10. Yılı 
Marşı söylenerek başladı. Birinci kordon baştanbaşa bayrak ve defne dalla-
rıyla donatıldı. Resmi geçitte önce askeri birlikler geçti. Resmi geçide gaziler, 
izciler, öğrenciler ve halk devam etti. Yaklaşık 16.000 ilköğretim öğrencesi bu 
resmi geçide katılmıştı. Bu arada askeri uçaklardan Türk Devrimini içeren 
dövizler atıldı.114

Gece bütün İzmir elektrikle aydınlatıldı. Binlerce havai fişek atıldı ve ar-
dından 101 pare top atışı yapıldı. Top atışının devamında bir dakikalık saygı 
duruşuna geçildi. Saygı duruşu Cumhuriyetin Onuncu Yıl Marşı ile tamam-
landı.115 Halkevlerinde konserler verildi. Cumhuriyet Balosu Göztepe’de Vali 
Konağı’nda yapıldı.116

İkinci gün açılış ve tören atma törenlerine geçildi. İkinci günün gecesinde 
yine fener alayı düzenlendi. Sokaklar 10. Yıl Marşı’nı söyleyenlerle dolup taştı.117

Kutlamanın üçüncü gününde ise ağırlık noktası Maarif şenliği idi. Bu kap-
samda Karşıyaka’da Fevzi Paşa İlkokulu açıldı. Toprak alma töreni kutlama-
nın üçüncü günü yani 31 Ekim 1933’te Ankara’da yapıldı.118

Cumhuriyetin 10. Yıldönümü kutlaması çerçevesinde yapılan temel atma 
törenlerinin en anlamlısı 29 Ekim 1933’te Kubilay Abidesi’nin temelinin atıl-
masıdır. Menemenliler Cumhuriyet Bayramı’nı yaklaşık 15 bin kişi ve coş-
kuyla kutladılar. Başta Kaymakam Nihat Bey olmak üzere aydınlar halkla kol 
kola girerek Harman Dalı Zeybeğini oynadılar.119

111 Halkın Sesi, 23 Teşrinievvel 1933; Yeni Asır, 24 Teşrinievvel 1933.
112 Mevlüt Çelebi, “a.g.m.”, s. 251.
113 Halkın Sesi, 23 Teşrinievvel 1933.
114 Yeni Asır, 30 Teşrinievvel 1933.
115 Yeni Asır, 30 Teşrinievvel 1933.
116 Mevlüt Çelebi, a.g.e., s. 253-256.
117 Mevlüt Çelebi, a.g.e., s. 259, 262.
118 Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 152.
119 Yeni Asır, 30 Teşrinievvel 1933.
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Cumhuriyet Bayramı kutlaması Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Cum-
huriyet Meydanı’na bu maksatla taklar kuruldu.120 Cumhuriyetin Onuncu Yıl 
kutlamalarında fakir öğrencilerin giydirilmesine de önem verildi.121 Cumhu-
riyetin 10. Yıldönümü kutlamalarının yurdun tüm köy ve nahiyelerinde de 
yapılması istendi.122

Cumhuriyetin 10. Yıldönümü kutlamalarına damgasını vuran önemli olay-
ların başında M. Kemal Atatürk’ün bayram esnasında yapmış olduğu konuş-
madır.123 Atatürk, nutkunu saat 11:00’de yaptı ve bu radyo vasıtasıyla tüm 
Türkiye’de yayınlandı.124 Ayrıca aynı günkü gazetelerde yoğun olarak Cumhu-
riyet şiirlerinin yayımlandığı görüldü.125 Cumhuriyetin Onuncu Yıl kutlamala-
rında geçen on senenin maddi ve manevi değerlendirilmesi yapıldı.126

Netice itibariyle birçok mektebin temel atma merasimi yapılmıştı. On yılda 
24.000 km. köy yolu ve şose yapıldı, 500 mektebe sahip olundu.127

2.2.1. Değerlendirme:

Cumhuriyetin 10. Yıldönümü kutlamaları tüm Türkiye’de olduğu gibi İz-
mir’de de coşkuyla gerçekleşti. Bununla birlikte bu coşkunun diğer şehirlerden 
farklılık göstermesine neden olan bazı faaliyetlerin öne çıktığı görüldü. Bun-
lardan ilki 10. Yıl Marşı’nın öğretilmesinde İzmir halkının gösterdiği özel gay-
rettir.

İzmir basını 10. Yıl Marşı’nı gazetelerde sık sık yayımlayarak halkın bu 
marşı temin etmesi sağlandı. Ayrıca İzmir’de bulunan plak şirketleri bu marşı 
temin ederek satışa çıkarttı.

İzmir 10. Yıldönümü kutlamalarına Belediye’nin gerek İzmir Saat Kulesi 
ve Kadifekale’ye Cumhuriyet yazılı afişleri asarak ve gerekse şehrin süslen-
mesi sağlandı. İzmirli esnafın kutlamalara katkı yapmak üzere başta Millet 
Pazarları olmak üzere bayrak fiyatlarını ucuzlatması Cumhuriyet Bayramı’nın 
halkın her kesimi tarafından benimsemesinin bir göstergesi olarak anlamlı 
bulunmuştur.

Üçüncü Bölüm

III. İzmir’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1934-1938)

3. Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarını Etkileyen Gelişmeler

Bu dönemde bayram kutlamasını etkileyen en önemli olay Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’e Çerkez Ethem’in adamlarından bir olarak bilinen Yahya ve 

120 Mevlüt Çelebi, “a.g.m.”, s. 251.
121 Halkın Sesi, 31 Teşrinievvel 1933.
122 Anadolu, 6 Teşrinsani 1933.
123 Yeni Asır, 22 Teşrinievvel 1933.
124 Yeni Asır, 29 Teşrinievvel 1933.
125 Yeni Asır, 29 Teşrinievvel 1933.
126 Yasemin Doğaner, “Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamaları”, Askeri Araştırma Dergisi, Yıl: 5, 
Sayı: 9, Ankara, Şubat 2007, s. 142-145.
127 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 198, Dosya No: 352, Belge No: 20.
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dört arkadaşı tarafından 1935 yılında yapılan suikast girişimi oldu. Mustafa 
Kemal, Çerkez Ethem’in bir iki çete muharebesindeki başarıyı, devletin başı-
na geçmeye yeterli saydığını, kendisini öldürterek memleketi baştan ele geçir-
meyi planladığını düşünüyordu.128

Atatürk’e karşı yapılan suikast girişimine tüm yurttan tepki yağdı. Başta 
Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye’de birçok yerde bu protestolar yapıl-
dı. Ankara’da 50 kişi Hâkimiyeti Milliye meydanında toplandı.129

İzmir’in ilçelerine gelince başta Bergama, Kuşadası ve Menemen olmak 
üzere birçok ilçe Cumhuriyet Meydanlarında toplanarak Atatürk’e bağlılık ve 
suikast girişimcilerine lanet okudular. Bergamalıların Atatürk için canlarını 
bile seve seve vereceklerini belirtiler.130

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını etkileyen diğer bir gelişme ise İtal-
ya’nın Balkanlar ve Türkiye’ye karşı saldırgan bir tutum içerisinde olmasıy-
dı.131 Bu dönemde İtalya gerek Balkan ülkeleri ve gerekse Türkiye için bir 
tehdit oluşturmaya devam etmekteydi.132

Şüphesiz Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını etkileyen diğer bir husus da 
Romanya Başvekil ile Yunan Başvekili Mataksas’ın 1937’de Türkiye ziyaret-
leridir.133

Bu dönemde Mustafa Kemal Atatürk yaptığı devrimlerin ilk uygulama yer-
lerinden biri olarak İzmir’i seçmeye devam ettiği tespit edildi.134

Dönemi etkileyen son olay ise M. Kemal Atatürk’ün sağlık durumu oldu. 
Yapılan gazete incelemelerinde Gazi’nin sağlık durumu ile ilgili sık sık açıkla-
malar yapıldığı görüldü.135 Atatürk’ün sağlık durumu halk tarafından yakın-
dan takip edildi tespit edildi.136

3.1. Cumhuriyet Bayramı Hazırlıkları

Atatürk Dönemi’nin son yılları (1934-1938) Cumhuriyet Bayramları için 
yapılan hazırlıklar özellikle Cumhuriyetin Onuncu Yıl kutlamaları örnek alı-
narak devam ettirildi.137 Bu programlar genel olarak Ankara tarafından oluş-
turularak illerin de imkânlar ölçüsünde benzer programları yapması istendi.138

128 Yeni Asır, 19 Teşrinievvel 1935; İsmet Bozdağ, Atatürk’ün Sofrası, İstanbul, Şubat 2009, 
s. 243-244.
129 Ulus, 23 Teşrinievvel 1935; (Falih Rıfkı Atay, “Cumhuriyet”) adlı köşe yazısında Cumhuriyet 
Bayramı’nın yalnız bir rejim bayramı olmadığı, ayrıca Türk Milleti’nin hayat ve devam bayramı 
olduğunu belirterek konunun önemini dikte etmişti, (Ulus, 29 Teşrinievvel 1935).
130 Yeni Asır, 24 Teşrinievvel 1935.
131 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt 1-2 (1914-1995), İstanbul, 2007, s. 337-339.
132 Yeni Asır, 10, 16 Teşrinievvel 1937; Anadolu, 14 Teşrinievvel 1937.
133 Yeni Asır, 19, 21Teşrinievvel 1937; Anadolu, 19 Teşrinievvel 1937.
134 Mustafa A. Aysan, 100. Doğum Yıldönümünde Atatürk’ün Ekonomi Politikası, İstanbul, 1980, 
s. 6.
135 Yeni Asır, 15 Teşrinievvel 1938.
136 Yeni Asır, 29Teşrinievvel 1937.
137 Bengül Salman Bolat, a.g.e., s. 163-164; Anadolu, 29 Teşrinievvel 1934; Yeni Asır, 28 Teşri-
nievvel 1937.
138 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 198, Dosya No: 352, Belge No: 17.
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Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapılacak söylevlerde ana temanın 
değiştiği görüldü. Artık söylevlerde ana temanın içerde ve dışarda tam bağım-
sızlık ve ülkede yapılan inkılaplara saygı olduğu yapılan gazete araştırmala-
rında tespit edildi.139

Cumhuriyetin Yıldönümü kutlama programları halkın Cumhuriyet Bayra-
mı’nı coşkuyla kutlanması için gazetelerde sık sık teşvik edici ilanlar verildiği 
görüldü.140

Bu dönem Cumhuriyetin 10. Yıl Marşı, Bozkurt Marşı ve Kurultay Mar-
şı’dır. Bu marşların plaklarının özellikle Cumhuriyet Bayramı kutlamaların-
dan önce piyasaya çıktığı görüldü.141

M. Kemal Atatürk’ün 11 Mart 1934 tarihinde İzmir Seferihisar ve Borno-
va’daki askeri birlikleri teftiş etmesi nedeniyle yaptığı ziyaret, İzmir halkı ve 
köylüler tarafından coşkun tezahüratla karşılandı. Bu ziyaretin yapılan Cum-
huriyet Bayramı kutlamalarına olumlu etkisi oldu.142

Başvekaletçe 25 Ekim 1934 tarihinde Dahiliye Vekaletine önemli tesisle-
rin açılma merasimlerinin Cumhuriyet Bayramı ve bayramı takip eden bir iki 
gün içerisinde yapılmasına dair bir genelge gönderildi.143 Cumhuriyet Halk 
Fırkası 9 Mayıs 1934 tarihli bir genelge ile Onuncu Cumhuriyet Bayramı’nın 
kutlandığı meydanlara “Cumhuriyet Meydanı” adının konması ve taş dikme 
konusunda illere bildirmişti.144

Halkevlerinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kullanılması ve bu-
rada yayınlanan eserlerin ise parasız dağıtımı konusunda Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreterliği’nce 31 Temmuz 1935 tarihinde bir genelge yayın-
landı.145

1937 yılında yapılacak bayram kutlamalarında kullanılacak bayrakların 
nizami olmasına özel önem gösterildiği yapılan gazete incelemelerinden tespit 
edildi.146

1937 yılında kutlamalarda halkın törenleri izlemesi maksadıyla kurulacak 
takların yerleri ise Konak’ta Saman İskelesi, Liman İdaresi, Tayyare Sineması, 
Alsancak, Basmane, Darağaç semtleri olarak belirlendi.147-148

İktisat Vekaleti 1937 yılında yapılacak Cumhuriyet Bayramı günü işçileri-
ni çalıştıran müesseselerin çift yevmiye vermelerini kararlaştırdı.149

Cumhuriyetin 15. Yıldönümü kutlamalarında yapılan hazırlıklardan göze 
çarpanların başında Cumhuriyet rejiminin iyiliklerini halka duyuracak, nite-

139 Anadolu, 29 Teşrinievvel 1934.
140 Yeni Asır, 28,29 Teşrinievvel 1934; Anadolu, 24 Teşrinievvel 1934.
141 Anadolu, 29 Teşrinievvel 1934.
142 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 2, Dosya No: 11 Belge No: 16.
143 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 198, Dosya No: 352, Belge No: 16.
144 BCA, Fon Kodu: 49001, Kutu No: 14, Dosya No: 72, Belge No: 3.
145 BCA, Fon Kodu: 40901, Kutu No: 836, Dosya No: 302, Belge No: 2.
146 Yeni Asır, 23 Teşrinievvel 1937.
147 Yeni Asır, 24 Teşrinievvel 1937.
148 Yeni Asır, 24 Teşrinievvel 1937.
149 Yeni Asır, 19 Teşrinievvel 1937; Anadolu, 27 Teşrinievvel 1937.
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likte ışıklı, renkli, hareketli olması ve tüm halkın katılımının sağlanması ve bu 
amaca ulaşmak için her ilde bir düzenleme komitesinin oluşturulması oldu.150 

Ayrıca bu komite vasıtasıyla belediye, halkevi binası vb. binaların ışık-
landırılması, geceleri elektrik ve camilerin minarelerine Cumhuriyeti anlatan 
vecizeleri içeren mahyaların kurulması sağlayacaktı.151

Gazetelerde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak yurttaşlar için 
bayramın bulunduğu üç gün boyunca ulaştırma araçlarından istifade etmede 
yarım bilet uygulaması yapılacağına dair haberlere rastlandı.152

Şehrin çeşitli yerlerinde 15 tane zafer takı kuruldu. Bayram nedeniyle her 
yer elektrik, kırmızı ve beyaz kurdelelerle donatıldı.153 Posta idaresi, Cumhu-
riyetin 15. Yıldönümü hatırası için altı çeşit posta pulu çıkardı.154

Bu yıl İzmir Ankara’da yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına İzmir 
Türkkuşu’ndan 52 paraşüt ve planör ile iştirak etti. Ankara’da toplam 250 
paraşüt ve planörcüden 52’si İzmirliydi.155

Bu yıl gazetelerde yayımlanan haberlerden en ilginci olanı bayram süresin-
ce berber dükkânlarının açık olup olmayacağına dair yöneltilen soruydu.156

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğince 25 Haziran 1938 tarihinde 
illerin valilikleriyle Cumhuriyet Halk Parti Başkanlıklarına gönderilen bir telg-
rafta Cumhuriyetin 15. Yıldönümü kutlamalarına dair esaslar belirtilmişti.157

3.2. Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1934-1938)

1934 yılında Cumhuriyet Bayramı programda belirtildiği gibi yapıldı. Bay-
ram günü Gazi heykelinin önünde halk coşkun şenlikler yaptı. Şehir liman-
daki bütün vapurlar, tramvay arabaları, otobüsler, otomobil ve arabalar baş-
tanbaşa bayrak ve defne dalları ile donatıldı.

Resmi geçit esnasında bir hava filosu gayet alçaktan uçarak umumi te-
zahürata ve sevince iştirak etti.158 Resmi geçit çok mükemmel oldu. Gece ise 
halk toplandı, şehrin muhtelif yerlerinde fener alayı düzenlendi.159

İzmir’in ilçeleri de bayram kutlamalarına coşkuyla katıldı. Bu kapsamda 
Buca ilçesinde bayram kutlamaları çok parlak geçti. Halk ve köylüler Cumhu-
riyet Meydanı’nda toplanarak sevinç ve heyecanlarını gösterdiler.160

Bornova’daki Cumhuriyet Bayramı kutlaması da coşkulu oldu. Bornova 
çarşısı, evleri, sokaklar mersin dalları, bayraklar ve renkli kâğıtlarla donatıl-

150 Türkan Çetin, “a.g.m.”, s. 62.
151 Türkan Çetin, “İzmir’de Cumhuriyet Bayramı›nın 15. Yıldönümü Kutlama Törenleri”, Çağdaş 
Türkiye Tarihi Araştırma Dergisi, Cilt: III, Sayı: 8, İzmir, 1998, s. 61.
152 Yeni Asır, 22 Teşrinievvel 1938; Türkan Çetin, “a.g.m.”, s. 62.
153 Türkan Çetin, “a.g.m.”, s. 62.
154 Türkan Çetin, İzmir’de Cumhuriyet Bayramının 15. Yıldönümü Kutlama Töreni, s. 61.
155 BCA, Fon Kodu: 030180102, Kutu No: 49, Dosya No: 71, Belge No: 10.
156 Anadolu, 30 Teşrinievvel 1937.
157 BCA, Fon Kodu: 49001, Kutu No: 4, Dosya No: 16, Belge No: 18.
158 Anadolu, 30 Teşrinievvel 1934.
159 Yeni Asır, 30 Teşrinievvel 1934; Anadolu, 30 Teşrinievvel 1934.
160 Yeni Asır, 30 Teşrinievvel 1934.
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dı. Burada yapılan törenlerde de İstiklal Marşı’ndan sonra Onuncu Yıl Marşı 
söylendi. Bornova halkı davul zurna ile sabaha kadar eğlenerek Cumhuriyeti 
kutladı.161

Cumhuriyetin 11. Yıldönümü Bergama’da çok parlak bir şekilde kutlandı. 
Her tarafta vecize sözler yer aldı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan halka 
Kaymakam Fikri Bey heyecanlı bir nutuk verdi.162

İzmir Karşıyaka’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en önemli yanı 
halkın 7’den 70’e büyük kurtarıcı Gazi M. Kemal Atatürk’ün annesi Zübey-
de Hanım’ın anıt mezarını ziyaret etmeleri, çiçek, çelenk koyup dua etmeleri 
oldu.

Söz konusu ziyaret bayram süresince yoğun olarak yapıldı. Bu kapsamda 
Karşıyaka Cumhuriyet Mektebi öğrencileri Gazi’nin annesinin kabrini ziyaret 
ettiklerinde hislerini bir telgrafla Gazi M. Kemal Atatürk’e bildirdiler. Öğrenci-
lerden Aydın, Türkan, Naci, Ali ve Haldun imzalı telgrafta:163

“Cumhuriyetimizin en büyük Babası Gazi M. Kemal Hazretlerine!. En bü-
yük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı’nı heyecanla, sevinçle kutla-
dık. Sınıflarımızda bize o büyük günleri hazırlayan ve canlandıran büyük 
varlığınızı ve hatıranızı anarak yaşattık. Bugün hep birlikte sizin ve bü-
tün milletimizin en büyük kadını ve anası olan saygılı ananızın mezarını 
ziyaret ederek muallimlerimizin çocukluğunuza ait sözlerini dinledik. En 
büyük bayram günümüzde en büyüğümüz olan siz Gazi’mizin bayramını 
candan kutlar, ellerinizden öperiz.”

Karşıyaka’da ayrıca CHP Halk Kürsülerinde saat 17’den itibaren Muallim 
Mithat, Asım İsmet ve Fadıl Beyler tarafından ana tema olarak Cumhuriyet 
ve Türk İnkılabı esas alan konferanslar verildi.164 Halk kürsülerinde verilecek 
konferansın esasları Ankara’da Cumhuriyet Halk Fırkasınca 21 Eylül 1934 
tarihinde bir talimatla tüm yurda yayımlandı.165

Bu yılki kutlamada İstiklal Marşı’ndan sonra Cumhuriyetin Onun-
cu Yıl Marşı da söylendi.166 Daha sonraki yıllar Cumhuriyet Bayramların-
da Onuncu Yıl Marşı sürekli söylenen bir marş oldu. Ayrıca Şehitlere saygı 
kapsamında özellikle belediyeden bir grup önce Topaltındaki Tayyare, sonra 
Halkapınar’daki şehitliğe giderek çelenk koyup saygı vazifelerini yerine getir-
diler.167

1935 yılki program yapılan gazetelerde yayınlanarak bir tebliğ niteliğini 
muhafaza etti. Buna göre bayram 28 Ekim 1935 Pazartesi günü öğlen saat 
13’te başlayacak ve 30 Ekim Çarşamba günü akşamı sona erecekti.168

161 Anadolu, 30 Teşrinievvel 1934.
162 Anadolu, 1 Teşrinisani 1934.
163 Anadolu, 1 Teşrinisani 1934.
164 Anadolu, 31 Teşrinievvel 1934.
165 BCA, Fon Kodu: 49001, Kutu No: 2, Dosya No: 9, Belge No: 12.
166 Anadolu, 30 Teşrinievvel 1934.
167 Anadolu, 30 Teşrinievvel 1934.
168 Yeni Asır, 22 Teşrinievvel 1935; Anadolu, 29 Teşrinievvel 1935.
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İstiklal Marşı’ndan sonra 10. Yıl Marşı da geçit resminden önce söylendi.169 
Günün anlam ve önemini halka tanıtacak ve heyecanı artıracak şekilde gazete 
çıkarmaları istendi.170

1935 yılında yapılan kutlamalarda Cumhuriyet ve egemenlik temalarının 
işlenmesi ve Cumhuriyetin önemi üzerinde durulması istendi. Konuşma 29 
ve 30 Ekim Salı ve Çarşamba günleri saat 08:00-17:00 arasında olacaktı.171

Bayramın kabul günü 29 Ekim 1935’deVali Fazlı Güleç tarafından Vali 
Konağı’nda saat 08:00-10:30 arasında yapılacaktı. Saat 11:00’de Cumhuri-
yet Meydanı’na gidilerek halkın bayramı kutlanacak ve ardından Onuncu Yıl 
Marşı öğrenciler tarafından söylenecekti.172

Bu yılki Cumhuriyet Balosu, Panayır Gazinosu ile Orduevi’nde ayrı ayrı 
yapılması planlandı.173 Fener alayının ise gelince askerler tarafından 29 ve 30 
Ekim Salı ve Çarşamba günleri yapılması düşünüldü.174

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına İzmir ilçeleri de coşkuyla katıldılar. 
Bu kapsamda Bornova ve köyleri emsalsiz bir hazırlık yaptı. Özellikle halkın 
bayramı rahat izlemeleri için Hükümet Konağı ve Parti önünde, Haşarat Ens-
titüsü, Tarım Okulu Cumhuriyet Parkı ve Orduevi önünde taklar kuruldu.175

1935 yılı kutlamalarda köylülerinde oldukça etken olduğu görüldü Ayrıca 
Atatürk’ün “Köylü milletin hakiki efendisidir” vurgusunu da yaptılar.176

1936 yılı kutlamalarda da şehir baştan aşağı donatıldı, halkın bayramı 
izlemesi için şehrin belirli yerlerine taklar kuruldu. Vali Fazıl Güleç sabah 
07.30’da Hükümet Konağı’nda sporcuları kabul etti. Vilayetteki kabul resmi 
saat 08:30-90:10 arasında gerçekleşti.177

Bu yıl yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türkkuşu’nda İz-
mirli gençler geçit resminde planörleriyle havalanacak ve paraşüt gösterileri 
yapacaktı.178

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının icrasına gelince, sabah Hükümet 
Konağı’nda Vali’nin resmi kabulü ile başladı. Öğleden sonra saat 13:30’da 
Cumhuriyet Meydanı’nda resmi geçit yapıldı. Resmi geçitte ordu, gaziler, şehit 
anaları, üniformalı yedek subaylar, jandarma, polis, belediye zabıtası, izciler, 
okullar, sporcular, ulusal cemiyetler bulunmaktaydı.179

İzmir Valisi beraberinde Halkevi Reisi, Bayan Şehime ve Halkevi mensup-
larıyla Büyük Bayram şerefine mahkûmları ziyaret etti.180 Ayrıca ikinci kor-

169 Anadolu, 29 Teşrinievvel 1935.
170 Yeni Asır, 22 Teşrinievvel 1935.
171 Yeni Asır, 22 Teşrinievvel 1935.
172 Yeni Asır, 22 Teşrinievvel 1935; Anadolu, 29 Teşrinievvel 1935.
173 Anadolu, 29, 30 Teşrinievvel 1935.
174 Yeni Asır, 22 Teşrinievvel 1935.
175 Yeni Asır, 29 Teşrinievvel 1935.
176 Yeni Asır, 30 Teşrinievvel 1935.
177 Anadolu, 30 Teşrinievvel 1936; Halkın Sesi, 30 Teşrinievvel 1936; Ulus, 30 Teşrinievvel 1936.
178 Yeni Asır, 13 Teşrinievvel 1936.
179 Yeni Asır, 28 Teşrinievvel 1937.
180 Yeni Asır, 30 Teşrinievvel 1937; Anadolu, 30 Teşrinievvel 1937.
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donda bir dispanser açıldı:181 İzmir’de Kızılay tarafından 650 çocuğa törenle 
elbise dağıtıldı.182

1938 yılı Cumhuriyet Bayram kutlamalarında Atatürk heykelinin önün-
deki tören saat 10:30’da halkın ve öğrencilerin katılımıyla İstiklal Marşı’nın 
söylenmesiyle başladı.183 Onuncu Yıl Marşı’nın söylenmesinden sonra yapılan 
resmigeçidin büyük bir intizamda oldu ve ilgiyle izlendi.

İzmir Valisi Fazlı Güleç yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sonsuza kadar devam edeceğini ve 135 yıl sonra 150. yılını kutlayacağını 
belirtti.184 Şehir gece baştanbaşa ışıklarla donatıldı. Belediye tarafından 
birinci kordonda çeşitli yelere meşale yaktırıldı. Bir fener alayı geçidi yapıl-
dı.185

İzmir Halkevi Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hapishanedeki 590 mahkû-
ma yemek verdi. Hapishaneyi Vali Fazlı Güleç, Belediye Başkanı Behçet Uz, 
Halkevi Başkanı Şehime Yunus vb. kişiler ziyaret ettiler. Vali Güleç mahkûm-
lara Cumhuriyeti anlattı. Halkevi Başkanı Şehime Yunus da kadın mahkûm-
larla konuşarak Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.186

Akşam saat 18:00’de felsefe öğretmeni Kazım Gürpınar, Halkevinde “İnkı-
lap Tarihi” konulu, saat 20:00’de Baro Başkanı Münir Birsel Cumhuriyet ile 
ilgili bir konferans verdi.187

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 30 Ekim Pazar akşamı Denizbank’ın dü-
zenlediği deniz eğlenceleri ve havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi.188 
Cumhuriyetin 15. Yıldönümü kutlamalarında Gazi Mustafa Kemal’in Türk 
Ordusu’na mesajını Ankara’da Başbakan Celal Bayar okudu.189

3.3. Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Değerlendirmesi: (1934-1938)

Bu dönemde genel olarak 10. yıldönümü örnek alınarak hazırlık ve uygu-
lama yapıldığı görülmektedir.190

 İzmir’de ise öne çıkan faaliyetlerden ilki bu dönemde 1934 yılında Mus-
tafa Kemal Atatürk’e yapılmak istenen suikast girişimi nedeniyle İzmir’in 
ilçeleriyle birlikte gösterdikleri tepkidir. Bu kapsamda Bergama ilçesinde 
20.000 kişi toplanarak söz konusu şahısları protesto ederek lanetlemiş-
lerdir.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının İzmir’de daha coşkulu geçmesinde 
İzmir valileri, belediye başkanları ile öğretmenlerin Cumhuriyet ve devrimleri 
anlayan ve aktarabilen kişilerden seçildiği düşünülmektedir.

181 Anadolu, 30 Teşrinievvel 1937.
182 Ulus, 31 Teşrinievvel 1937.
183 Türkan Çetin, “a.g.m.”, s. 62.
184 Bengül Salman Bolat, “a.g.e.”, s. 197, 201; Türkan Çetin, “a.g.m.”, s. 63-64.
185 Türkan Çetin, “a.g.m.”, s. 64.
186 Türkan Çetin, “a.g.m.”, s. 64.
187 Türkan Çetin, “a.g.m.”, s. 65.
188 Türkan Çetin, “a.g.m.”, .s. 65.
189 Ayın Tarihi, 1-30 Birinci Teşrin 1938.
190 Kurun, 29 Teşrinievvel 1938.
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Sonuç

Gazi Mustafa Kemal’in Türk Milleti’ne en büyük, en güzel hediyesi Cum-
huriyettir.191 Atatürk Dönemi’nde İzmir’de yapılan Cumhuriyet Bayramı kut-
lamalarının genel olarak sevinç ve coşkuyla yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun-
la birlikte Cumhuriyetin ilk on yılında kutlama programlarınım Ankara’da 
yapılan program esas alınarak bir veya iki günü kapsayacak şekilde oluştu-
rulduğu, onuncu yıldönümünde ise özel bir kanunla üç günlük ve kapsam-
lı bir kutlama programının uygulandığı, Atatürk Dönemi’nin son yıllarında 
yapılan kutlamaların bir nevi onuncu yıl dönümü kutlamalarının bir kopyası 
olduğu tespit edilmiştir.192

Atatürk Dönemi’nde İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında artan 
bir katılımın gerçekleştiği ve bunun onuncu yıldönümünde en üst seviyeye 
çıktığı görülmüştür. Bu durum gerek Gazi M. Kemal Atatürk’ün İzmir sevgisi 
ve İzmir halkı üzerinde yarattığı heyecanın devam etmesi ve gerekse işgal gör-
müş bir il olarak İzmirlilerin vatana, Cumhuriyete ve devrimlere sahip çıkma 
isteği önemli etken olmuştur.

İzmirliler 15 Mayıs 1915’te Yunanlıların ve yerli Rumların İzmir’i işga-
li sonucu yaptıkları mezalimi unutmadıkları, bu mezalimin İzmirlileri millî 
değerlere sımsıkı bağlanmaya yönelttiği görülmüştür. İzmirliler 9 Eylül 
1922’de Atatürk ve silah arkadaşları İzmir’i kurtarınca Mustafa Kemal Ata-
türk etrafında kenetlendikleri, bu kenetlenmenin ise İzmir’de yapılan Cum-
huriyet Bayramı kutlamalarına halkın büyük oranda katılımıyla kendini gös-
terdiği görülmüştür.193

Sonuç olarak İzmirliler M. Kemal Atatürk ve devrimlerine sahip çıkmak ve 
onları yaşatmak için en büyük devrim olan Cumhuriyeti, Atatürk Dönemi’nde 
coşkun bir şekilde kutlayarak göstermiştir.
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TEŞVİKİYE CAMİSİ’NİN İNŞAATI (1853-1854)
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Öz

Sultan Abdülmecid XIX. yüzyılda başta İstanbul’un Beşiktaş ve Şişli semt-
leri olmak üzere imparatorluğun dört bir yanına yaptırdığı eserlerle mührünü 
vurmuş bir Osmanlı padişahıdır. Bu makale Abdülmecid’in vakfı olarak Ni-
şantaşı semtinde yaptırılmış olan Teşvikiye Camisi’nin inşaat sürecini kapsa-
maktadır. Teşvikiye Camisi Sultan II. Abdülhamid döneminde yeniden ve ge-
nişletilerek yaptırılmıştır. Ancak II. Abdülhamid’in yaptırdığı ve bugün ayakta 
olan cami makalenin kapsamı içerisinde değildir. Makalede cami inşaatının 
başlangıç ve bitişi, kalfaları, inşaatta kullanılan yapı malzemeleri ve fiyatları, 
işçi ücretleri gibi hususlar değerlendirilerek, bugün ayakta olmayan bu cami-
nin bütün inşaat süreci detaylı bir şekilde aydınlatılmış olacaktır.

Anahtar kelimeler: Sultan Abdülmecid, Teşvikiye Camisi, Karabet, Kü-
çük Ohannes, Yapı Malzemeleri, İşçi Ücretleri.

Construction Of Tesvikiye Mosque
Abstract

Sultan Abdülmecid put his stamp on history through his works built in 
all corners of the Ottoman Empire, especially in Besiktas and Sisli districts of 
Istanbul, in the 19th century. This study examines the construction process of 
Tesvikiye Mosque built as one of the foundation works of Sultan Abdülmecid 
in Nisantasi district of Istanbul. The mosque was rebuilt and enlarged in the 
reign of Sultan Abdülhamid the 2nd. However, this mosque, which is still stan-
ding, is not discussed within the scope of this study. This study reveals the 
whole building process of Tesvikiye Mosque, which is not standing today, in 
every detail by examining some points, such as the beginning and the end of 
the construction process of the Mosque, its qualified workmen, its construction 
materials and expenses, workmen’s wages etc.

Keywords: Sultan Abdülmecid, Tesvikiye Mosque, Karabet, Küçük Ohan-
nes, Construction, Materials, Workmen’s Wages. 
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Giriş

Sultan Abdülmecid Teşvikiye Camisi’ni inşa ettirmeden önce aynı mahalde 
Sultan III. Selim’in yaptırdığı bir cami bulunmaktaydı. Ne var ki bu cami hak-
kında Hicri 1205 (Miladi 1790-91) yılında1 Krikor Amira Balyan’a2 yaptırıldığı 
bilgisi dışında bir malumat bulunmamaktaydı.

Maçka civarında Nişantaşı semtinde yaşayan halk mahallelerinde bir ca-
miye ihtiyaç duymuşlar, bu eserin padişah tarafından yapılmasını arzu et-
tiklerini belirten bir istidayı (dilekçe) da saraya vermişlerdi. Sultan Abdülme-
cid, ahalinin bu arzusunu geri çevirmeyip, kendi vakıflarından olmak üzere, 
mevzubahis caminin yerine bir cami inşa edilmesine karar vermiş, gereği-
nin yapılması için Hazine-i Hassa Nezareti’ne bir irâde-i seniyye göndermişti. 
Sultanın emri üzerine Hazine-i Hassa Nazırı, Ticarethane halifelerinden Hacı 
Hafız Efendi ve Ebniye-i Hümayun Kalfası Karabet’ten oluşan bir ekip cami 
yapılacak sahayı yerinde tetkik etmek için Nişantaşı’na gitmişler, burada 
yapılan incelemeler neticesinde cami yapılacak mahallin çevresinde üç-dört 
bina yapıldığını görmüşler ve mezkur mahallin cami yapımı için uygun oldu-
ğuna karar vermişlerdi.3

Sunulan teklife göre cami, nev-resm tarzında,4 tuğladan ve kargîr olarak 
10 arşın uzunluğunda ve 10 arşın genişliğinde (75,8mx75,8m), yani kare ola-
rak inşa edilecekti. Küfeki taşından yapılacak cami tek minareli olacak; son 
cemaat mahalli, mahfeli hümayun, hademe odaları, su hazinesi ve çeşmesi 
bulunacaktı. Ayrıca, III. Selim ve II. Mahmud tarafından dikilen nişan taşları 
tamir edilip, cami avlusu etrafına demir parmaklıklar yapılarak cami bir nevi 
muhafaza altına alınmış olacaktı. Bütün bu verileri kapsayan mazbatalı bir 
keşif defteri hazırlanarak padişaha sunuldu. Keşif defterine göre cami, bütün 
eklentileriyle birlikte 265.191 kuruşa inşa edilebilecekti.5

İnşaatın Başlaması

Saha ziyareti 1853 yılının Ekim ayı içerisinde gerçekleşmiş ve kış mevsimi 
oldukça yaklaşmıştı. Haliyle görevliler inşaata hemen mi yoksa gelecek yılın 
bahar mevsiminde mi başlanacağı konusunda kararsızdılar; ancak bu karar-
sızlık kısa sürede aşılmış, inşaata kış mevsiminden önce başlanmasına, Ka-
rabet Kalfa’nın eline mübaşeret sureti verilmesine karar verilmişti. Ardından 
19 Safer 1270/21 Kasım 1853 tarihinde, yani caminin inşa kararından tam 
bir ay sonra, 75.000 kuruşluk bir ödeme yapıldı.6 Bu meblağ kalfaya, muhte-

1 Ayvansarâyî Hüseyin Efendi-Ali Satı’ Efendi-Süleyman Besîm Efendi, Hadîkatü’l-Cevâmi’, Haz. 
Ahmed Nezih Galitekin, İşaret Yayınları, İstanbul, 2001, s. 522; Tahsin Öz, İstanbul Camileri, c. II, 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1965, s. 65.
2 Bu caminin Krikor Amira Balyan’a yaptırıldığı arşiv belgeleri ile teyit edilmediğinden ihtiyatla 
yaklaşmak gerekir. Bu iddia için bkz. Pars Tuğlacı, Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma Dönemi ve 
Balyan Ailesi, İnkılap ve Aka Yayınları, İstanbul, 1981, s. 168.
3 VGMA, Defter No: 997, Tarih 19 Muharrem 1270/22 Ekim 1853, s. 117.
4 Yeni moda.
5 VGMA, Defter No: 997, s. 117.
6 BOA., Hazine-i Hassa Defteri No: 15181.
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melen malzeme tedariki konusunda kolaylık olsun diye verilmişti. 21 Kasım 
1853 tarihinde yapılan bu ödeme, cami inşaatının padişahın onayından kısa 
bir süre sonra başladığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Eğer tedarik edilen 
malzemelerle ilgili bir tarihlendirme yapılmış olsaydı, inşaata fiili olarak ne 
zaman başlandığı konusunda bilgi sahibi olunabilirdi. Şimdilik cami inşaat 
sürecinin başlama tarihi olarak 19 M 1270/22 Ekim 1853 tarihini vermekle 
iktifa edelim. Karabet Kalfa’ya mübaşeret suretinin verilmesinden sonra keyfi-
yetinin bilinmesi için Hazine-i Hassa muhasebesi ile Vakf-ı Hümayun defter-
lerine ilmühaberleri yazıldı.7

Teşvikiye Camisi’nin Kalfaları: Karabet Amira Balyan ve Küçük Ohannes

Karabet Balyan’ın şahsında bu aileden gelen kalfaların Osmanlı mimarisi-
ne yaptığı katkılar meselesi üzerine ciddiyetle eğilmek gerekir. Çünkü Kevork 
Pamukciyan’ın; “eserlerinin mühim bir kısmında eniştesi Hovhannes Amira 
Serveryan ve oğlu Nikogos Bey’le teşrik-i mesai yapmıştır” ifadesinden hareket-
le,8 Pars Tuğlacı, XIX. yüzyılda İstanbul’da inşa edilen mimari yapıların büyük 
kısmının kalfaları olarak başta Karabet ve çocuklarını göstermiş, bu eseri kay-
nak olarak kullanan, başta mimarlık ve sanat tarihçileri de aynı yanlışı devam 
ettirmişlerdir. Sözgelimi Tuğlacı, Ortaköy Camisi’nin kalfası olarak Karabet’in 
oğlu Nikogos’u göstermekteydi; ancak Ortaköy Camisi inşaat defterleri üzerin-
den yürütülen bir çalışmanın neticesinde kalfanın Nikogos değil, Artin ve İs-
tefan Kalfalar olduğu şüpheye mahal bırakılmayacak biçimde ispat edilmişti.9

Tuğlacı, Teşvikiye Camisi’nin de Karabet ve oğlu Nikogos Balyan’a yaptı-
rıldığı iddiasındadır.10 Cami kalfasının Karabet Balyan olduğu inşaat masrafı 
defterinden ve defter sonunda bulunan mühründen kesin olarak anlaşılmak-
la birlikte,11 oğlu Nikogos’un bu camiin inşaatıyla kesinlikle bir alakası yok-
tur. En azından arşiv kaynaklarında böyle bir bilgiye rastlanmamıştır.

Karabet Balyanla ilgili bu kısa değerlendirmeden sonra, XIX. asır mimarlık tari-
hine önemli katkılar sağlamış bu kalfayı biraz daha yakından tanımaya çalışalım:

Karabet Balyan

Hassa mimarlarından Krikor Amira Balyan’ın oğlu olarak 1800 yılında İs-
tanbul’da dünyaya geldi. Babası ölünce 1831 yılında eniştesi Ohannes Amira 

7 VGMA, Defter No: 997, s. 117.
8 Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, c. IV, Haz. Osman Köker, Aras Yay., İstanbul, 
2003, s. 90.
9 Şefaattin Deniz, “Ortaköy Camii’nin İnşa Sürecinde Gayri Müslim Yönetici, Usta ve Tüccarların 
Rolü”, Uluslararası Osmanlı İstanbul’u Sempozyumu, Ed. Feridun Emecen v.d., İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul, 2014, s. 695-700; Pars Tuğla-
cı’nın aksine Selman Can da bu ailenin Osmanlı mimarlığı içindeki yerini etkisizleştirme gayret-
keşliği içindedir. Örneğin, Selman Can’ın Nusretiye Camii’ni Krikor Balyan’ın yapmış olamayacağı 
iddiası, Bilinmeyen Aktörleriyle Son Dönem Osmanlı Mimarlığı, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü, Erzurum, 2010, s. 99, aksine Krikor tarafından inşa edildiği kesin olarak tespit edilmiştir. 
Deniz, “Sultan II. Mahmud’a Ait İki Vakıf Eser: Arabacılar Kışlası ve Nusretiye Camileri”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 218, İstanbul, 2015, s. 163-178.
10 Tuğlacı, a.g.e., s. 168.
11 VGMA, Defter No: 997, s. 117.
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Serveryanla birlikte babasının yerini aldı. Yedikule Ermeni Hastanesi’nin ya-
pımında büyük emeği geçti. 1838 yılında Beşiktaş Ermeni Kilisesi’ni yaptırdı. 
Ermeni Cemaati içinde aktif rol aldığı gibi önemli maddi bağışlarda da bu-
lundu. Gayri menkullerinin bir kısmını Ermeni vakıflarına bağışladı. Sultan 
II. Mahmud, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz devirlerindeki yapılara 
önemli katkılar sağladı. 1866 yılında İstanbul’da vefat etti. Nazeni Babayan ile 
evlenmiş olan Karabet’in yine kendisi gibi inşaat ve yapı işlerinde çalışmış olan 
Nikogos, Sarkis, Agop, Simon, Andon ve Krikor adlarında çocukları vardır.12

Küçük Ohannes

Küçük Ohannes de Balyanlar gibi Ermeni kalfalardandır. Teşvikiye Camisi 
inşaat masraf defterinde, caminin Karabet Balyan marifetiyle yapıldığı belirtil-
mekle birlikte, defterin sonunda Karabet Balyanla birlikte Küçük Ohannes’in 
mührüne de rastlanmaktadır.13 Bu veriden hareketle caminin Karabet Kalfa 
tarafından inşa edildiği, ancak Küçük Ohannes’in de ona yardımcı olduğu 
sonucu çıkarılabilir.

Ohannes’in isminin başına getirilen “küçük” sıfatı alışıldık bir durumdu, 
zira XIX. asırda gayrimüslim kalfaların isimlerinin önüne “büyük”, “küçük” 
gibi sıfatlara sık rastlanmaktaydı. Kalfalarla ilgili bu nitelendirmeler, onların 
iş tecrübeleri veya kıdem durumları ile yakından alakalı olmalıdır.14

1848 yılında Ebniye Meclisi oluşturulduğunda teşkilat dışından tecrübeli 
Rum ve Ermeni kalfalar meclis azalığına atanmışlardı. Kirkor, Minas, Pana-
yot, Todori, Onikos, Ohannes, İstefan kalfalarla birlikte Küçük Ohannes de 
azalığa atananlar arasındadır.15 Karabet Kalfa ile Küçük Ohannes’in adına 
Teşvikiye Camisi dışında, Tıp Mektebi olarak başlanıp Mecidiye Kışlası’na 
(Taş Kışla) çevrilen yapının ilk keşif bedellerinin belirlenmesinde de rastlanıl-
maktadır.16 Birlikte çalışan bu iki kalfadan Karabet, Krikor’un oğlu olduğu-
na göre, Küçük Ohannes’in de Krikor’un damadı olduğu ileri sürülebilir. Bu 
varsayımı doğru kabul edersek, enişte ve kayın birlikte çalışıyordu. Küçük 
Ohannes ya da Ohannes Serveryan İtalya’dan özel olarak mimar getirterek 
evinde oğullarıyla birlikte, pek çok Ermeni gencine de desinatörlük öğretmiş, 
buradan ünlü Ermeni ustaların yetişmesine önayak olmuş bir şahıstır. Bu-
nunla beraber devlete ait yapıların inşaatlarında nüfuzu sayesinde, yabancı 
ustalar yanında Ermeni gençlerini çalıştırarak, başka kişilerin yetişmesine de 
olanak sağlamıştır.17

Bu mevzuda son olarak şu söylenebilir: Öngörümüze göre Karabet, Kri-
kor’un oğlu olarak babasının manevi mirasına sahip olduğundan hep ön 

12 Pamukciyan, “Karabet Amira Balyan”, İstanbul Ansiklopedisi, c. IV, Haz. Reşad Ekrem Koçu, 
İstanbul, 1960, s. 2089-2090; Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, c. IV, s. 89-90.
13 BOA., Hazine-i Hassa Defteri No: 15181; Ayrıca VGMA, Defter No: 999, s. 135.
14 Oya Şenyurt, Osmanlı Mimarlık Örgütlenmesinde Değişim ve Dönüşüm, Doğu Kitabevi, İs-
tanbul, 2011, s. 219.
15 Can, a.g.e., s. 74.
16 Şenyurt, a.g.e., s. 139.
17 Şenyurt, a.g.e., s. 158.
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planda görünmüş, bir damat olarak Ohannes ise Karabet’in gölgesinde kal-
mıştır. Kevork Pamukciyan; “Karabet ile birlikte çalıştıkları için, ona atfedilen 
inşaatlarda onun da himmeti büyüktür” diyerek esasında bu gerçeği ucundan 
yakalamıştır.18

Teşvikiye Camisi’nin Yaptırılma Yöntemi: Götürü Usulü mü?

Osmanlı Devleti’nde cami gibi büyük yapılar inşa edilirken Hassa Mi-
marları Örgütü tarafından tutulan defterlerde kayıtlı olan kalfa ve ustalar 
toplatılırdı. Bu yöntemle kalfa ve ustalar kendilerine tahsis edilen yevmiye 
veya maaş sistemiyle iş görürlerdi. Ancak bu yöntemin uygulanmasındaki 
en önemli açmaz, işlerin uzamasına yol açmasıydı. Bu sistemle çalışanların 
gelirleri, inşaatların da giderleri artmakta; haliyle iş yapanların lehine, işve-
renlerin ise aleyhine bir zemin hazırlamaktadır. İşverenin bu sistemden tek 
kazanımı hazineden yüklü miktarda para çıkışına engel olmasıdır.

Maaş ve yevmiye ile iş gördürme yöntemine alternatif olarak geliştirilen 
sistem ise götürü usulüdür. Bu yöntemin önündeki en önemli açmaz ise, de-
vasa hayır eserlerinin üstesinden gelebilecek bir sermaye birikimine sahip 
mimar-kalfaların olmayışıdır. İşte bundan dolayı belki XIX. yüzyıla kadar Os-
manlı külliyeleri yevmiye-maaş sistemiyle inşa edilmişler, ancak bazı kısım-
ları götürü yöntemiyle inşa edilmiştir. Süleymaniye İmareti’nin bazı bölüm-
lerinin götürü usulü ile yapılmış olması bu durumu teyit eder niteliktedir.19

XIX. yüzyılda götürü usulü ile yapılan inşaatlarda bir miktar artış yaşan-
mıştır. Bina emini veya mimar-kalfalar yapıların finansmanı için ihtiyaç duy-
dukları parayı ya sarraflardan borç alarak,20 ya kendi birikmiş sermayelerin-
den, ya da iş yaptıkları yerden “ale’l-hesap” adı verilen “nakit-avans” şeklinde 
para alarak karşılamışlardır.

XVI. ve XVII. yüzyıllardaki boyutlarda külliyeler yapılmasa da devrine göre 
büyük sayılabilecek inşaatların götürü usulü ile yapılabileceği bir zemin oluş-
maya başladı. İlk bakışta bir avantaj gibi görülebilen bu sistem birçok riski de 
beraberinde getirdi: İlk olarak, götürü usulüyle sorumluluğu üzerine alan mi-
mar-kalfa, parayı sarraftan faizle aldığından tahmini bütçesini iyi hesaplamak 
durumundaydı. Eğer, maliyetler tahmininin üzerinde bir meblağa ulaşırsa or-
taya çıkan fazla maliyetin ya da zararın kimin hesabına yazılacağı sorunu 
ortaya çıkacaktı. Bu durumda ya zararı kendisi karşılayacak, yahut devleti 
ikna ederek bu parayı almağa uğraşacaktır. Bu şekilde işverenin kendisini 
korumak saikıyla kalan parayı vermekte direnmesi veya geciktirmesi gibi du-
rumlarla karşılaşması olasıdır. İkinci olarak, inşaat malzemeleri peyderpey 
alınacağından karşılaşacağı fiyat artışlarını da iyi hesaplamak zorundadır. 
Malzeme fiyatlarındaki değişkenlik belirlenen bedelin aşılmasına, böylece ma-
liyetlerin artmasına, daha düşük teklif veren kalfa veya müteahhidin ihaleyi 
almasına yol açabilirdi.

18 Ohannes ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Pamukciyan, Zamanlar, Mekânlar, İnsanlar, c. III,  
Haz. Osman Köker, Aras Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 139.
19 Şenyurt, a.g.e., s. 24-25.
20 Şenyurt, a.g.e., s. 50.
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Aylık-maaş veya günlük-yevmiye sistemi ile götürü sistemi hakkında genel 
bir kanaat oluştuğuna göre, Teşvikiye Camisi inşa görevinin neden Karabet’e 
verilmiş olabileceği ve cami inşasının hangi yöntemle gerçekleştiği meselesini 
tartışabiliriz. Teşvikiye Camisi’nin Karabet’e yaptırılması, kendisinin “ebniye-i 
hümâyûn kalfası” olmasıyla açıklanabilir. Yani, inşaat zaten ya Karabet’e veya 
onunla aynı pozisyonu paylaşan bir başkasına yaptırılacaktı. Ancak caminin 
inşa biçimi “götürü” sistemine benzemekle birlikte, bu usulün şartları pek 
gerçekleşmiş gibi de gözükmemektedir. Çünkü götürü de, inşaat ihaleleri ek-
siltme (münakasa)21 yapılarak sabit bir fiyatla, en az fiyat veren kişiye veril-
mekteydi. Teşvikiye Camisi’ne saha ziyareti ve keşif için giden Karabet inşaat 
için bir fiyat vermiş, bu fiyat üzerinden inşaatın yapımı kendisine verilmiştir. 
İnşaatın yapımı için başka talipliler çıktığına dair herhangi bir belge-bilgi de 
yoktur.

Telaffuz edilen 265.191 kuruş,22 belli bir görüşme sonucu varılan anlaş-
manın bir sonucu olabilir. Eğer öyleyse götürü usulü kısmen gerçekleşmiş sa-
yılabilir. Götürü usulüyle yapılan inşaatlarda bina eminleri ile mimar-kalfalar 
binaları ya kendi birikmiş sermayeleri ile yahut bir sarraftan borç alarak yap-
maktaydılar. Ancak Karabet, Teşvikiye Camisi’ni yaparken bir sarraftan borç 
almak veya kendi sermayesini kullanmak zorunda kalmamış, kendisine saha 
ziyaretinden yaklaşık bir ay sonra, yani 19 Safer 1270/21 Kasım 1853 tari-
hinde 75.000 kuruş, 20 Şevval 1270/16 Temmuz 1854 tarihinde de 100.000 
kuruş olmak üzere toplamda ale’l-hesap (nakit-avans) olarak 175.000 kuruş 
nakit para aktarılmıştır.23 Bu durumda Karabet’in Teşvikiye Camisi inşaa-
tında fazla bir risk almadan “ebniye-i hümâyûn” kalfası olmasının kendisine 
verdiği avantajla yaptığı, bundan dolayı inşaatı bir yıl gibi kısa bir sürede 
tamamladığı ortaya çıkmaktadır.

Karabet için mimar-kalfa kavramını kullanmamızın sebebi ise, cami için 
saha ziyaretine giden, keşfi hazırlayan ve inşaatı yapan kişinin Karabet olma-
sı, muhtemelen caminin keşiften uygulamaya kadar giden süreçteki ara bir 
görev olan tasarım ve projelendirmeyi de kendisinin yaptığını tahmin etme-
mizden kaynaklanmaktadır.

Teşvikiye Camisi’nin mimar-kalfası Karabet, yaptığı keşif neticesinde bu 
inşaatın 265.191 kuruşa yapılabileceği kanaatindeydi,24 ancak inşaat bitti-
ğinde ortaya çıkan maliyet ise 317.989 kuruşa ulaşmıştı.25 Karabet’in tahmini 
hesabı ile gerçek maliyet arasındaki farkın 52.798 kuruş olduğu görülmekte-
dir. Bu durumda gerçek maliyet, Karabet’in tahmininin 1/6 kadar fazlasıdır. 
Bu farkın kabul edilebilir olup olmadığını anlamak için, çağdaş yapıların keşif 
sırasındaki hesaplamalarıyla, inşaatın tamamlanmasından sonra ortaya çı-
kan gerçek maliyetin karşılaştırılmasına bakmak gerekecektir.

21 Bu sistemle ilgili ayrıntılar için bkz. Can, a.g.e., s. 65-71.
22 VGMA, Defter No: 999, s. 117.
23 BOA., Hazine-i Hassa Defter No: 15181.
24 VGMA, Defter No: 999, s. 117; Defter No: 1000, s. 10; Defter No¨1002, s. 51.
25 VGMA, Defter No: 999, s. 135; Defter No: 1799, s. 24 ; Defter No: 1800, s. 22.
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Teşvikiye Camisi’nde Kullanılan Yapı Malzemeleri

Bu kısımda Teşvikiye Camisi’nde kullanılan inşaat yapı malzemeleri çe-
şit ve türlerine göre başlıklar altında düzenlenmiştir. Ayrıca Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi 15.181 numaralı Hazine Hazine-i Hassa defterine göre yapı 
malzemeleri ile ilgili tablolar hazırlanmış, değerlendirmeler bu tablolara göre 
yapılmıştır.

1. Ahşap İnşaat Malzemeleri (Keresteler)

Yukarıda Teşvikiye Camisi’nin kargir ve som küfeki taşından yapılmasının 
planlandığı belirtilmişti. Ancak bir inşaat tamamen kargir olarak yapılsa bile, 
döşeme, merdiven, çatı gibi birimler için ahşap kullanılması kaçınılmazdır. 
Ayrıca cami yapılırken kurulacak iskele malzemesi ile kalıplarının ahşaptan 
olacağı kesindir. Yine kaba inşaat bittikten sonra yapılan kapı ve pencere gibi 
parçalar için de ahşap malzeme kullanılacağı aşikardır.

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere, inşaatta kullanılmak üzere satın alınan 
ağaçlar işlenmiş birer kereste niteliğindedir. Bu ağaçların inşaatın hangi bö-
lümlerinde ne amaçla kullanıldığı meselesi tarihçiliğin dışında, farklı bir uz-
manlık alanı olduğundan dolayı burada ayrıntıya girilmeyecektir. İnşaatta 
kullanılmak üzere satın alınan ağaçlardan bir kısmı gürgen ve meşe gibi umu-
mun bildiği ağaçlardır. Kerestelerin bir kısmı ise, bulunduğu yörenin ismi ile, 
Sinop latası, Bartın yolması, Akyazı, Akçaşehir kızaklığı, Sinop poyralığı, Vene-
dik koğuşu gibi isimlerle anılmaktadır. Bu keresteler kalfa ve ustaların talep 
ettiği şekilde farklı ebat ve ölçülerde testere veya hızar gibi aletlerle kesildiği 
veya hazır bulundurulduğu için; tahta, taban, kalas, kızaklık gibi isimlerle 
anılmıştır.

Ayrıca bir kısmı baltalarla çaplandığı için; çap yeni dünya, çap sardın; bir 
kısmı kabukları çıkarılmış ve daire biçiminde kesilmiş olduğu için seren adı 
ile anılan kerestelerdir. Ayrıca ağacın çıralı olup olmadığına göre, çıralı eğ-
ricek, çıralı sardın olarak adlandırılanlar da vardır. Bu ahşap malzemelerin 
İstanbul’daki kereste türü malzemelerin satıldığı yerlerden mi satın alındığı, 
yoksa bulunduğu bölgelerden sipariş usulü ile mi getirildiği hususunda kesin 
bir şey söylenememekle birlikte, İstanbul’daki esnaftan temin edilmiş olma 
olasılığı yüksektir.

Satın alınan keresteleri fiyat bakımından değerlendirmek gerekirse; birim 
fiyat bakımından en ucuz malzemenin 20 paraya satın alınan Akyazı tabir 
edilen kereste, en pahalısının ise 40 kuruşa satın alınan 11 zira taban ile 
kebir kalas koğuşu olduğu söylenebilir. Kendi içinde en fazla ücret ödenen 
malzeme 7.500 kuruşla Sinop latası olurken, en az bedel ise 250 kuruşla çap 
yeni dünya için ödenmiştir.

Keresteler için toplam 53.511 kuruş ödenmiş olup, bu toplam inşaat gi-
derleri içinde 1/6 gibi bir orana tekabül etmektedir. İnşaatta kullanım duru-
muna göre, 3.560 adetle çıralı eğricek en fazla, 10 adet ile çap yeni dünya en 
az kullanılan kereste malzemesi olmuştur. Son olarak bu mevzuda kullanılan 
kereste türünün 19 farklı kalemden müteşekkil olduğu söylenebilir.
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Tablo 1: Kereste çeşitleri, miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın cinsi Miktarı (adet) Birim fiyat (kr-pr) Fiyatı (kr)

1- Gürgen tahtası 2.560 2 5.120
2- 6 zira kuşak kütüğü 28 20 560
3- 11 zira taban 35 40 1.400
4- Sinop latası 315 20 6.300
5- Habal koğuşu 85 10 850
6- Yarım yeni dünya 125 15 1.875
7- Çıralı eğricek 3.560 50 para 4.450
8- Bartın yolması 50 12 600
9- Çap yeni dünya 10 25 250
10- Çifte dolap 180 6 1.080
11- Akyazı 1.200 20 Para 600
12- Meşe kirişi 40 20 800
13- Akçaşehir kızaklığı 1.560 3 4.680
14- Sinop poyralığı 891 6 5.346
15- Kebir kalas koğuşu 31 40 1.240
16- Çıralı sardın (sarun) 2.500 3 7.500
17- Kebir (büyük) çab sardın 870 6 5.220
18- Seran kebir (büyük) kirişi 316 15 4.740
19- Venedik koğuşu 50 18 900

Toplam 53.511

2. Çivi Fiyatları (Mismar)
Osmanlı zamanında çivi, mismar olarak adlandırılmaktaydı. Teşvikiye Ca-

misi’nin inşaatında mismâr-ı mahlût, mismâr-ı sâşi ve mismâr-ı karfiçe olmak 
üzere üç çeşit çivi kullanılmıştır. Mismâr-ı mahlût çeşitli boyut ve biçimlerde ka-
rışık çivi26 olarak tanımlandırılabileceği gibi, iki veya daha çok maddenin, ara-
larında kimyevî bir birleşme olmaksızın harmanlanmasından meydana gelmiş 
olması şeklinde de tanımlanabilir. Mismâr-ı sâşi’nin nasıl bir çivi olduğu hak-
kında bir malumat edinilememiştir. Mismâr-ı karfiçe ise, çekme demirden geniş 
başlı, orta boy çivi olarak adlandırılmıştır. İnşaatta toplam 1.111 kıyye, bugün-
kü hesaplamalarla yaklaşık 1.424,5 kg. çivi kullanılmış, çiviler için 4.832,5 
kuruş ödeme yapılmıştır. Ortalama olarak bir kilo çivi 3,3 kuruşa gelmiştir.

Tablo 2: Çivi (mismar) çeşitleri, miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın Cinsi Miktarı (kıyye) Birim (kuruş) Fiyatı (kr)
1- Mismar-ı mahlut 675 3,5 2.362,5
2- Mismar-ı sâşi ? 320 5 1.600
3- Mismar-ı karfiçe 116 7,5 870

Toplam 1111 4.832,5

26 Neslihan Sönmez, Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, Yem Yayın, İstanbul, 
1997, s. 78-79.
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3. Tuğla

Tuğla, duvar, kemer, tonoz ve kubbe gibi yapı elemanlarının örgüsünde 
kullanılan; toprak hamurunun kalıplara dökülüp kurutulduktan sonra har-
man ocağı veya gelişmiş fırınlarda pişirilmesiyle elde edilmektedir.27 Osmanlı 
Devleti’nde Orhan Bey döneminden itibaren çeşitli dini-mimari yapılarda çe-
şitli tür ve ebatlarda tuğlalar kullanılmıştır.28

Tablo 3’te görüldüğü üzere Teşvikiye Camisi’nde dest-gâh, çarşı,29 minare, 
orta battal, kebir battal ve beylik30 olmak üzere altı çeşit tuğla kullanılmıştır. 
III. Mustafa zamanında inşa edilen Ayazma Camisi İnşaatı’nda ise, beylik, 
harcı çarşu, topaç, çar köşe, kebir kubbe tuğlası, kuzu tuğla ve beylik çarşu 
tuğla  olmak üzere yedi çeşit tuğla kullanıldığı görülmektedir.31 Bu durumda 
Teşvikiye Camisi ile Ayazma Camisi’nde benzer ve farklı türde tuğlalar kul-
lanıldığı anlaşılmaktadır. Teşvikiye Camisi’nde kullanılan tuğlalar kullanım 
yerine göre dest-gâh ve minare şeklinde tasnif edildiği gibi, orta battal ve kebir 
battal diye büyüklüklerine göre de sınıflandırılabilmektedir. Hüsrev Tayla’nın 
da isabetle belirttiği üzere, minarelerde çoğunlukla özel tuğlalar kullanılmak-
tadır. Minareler ve almaşık duvarlardaki sırsız tuğlalarda dekoratif motifler 
bol miktarda kullanılmaktadır.32 Tuğlaların fiyatlandırılması tane hesabı üze-
re olabileceği gibi “binlik” olarak da yapılabilmektedir. Nitekim dest-gâh tuğ-
lasının bin tanesi 220 kuruş olarak fiyatlandırılmıştır. Diğer tuğlalar ise tane 
olarak fiyatlandırılmıştır. En pahalı tuğla 40 para yani 1 kuruşa denk gelen 
kebir battal tuğla iken en ucuzu beylik tuğladır. Çeşitli boyutlarda 107.320 
adet tuğla için 27.124 kuruş ödeme yapılmıştır.

Tablo 3: Tuğla çeşitleri, miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın Cinsi
Miktarı 
(adet)

Birim (kr-pr) Fiyatı (kr)

1- Dest-gâh tuğlası 82.800 1.000 adeti 220 kr. 18.216
2- Çarşı tuğlası 8.500 10 pr. 2.125
3- Minare tuğlası 7.600 20 pr. 3.800
4- Orta battal tuğlası 2.000 20 pr. 1.000
5- Kebir (büyük) battal tuğlası 1.200 40 pr. 1.200
6- Beylik tuğlası 5.220 6 pr 783 

Toplam 107.320 27.124

27 Sönmez, a.g.e, s. 106. 
28 Hüsrev Tayla, Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları, Cilt: I, İstanbul, 2007, 
s. 83 vd.
29 Özel harmanlarda üretilerek serbest piyasada satılan, duvar ve kemer örgüsünde kullanılan bir 
tuğladır. Sönmez, a.g.e., s. 107.
30 Devletin kurup işlettiği harmanlarda üretilerek öncelikle resmi inşaatlarda kullanılan tuğladır. 
Sönmez, a.g.e., s. 107.
31 Sadi Bayram-Adnan Tüzen, “İstanbul Üsküdar Ayazma Camii ve İnşaat Defteri”, Vakıflar Dergi-
si, Sayı: 22, Ankara, 1991, s. 227.
32 Tayla, a.g.e., s. 81.
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4. Demir (Ahen)
Demir günümüz yapılarında olduğu gibi, geleneksel Osmanlı mimarisinde 

de kullanılmış ve mimarinin gelişiminde önemli katkılar sağlamıştır. Osman-
lılarda demir teknolojisi ile ilgili ilk bulgular Yıldırım Bayezid dönemine kadar 
gider. XIX. yüzyılda sanayide normal profil putrel ve diğer demirlerin kiriş 
olarak kullanılması ile kargir binalarda “volta” ismi verilen tuğla döşemeler 
yapılmıştır.33 Ne var ki, Teşvikiye Camisi’nin inşaatında demir kullanılmadı-
ğından Tayla’nın bahsettiği bu sistemden bu camide faydalanıldığından söz 
edilemez. Bu durum tablo 4’ten rahatça anlaşılabilir.

Belli ki demir burada sadece pencere ve avlu muhafazalarında çerçeve 
amaçlı kullanılmıştır. Bu durumda demirin Teşvikiye Camisi’nin ana yapı ele-
manlarından biri olduğu söylenemez. Halbuki XVIII. yüzyılın ikinci yarısında 
inşa edilmiş olan Nuru Osmaniye Camisi’nde 755.560 kıyye (968.850 kg.) 
ham demir kullanıldığına bakılırsa iki caminin sağlamlık açısından mukaye-
sesi yapılabilir. Ayrıca parmaklık ve avlu kenarları için kullanılan 4.000 kıyye 
(5.129 kg.) miktarındaki demir bu hesabın dışında tutulmuştur.34 Teşvikiye 
Camisi parmaklık ve avlusunda kullanılan demir 3.557 kıyyedir (4.561 kg.). 
Bu miktar Nuru Osmaniye’de kullanılan parmaklık ve avluda kullanılan de-
mir miktarıyla hemen hemen yakındır. Nuru Osmaniye’deki 450 kıyyelik (577 
kg.) fark iki caminin büyüklük farkıyla açıklanabilir.

Tablo 4: Demir (ahen) çeşitleri, miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın Cinsi Miktarı (kıyye) Birim Fiyatı Fiyatı (kr)
1- Demir şebeke parmaklığı 2.687 5 13.435
2- Demir kenar ve zıbanaları 870 3 2.610

Toplam 3557 16.045

5. Çeşitli Boyalar
Osmanlılarda boya, deri ve dokuma sanayinde kullanıldığı gibi inşaat 

alanlarında da kullanılmaktaydı. Sadece boyalar değil, boyanın inceltilmesi 
ve bunun gibi işlerde kullanılan malzemeler de önemli olup, boya kategorisi 
altında tasnif edilirdi.

Tablo 5: Boya malzemesi çeşitleri, miktarı, birim ve toplam fiyatları35

S.N. Malın Cinsi Miktarı (kıyye-dirhem) Birim Fiyat Fiyatı
1- Revgan-i neft 65 15 97535

2- Revgan-i bezir 59,5 12 714
3- A’lâ İsfidac 138 9 1242
4- Kalay İsfidac 12 12 144
5- Kaba isfidac 78 20 pr. 39
6- Fil ? 214 10 pr. 53,5

33 Tayla, a.g.e., s. 134.
34 Pia Hochhut, Die Moschee Nûruosmaniye in Istanbul, Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1986, s. 64. 
35 Sonuç 975 çıkması gerekirken, 978,5 yazılmıştır.
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7- Tutkal 20 7 140
8- A’lâ sarı 2,5 25 62,5
9- A’la yeşil 2,300 30 82,5
10- Sülüğen 10 8,5 85
11- Civit 20 10 pr. 5
12- Sandal 2 80 160

Toplam 623,300 3.702,5

Teşvikiye Camisi inşaatında da çeşitli boya ve boya malzemeleri kullanıl-
dığı görülmektedir. Bunlardan, Sakız ağacı veya çam türü ağaçlardan sızan 
“terementin”in damıtılmasıyla elde edilen neft yağı, Osmanlılar döneminden 
beri boya, vernik, mum ve cila üretiminde inceltici ya da çözücü olarak kulla-
nılmaktaydı. Bezir yağı ise, keten tohumunun ezilip sıkılmasıyla çıkan yağın 
belli bir sıcaklıkta ısıtılmasıyla elde edilir, boya ve vernik yapımında kullanı-
lırdı.36 Bir de bezir yağı ile neft yağının katılmasıyla elde edilen; kırmızı boya 
yapımı ile demirin pastan korunması için kullanılan kırmızı renkli astar bu-
lunmaktadır. Neft ve bezir yağı boya malzemeleri içinde en çok kullanılan 
maddeler arasında bulunduğu, tablo 5’ten rahatça anlaşılabilir.

Boya malzemeleri içinde en çok kullanılan maddelerden birisi de belge-
lerde isfidac olarak geçen üstübeçtir. İsfidac, pigment olarak beyaz boya ya-
pımında, boyaların yoğunluğunu artırmada, yahut günümüzde yağlı boya ve 
macunlarda dolgu malzemesi olarak kullanılan, beyaz renkli ve çok örtücü bir 
madeni tozun genel adıdır.37 Teşvikiye Camisi’nde a’lâ, kalay ve kaba olmak 
üzere üç çeşit isfidâc kullanılmıştır. Camide fil adı verilen bir boya ya da boya 
maddesi daha vardır. Tablo 5’ten, muhtemelen ahşap malzemelerin yapıştırıl-
masında, deri ve kıkırdak gibi hayvan maddeleri ile bazı bitkilerden çıkarılan, 
tutkal malzemesinin de kullanıldığı görülmektedir.

İnşaatta, a’lâ sarı, a’lâ yeşil ve civit olmak üzere üç çeşit boya kullanılmış-
tır. “Civit”, M.Ö. 3500’lerden beri kullanılan bir boya çeşididir. Çin, Yemen ve 
Hindistan’da yetişen ve “çivit otu” adı verilen bitkilerin yapraklarından çıkarı-
lan, çoğunlukla parlak koyu mavi, kırmızı, yeşil ve sarı renkleri de olabilen toz 
boyadır.38 Tabloda, “sandal” olarak geçen malzemenin doğrudan bir boya mı 
yoksa boya ile ilgili bir madde mi olduğu tespit edilememiştir.

Tablo 5’e göre, Teşvikiye’de kullanılan toplam boya ve boya yapımında kul-
lanılan malzemeler miktar olarak 623 kıyye 300 dirhemdir (yaklaşık 800 kg.). 
Bunlar içinde en az kullanılan 2 kıyye miktarı ile sandal iken, en fazla kulla-
nılan 214 kıyye ile fil’dir. Aynı şekilde, en az kullanılan “sandal” 80 kuruşla 
en pahalı; en fazla kullanılan “fil” ve “civit” ise 10 para ile en ucuz malzeme 
olarak kayıtlara geçmiştir. Tüm boya ve malzemeleri için ödenen fiyat ise, 
3.706 kuruştur.

36 Sönmez, a.g.e., s. 90.
37 Sönmez, a.g.e., s. 51.
38 Mehmet Canatar, “Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayii ve Boyahaneler Üzerine”, Osmanlı Araş-
tırmaları, Sayı: 18, İstanbul, 1998, s. 92; Sönmez, a.g.e., s. 38.
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6. Kiremit ve Kurşun

Yağan yağmur ve karla, soğuğun binayı etkilememesi için inşaatlarda piş-
miş topraktan yapılan kiremit kullanılmaktadır. Ayrıca büyük ve küçük kub-
belerle tonozlarda ise, kurşun kullanılmaktadır.

Tablo 6: Boya malzemesi çeşitleri, miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın Cinsi Miktarı Birim fiyat (kr) Fiyatı
1- Kiremid 15.000 adet 75 (her bini) 1125
2- Külçe kurşun 267 kıyye 3,5 934,5
3- Cedîd kurşun 32 elvah 604 kıyye 4 2416

Toplam 4.475,5

Teşvikiye Camisi inşaatında 15.000 adet kiremit kullanılmıştır. Bu kire-
mitler, tuğlaların bir kısmında yapıldığı gibi binlik olarak satılmaktadır. Satın 
alınan kiremitlerin bin tanesi için 75 kuruş olmak üzere, toplam 1.125 kuruş 
ödeme yapılmıştır.

İnşaatta kurşun olarak, 267 kıyye (342,3 kg.) “külçe” ve 604 kıyye (774,5 
kg.) “cedid” kurşun kullanılmıştır. Bunlar için toplam 4.475,5 kuruş ödeme 
yapılmıştır. Külçe kurşunun kıyyesi 3,5 kuruştan, cedid kurşunun kıyyesi ise 
4 kuruştan satın alınmıştır.

7. Kireç, Moloz ve Malta Taşı

Kirecin temel maddesi CaO (Kalsiyum oksit)tir. İnşaat işlerinde kullanıla-
bilmesi için söndürülmesi gerekir. Geleneksel usule göre, kireç yapıya baş-
lanmadan önce özel bir düzenle söndürülerek açılmış olan kuyuya akıtılır 
ve en az üç ay, daha iyisi bir yıl sonra kullanılır. Bu şekilde söndürülmüş 
kirecin içinde sönmemiş parçalar kalmamış olurdu.39 Moloz ise, duvar örgü-
sünde veya değişik amaçlarla ocaktan çıktığı şekliyle düzeltilmeden kullanıl-
maktaydı.40 Sözgelimi, Nuru Osmaniye Camisi inşaat temelinde iki kat kireç 
ve bir kat horasan ile birlikte moloz taşı da doldurulmuştu.41 Malta taşı ise, 
Malta adasından çıkarılan ve kolayca yontulup kesilebildiği için avlu, bahçe 
ve mutfak döşemelerinde kullanılan, sarıca renkli yumuşak bir taş cinsidir.

Tablo 7: Kireç, moloz ve Malta taşı miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyat Fiyatı
1- Kireç bahası (kantar) 3567 kantar 6,5 23.185
2- Seng molazı 7216 çeki 2,5 18.040
3- Malta taşı 120 kıt’a 6 720
4- Toplam 41.945

Tabloda da görüleceği üzere kireç kantarla, moloz taşı ise çeki ile ölçü-
len malzemelerdendir. Teşvikiye Camisi inşaatında 3.567 kantar kireç için 

39 Tayla, a.g.e., s. 153.
40 Sönmez, a.g.e., s. 98.
41 Ahmed Efendi, Târîh-i Câmi-i Şerîf-i Nûr-ı Osmânî (Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmu’âsı’nın İlave-
sidir), Hilâl Matbaası, Dersaâdet, H. 1335, s. 9.
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23.185 kuruş; 7.216 çeki moloz taşı için 18.040 kuruş; 120 kıt’a Malta taşı 
için ise 720 kuruş olmak üzere, toplam 41.945 kuruş ödeme yapılmıştır.

8. Çeşitli Taş Fiyatları

İnşaat için satın alınan taşlar iki kategoride tasnif edilmiştir. Birincisi, 
moloz taşı ile Malta taşıdır. İkinci kategorideki taşlar ise, mihrap, hünkar sa-
hanlığı, tarih taşı, abdesthane taşı, eteklik, kaban döşemesi, küfeki, un taşı?, 
çeşme ve minare takımı gibi taşlardır.

Tablo 8: Çeşitli taşların miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın Cinsi Miktarı Birim fiyat Fiyatı
1- Mihrab taşı 2.500
2- Hünkar sahanlığı 18,5 2.160
3- Tarih taşı 3 312
4- Abdesthane taşı 5,19 150 874,5
5- Eteklik 2 270
6- Seng-i küfekiden kaban döşemesi 97 40 3.880
7- Sengi küfeki 716 9 6.444
8- Untaşı ? 26 ocak 20 520
9- Çeşme takımı 1 kıtaat 5.000
10- Minare takımı 2.000

Toplam 23.960

Cami ve mescit gibi ibadet yerlerinde kıble duvarında bulunan, cemaatle 
namaz kılınırken imamın önünde durduğu, zeminden biraz yüksek girintili 
yere mihrap denir. Cami ve mescitlerde esas durak olan mihrap çok sağlam 
yapıldığı için çok defa cami ve mescit yıkılsa bile mihrabı yerinde durur. Bu 
yüzden “mihrabı yerinde” deyimi, ihtiyarladığı halde güzelliği geçmemiş yaşlı-
lar hakkında kullanılır ve “cami yıkılsa bile mihrabı yerinde durur” atasözüyle 
övülürler.

Tablo 8’deki verilere göre Teşvikiye Camisi’ne 2.500 kuruş bedel karşılığı 
mihrap taşı alınmıştır. Hünkar sahanlığı için hususi taş kullanılmış ve bu-
nun için 2.160 kuruş ödeme yapılmıştır. Üç adet tarih taşı için ise 312 kuruş 
ödeme yapılmıştır. Bu durumda her bir tarih taşının fiyatı 104 kuruşa teka-
bül etmektedir. Abdesthane için de hususi taş kullanılmıştır. Ayrıca 5.000 
kuruşa çeşme takımı ve 2.000 kuruşa minare takımı adlarıyla taşlar tedarik 
edilmiştir. Teşvikiye Camisi inşaatı için bu şekilde hususi taş parçaları kulla-
nılmış ve 23.960 kuruş ödeme yapılmıştır.

9. Cam Fiyatları

Bir maden olarak tanımlanan camın yapımında, camlaştıran, ergitici, sa-
bitleştirici ve ara olmak üzere dört çeşit madde kullanılmıştır. Camın ilk bu-
lunuşu M.Ö. 3000’li yıllara kadar gitmektedir.42 Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
yıllarından itibaren dini-mimari eserlerde cam kullanılmıştır.

42 Tayla, a.g.e., s. 141-142.
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XIX. yüzyılın ortalarında Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilen Teş-
vikiye Camisi’nde çeşitli boyutlarda camlar kullanıldığını görmekteyiz.

Tablo 9: Camların miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyatı Fiyatı (kr)
1- Yirmilik cam 88 kıt’a 300 pr. 660
2- Otuzluk cam 46 kıt’a 200 pr. 230
3- Kırklık cam 132 kıt’a 150 pr. 495
4- Onbeşlik cam 82 kıt’a 400 pr. 820 

Toplam 348 2.205

Tablo 9’da görüleceği üzere, burada, on beşlik, yirmilik, otuzluk ve kırklık 
camlar olmak üzere boyut itibarıyla dört tür cam kullanılmıştır. Cam fiyat-
larının her bir kıt’ası 40 kuruşun üzerinde olmasına rağmen birim fiyatlar 
kuruş üzerinden değil de, para üzerinden değerlendirilmiştir. Camide farklı 
boyutlarda toplam 348 kıt’a cam kullanılmış olup, bunlar için 2.205 kuruş 
bedel ödenmiştir.

10. Çilingir Aletleri

Kilit, anahtar ve buna benzer ince demir işleri ile ilgili malzemeler çilingir 
aletleri olarak tavsif edilmiştir.

Tablo 10: Çilingir malzemelerin miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyatı Fiyatı
1- Pirinç tablalı kümha? 7 kıt’a 35 245
2- Pirinç sürme 1 kıt’a 20
3- Demir kümha? 3 kıt’a 20 60
4- Demir sürmeli çerçeve 2 kıt’a 15 30
5- Harc-ı dolap kilidi 2 kıt’a 6 12
6- Çarklı oda kapı kilidi 1 kıt’a 12
7- Mandal başı zenbure 1 4
8- Vasat (orta) kapı kilidi 1 25
9- Pirinç Mabeyn kümha ? 1 30
10- Hazine kilidi 1 20
11- Parmaklık kapı kilidi 2 50 100
12- Pirinç oda kapı kilidi 1 120
13- Pirinç orta kapı sürmesi 1 50
14- Sokak kapı takımı 3 440
15- Kebir (büyük) pirinç top 4 25 100
16- Yuvarlak oda kapı topu 12 7 84

Toplam 1.352

Teşvikiye Camisi’nde bulunan dolap ve kapı kilitleri için çoğunluğu pirinç 
ve demir malzemeler kullanılmıştır. Malzemeler sadece kilit ve anahtarlar ol-
mayıp, doğrudan bunlarla ilgili pirinç kapı topu gibi malzemeler de kullanıl-
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mıştır. Malzemeler içinde en ucuzu 4 kuruşla mandal başı zenburedir. En 
pahalı malzeme ise, 440 kuruşla sokak kapı takımıdır. Çilingir kategorisinde 
satın alınan malzemeler için toplamda 1.350 kuruş ödeme yapılmıştır.

11. Doğramalar

Teşvikiye Camisi’nin doğramaları alınan kereste malzemeleri ile değil, dı-
şarıdan hazır olarak satın alınmıştır. Doğrama diye ifade edilen şeyler pencere 
ve kapılar olmalıdır. Ancak bu malzemelerin hangi cins ağaçtan yapıldığına 
dair bir bilgi verilmemiştir. Cami minberi de hazır olarak satın alınmış ve 
1.500 kuruş ödeme yapılmıştır. Üç parça sokak kapısı için 750 kuruş öden-
miştir. Sokak kapısı dış kısımda kalmasından dolayı daha sağlam malzeme-
lerle yapılmış olmalı ki birim fiyatları daha yüksek olmuştur. Çerçeve, doğra-
ma, minber ve sokak kapıları ile birlikte doğramaların meblağı 8.090 kuruş 
tutmuştur.

Tablo 11: Doğrama miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın cinsi Miktarı Birim Fiyatı Fiyatı
1- Sandıklı çarçube 10 kıt’a 200 2.000
2- Doğramaları 256 adet 15 3.840
3- Minber-i şerif 1.500
4- Sokak kapısı 3 kıt’a 750

Toplam 8.090

12. Kurşun Boru ve Yedirme

Kurşun boru ve yedirme su tesisat işleriyle ilgilidir. Yedirme; sızdırmaları 
önlemek için boruları birbirine tutturmaya yarayan yağ, kireç ve kendir lifin-
den yapılmış macundur.

Tablo 12: Kurşun boru ve yedirme miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyat Fiyatı
1- Altı üzerine boru 12 kıt’a 360
2- Yedirmesi 15 kıyye 120
3- Kalayı 200 dirhem 10

Toplam 490

Su tesisatında 12 kıt’a altı üzerine boru tabir edilen boru kullanılmış ve 
360 kuruş ödenmiştir. Bu durumda her bir borunun fiyatı 30 kuruşa tekabül 
etmiştir. Bu borularda kullanılmak üzere 15 kıyye (19,2 kg) yedirmeye 120 
kuruş ödenmiştir. 200 dirhem kalay için de 10 kuruş ödenmiş, böylece top-
lamda bu işler için 490 kuruş ödeme yapılmıştır.

13. Dökme Malzeme

Dökmecilik, madenleri eritip kalıba dökmek suretiyle çeşitli eşyalar yapma 
zanaatı olarak tavsif edilebilir. Bu kategoride satın alınan malzemeler, 3 adet 
bakır çeşme musluğu, 2 adet darp lülesi, 2 adet de pirinç kapı topudur. Bu 
malzemeler için 369 kuruş ödeme yapılmıştır.
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Tablo 13: Dökme malzeme miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyat Fiyatı
1- Nühas (bakır) çeşme musluğu 3 25 75
2- Darb lülesi 2 27 54
3- Pirinç kapı topu 2 120 240

Toplam 369

14. Yaldız Uygulaması

Burada yaldız konulmasından maksat, adı geçen yerler üzerine altın varak 
uygulanması veya buralarda altın varak kullanılmasıdır.

Teşvikiye Camisi’nde mahfel-i hümayun parmaklığına, alem ve şamdanla-
ra, nişan ve çeşme taşları ile mihraba bu işlem yapılmıştır. Mahfel-i hümayun 
parmaklığına 500, alem’e 150, şamdanlara 400, nişan-çeşme taşları ile mih-
raba 2.100 kuruş olmak üzere, toplamda bu uygulamalar için 3.150 kuruş 
ödeme yapılmıştır.

Tablo 14: Yaldız uygulaması fiyatları

S.N. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyat Fiyatı
1- Mahfel parmaklık 500
2- Alemi 150
3- Şamdanlara 400
4- Nişan taşları ve çeşme tarihi ve mihrap 2.100

Toplam 3.150

15. Oymacılık

Şebeke, demir kafes veya parmaklığa denilmektedir. Burada şebeke ile ka-
fes ayrı olarak tasnif edilmiştir. Anlaşılan o ki, Teşvikiye Camisi’nin kafes, 
parmaklık ve şamdanları üzerinde oymacılık sanatı icra edilmiştir. Şebeke, 
kafes ve şamdanlar için 665 kuruş ödeme yapılmıştır.

Tablo 15: Oyma miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyat Fiyatı
1- Oyma şebeke 15 15 225
2- Oyma kafesler 1 200
3- Oyma şamdan 2 120 240

Toplam 665

16. Teneke Tedariki

Teneke, üzeri kalaylanmış, beyaz görünümlü ince sac levha olarak tanım-
lanabilir. Boru, ibrik, su kabı gibi malzemelerin yapımında kullanılır.43

Teşvikiye Camisi’nde teneke alımından bahsedilirken, bir üzerine teneke 
boru, iki üzerine boru, teneke sandık, zenberek ifadeleri kullanılmıştır. Bu-
rada kastedilen boru, çatıdan dışarı akıtılan ve oluklarda kullanılan borular 
olabilir. Camide tanesi 65 paradan 631 kıt’a bir üzerine teneke boruya 1.025 

43 Sönmez, a.g.e., s. 104.
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kuruş ödeme yapılmıştır. İki üzerine boru için 120 kuruş, teneke sandık için 
20 kuruş ve zenberek için 10 kuruş olmak üzere toplam 1.175 kuruş ödeme 
yapılmıştır.

Tablo 16: Teneke miktarı, birim ve toplam fiyatları

S.N. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyatı Fiyatı
1- Bir üzerine teneke boru 631 kıt’a 65 pr. 1.025
2- İki üzerine boru 120 kıt’a 40 pr. 120
3- Teneke sandık 4 kıt’a 200 pr. 20
4- Zenberek 2 kıt’a 200 pr. 10 

Toplam 1.175

17. Perakende Eşya Alımı

Perakende eşya kategorisi altında kaydedilen malzemeler Teşvikiye Camisi 
inşaatı için fevkalade önemli bilgileri ihtiva eder. Burada halat, menteşe, vida, 
taş, kum, keten, horasan, mermer kireci, alçı, küfe, kürek, ıhlamur ve su 
fıçısı adıyla birbirinden farklı kategorilerde değerlendirilebilecek malzemeler 
bulunmaktadır.

Perakende malzemeleri analiz etmek gerekirse, inşaatta kıyyesi 5 kuruştan 
517 kıyye (663 kg) halat kullanılmış ve halatlar için 2.585 kuruş harcan-
mıştır. Yine dolap, kapı ve pencereler için adeti 4 kuruştan 32 adet mente-
şe kullanılmış ve 128 kuruş ödeme yapılmıştır. Vidalar büyüklüklerine göre, 
vida, kebir vida ve kebir battal vida olmak üzere üç şekilde isimlendirilmiştir. 
Toplamda farklı ebatlarda 455 vida için 85 kuruş ödenmiştir. Seng-i kabak 
olarak adlandırılan kabak taşının ne tür ve boyutta bir taş olduğu ile ilgili bir 
malumat bulunmamaktadır. İnşaatta bu taştan 155 adet kullanılmış olup, 
karşılığında 465 kuruş ödenmiştir. İnşaatta kum olarak 217 ambar44 Darıca 
kumu kullanılmıştır. 2.360 kıyye (3.026 kg) miktarındaki keten de azımsan-
mayacak türdeki inşaat malzemelerindendir.45

Keten, saplarından çıkan ince iplik gibi lifleri sıvalarda, musluklarda ve ki-
reçle karıştırılarak sıhhi tesisat künklerinde kullanılan, yağlı tohumlarından 
bezir yağı üretilen bir malzemedir.46 İnşaatta harç olarak horasan kullanılmış-
tır. Horasan, kırılmış-öğütülmüş tuğla, kiremit, çömlek vb. pişmiş kil kökenli 
malzemedir. Yapısına göre ince veya kaba olarak nitelendirilebilir.47 Horasa-
nın iyi pişmiş tuğla ve kiremit kırıkları ile bir miktar kum ve kirecin çok iyi 
karıştırılarak yapıldığı, bu harcın uygun bir zaman dinlendirildikten sonra 
duvar ve sıva harcı olarak kullanıldığı bilinmektedir.48 Teşvikiye’nin inşaatın-
da ambarı 5 kuruştan 716 ambar miktarında horasan kullanılmış ve 3.580 
kuruş ödenmiştir. Bu miktar perakende kategorisi altında yapılan ödemelerin 
en yükseğidir. İnşaatta 690 kile (884,7 kg) mermer kireci kullanılmış, kilesi 

44 İnşaatlarda taş, kum, çakıl türü şeyler için kullanılan 75 desimetre küplük bir ölçü birimidir.
45 Tablo 17.
46 Sönmez, a.g.e., s. 59.
47 Sönmez, a.g.e., s. 49.
48 Tayla, a.g.e., s. 156.
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4 kuruştan 2.760 kuruş ödenmiştir. Mermer kireci adından anlaşılabileceği 
üzere mermer taşından elde edilmiş bir kireçtir. İnşaatın tam olarak hangi 
alanında kullanıldığını bilemiyoruz. 160 kile (205 kg) alçı için ise 560 kuruş 
ödenmiştir.49

İnşaattaki malzeme taşıma işleminde kullanılmak üzere tanesi 2,5 kuruş-
tan 220 küfe satın alınmış, bunun için 550 kuruş ödenmiş, tanesi 2,5 kuruş-
tan 110 kürek satın alınıp 275 kuruş ödenmiş, 150 deste ıhlamur için destesi 
5 kuruştan 750 kuruş ödenmiştir. İnşaatta kullanılmak üzere 10 adet su 
fıçısı için ise 150 kuruş ödenmiştir. Perakende kategorisinde bulunan malze-
melere ödenen toplam rakam 15.583 kuruştur.50

Tablo 17: Perakende malzeme miktarı, birim ve toplam fiyatları5152

S.N. Malın Cinsi Miktarı Birim Fiyatı Fiyatı
1- Halat 517 kıyye 5 2.585
2- Cevizli ? menteşe 32 4 128
3- Vida 300 30
4- Kebir (büyük) vida 100 25
5- Menteşe 2 4 8
6- Kebir battal vida 55 1 55
7- Seng-i kabak 155 465
8- Darıca kumu 217 Anbar 6 1.30251

9- Keten 2360 kıyye 1 2.360
10- Horasan 716 anbar 5 3.580
11- Mermer kireci 690 kile 4 2.760
12- Alçı kile 160 kile 3,5 560
13- Küfe 220 2,5 550
14- Kürek 110 2,5 275
15- Ihlamur 150 deste 5 750
16- Su fıçısı 10 kıt’a 15 150

Toplam 15.58352

18. Eşyaların Nakliye Giderleri

Teşvikiye Camisi inşaatıyla ilgili, defterde satın alınan eşyalardan kireç, 
kum ve tuğlanın nakliye fiyatları belirtilmiştir. Satın alınan diğer malzemele-
rin nakliye fiyatları muhtemelen malzeme fiyatları içinde değerlendirilmiştir. 
İnşaat alanına kirecin kayıkla getirildiği aşikardır.

Yine kum da Darıca kumu olduğuna göre boğazın öbür yakasına kayıkla 
geçirilmiş olmalıdır. Tuğlanın nereden getirildiği ile ilgili malumat yoktur. Ki-
reç, kum ve tuğlaların nakliyesi 6.531 kuruş gibi ciddi bir meblağa tekabül 
etmektedir.

49 Tablo 17.
50 Tablo 17.
51 1202 yazmış ama doğrusu 1302 olmalıdır.
52 15.483 yazmış ama doğrusu 15.583 olmalıdır.
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Tablo 18: Eşyaların nakliye fiyatları

S.N. Malın cinsi Miktarı Birim fiyatı Fiyatı
1- Kireç kayık 71 kıt’a 25 1.775
2- Kum ambar 217 kıtaat 5 1.085
3- Tuğla nakliyesi 3.671

Toplam 6.531

Tablo 19: On yedi farklı kalemde gösterilen malzemelerin toplam fiyatları53

S.N. Toplam Malzeme Fiyatları
1- Kereste 53.511
2- Çivi 4.832,5
3- Tuğla 27.124
4- Demir 16.045
5- Boya 3.702,5
6- Kiremit ve kurşun 4.475
7- Kireç, moloz ve Maltataşı 41.945
8- Çeşitli taşlar 23.690
9- Cam 2.205
10- Çilingir aletleri 1.352
11- Doğramalar 8.090
12- Kurşun boru ve yedirme 490
13- Dökme 369
14- Yaldız uygulaması 3.150
15- Oymacılık 665
16- Teneke 1.175
17- Perakende Eşya 15.583
18- Eşya Nakliyesi 6.531
19- Çeşitli masraflar 3.549

Toplam 218.48453

Tablo 19’da görüldüğü üzere Teşvikiye Camisi’nin inşaat malzemeleri 
218.484 kuruşa mal olmuştur. Ancak cami inşaatının tamamlanmasından 
sonra halı vb. gibi tefriş için yapılan harcamalarla ilgili malumat bulunma-
maktadır. Belki tablo 19’da çeşitli masraflar kalemi adı altında bu harcamalar 
yapılmış olabilir.

Amele (İşçi) Ücretleri

1. Neccarlar

Dülger ve doğramacı esnafına neccar denilmektedir.54 Neccarlar inşaatlar-
da iskelelerin kurulması, tavan, çatı, döşeme ve merdiven gibi işleri yapan işçi 
grubunu oluşturmaktadır.55 Nuru Osmaniye Camisi’nin inşaat alanı içinde 

53 Muhasebe defterindeki malzeme fiyatları toplamı 217.989 kuruştur. Bizim ulaştığımız sonuç ile 
arasında 486 kuruş fark vardır.
54 Fehmi Yılmaz, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Gökkubbe, İstanbul, 2010, s. 497.
55 Sönmez, a.g.e, s. 82.
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kalan binaların yıkım sorumluluğunun elli kişilik neccar grubuna bırakılması 
onların çalışma alanlarının bilinenden daha geniş olduğunu gösterir.56

Teşvikiye Camisi inşaatında çalışan neccarlara inşaat süresince 726 ki-
şilik yevmiye ödenmiştir. Ancak verilerin elde edildiği defterin icmal oluşu, 
inşaatta çalışan neccarların ne kadarının usta, kaçının amele olarak çalıştığı 
bilgilerine ulaşmaya engeldir. Elbette neccar grubuna yapılan toplam 10.166 
kuruşluk ödeme önemli bir veri sayılabilir. Bundan hareketle ortalama bir 
neccar yevmiyesinin 14 kuruşa denk geldiği söylenebilir.57

Teşvikiye Camisi’nde çalışan neccar grubunun aldığı yevmiyeyi daha anla-
şılır hale getirmek için, Teşvikiye’den beş sene önce yapımına başlanan Orta-
köy Camisi’nde çalışan neccarların durumu ile mukayese edebiliriz. Ortaköy 
Camisi inşaatında çalışan 3 neccar ustası 20’şer kuruş, 25 kişiden müteşek-
kil diğer neccarlar ise 13’er kuruş yevmiye almaktaydılar.58 Buradaki neccar 
grubuna o hafta içinde ödenen 385 kuruşu toplam neccar sayısına böldü-
ğümüzde karşımıza çıkan rakam ise 13,75’dir. Yani Ortaköy Camisi’ndeki 
neccarlar ortalama 13,75 kuruş yevmiye almaktaydılar. Teşvikiye Camisi’nde 
çalışan neccarların ortalama 14 kuruş aldıkları gerçeğinden hareketle her iki 
camide çalışan neccar grubunun hemen hemen aynı yevmiyeyi aldıkları so-
nucuna ulaşılmaktadır.

2. Siliciler (Siliciyân)

Siliciyân olarak geçen grup hakkında teknik sözlüklerde ve kamuslarda 
herhangi bir malumat yoktur. Bu inşaat grubu muhtemelen taş silme işlem-
lerini yürütmekteydi. Silici grubunun inşaat süresince toplam 370 yevmiyesi 
bulunmaktadır. Bu grup toplamda 5.450 kuruş ücret aldığına göre, kişi ba-
şına ortalama yevmiye 14,7 kuruşa denk gelmektedir.59 Teşvikiye Camisi in-
şaatında siliciler grubunun aldığı yevmiye neccarlar grubuna göre daha fazla 
olduğu görülmüştür. Süleymaniye Camisi, Nuru Osmaniye Camisi, Ayazma 
Camisi gibi camilerde silici esnafı adı altında bir grup yoktur. Kuvvetle muh-
temel bu vazifeyi sengtraşlar yürütüyorlardı.

Ortaköy Camisi inşaatında çalışan siliciler 12 kuruş yevmiye almaktaydı-
lar.60 Yani silici yevmiyesi neccar yevmiyesinden 1 kuruş daha düşüktür. Teş-
vikiye Camisi’nde siliciler neccarlardan daha yüksek yevmiye alırken, Ortaköy 
Camisi’nde daha düşük ücret almaktaydılar.

3. Taşçılar (Taşcıyân)

Osmanlı inşaat örgütlenmesinde taşçılar sengtrâşân veya taşcıyân ola-
rak isimlendiriliyorlardı. Sözgelimi, Nuru Osmaniye Camisi’nde sengtrâşân61, 

56 Ahmed Efendi, a.g.e., s. 7.
57 Tablo 20.
58 EV.d 13666. Bu veriler Ortaköy Camisi’nin bir haftalık yevmiye defterinden alınmıştır. Yani tüm 
inşaat sürecini kapsamamaktadır.
59 Tablo 20.
60 Ev.d 13670.
61 Hochhut, a.g.e, s. 71.
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Ayazma Camisi’nde ise taşcıyân62 olarak adlandırılmışlardı. Taşçılar grubu 
taş işleme ve taş yontma işlerini yaparlardı. Bazı inşaatlarda kesme taşlar ve 
mermerler üzerinde, onları işleyen taşçı grubuna özgü yay, çatal, çekiç, bur-
gu, bayrak yıldız vb. işaretler bulunurdu.63

Teşvikiye Camisi’nde bu grup taşcıyân olarak isimlendirilmiştir. Taşçılar, 
cami inşaatı süresince 67 yevmiyeye karşılık 1.020 kuruş ücret almışlardır. 
Bu veriden hareketle bir taşçı yevmiyesinin 15,2 kuruş olduğu, kişi başına 
düşen yevmiye miktarının neccar ve silicilerden daha yüksek olduğu görül-
mektedir.64

4. Perdahçılar (Perdahcıyân)

Perdaht, maden ahşap, taş veya sıvalı bir yüzeyin üzerine sert bir madde 
ya da alet sürterek onu düzleştirip parlatma, pürüzsüz hale getirme işidir.65 
Nuru Osmaniye, Ayazma ve Ortaköy camileri inşaatlarında perdahçılarla ilgili 
herhangi bir bilgi yoktur.

Teşvikiye Camisi inşaatında bu grup 28 yevmiyeye karşılık 280 kuruş al-
mıştır. Buna göre, bir perdahçı yevmiyesi 10 kuruşa karşılık gelmiştir.66

5. Hamamcılar (Hamamcıyân)

Hamamcılar, taş duvar derzlerinin su geçirmemesi için ketenli harç ile sı-
vanıp perdahlanması işini yapan ve özellikle hamam, sarnıç, su yolları inşaa-
tında uzmanlaşmış işçiler grubudur.67

Teşvikiye Camisi inşaatında en fazla yevmiyesi olan gruplardan birisi de 
hamamcılardır. 820 yevmiyesi bulunan hamamcılar buna karşılık 11.020 
kuruş ücret almışlardır. Muhtemelen hamamcıların hamamcıbaşı adlı bir 
sorumluları da vardı. Ancak bütün gruplarda olduğu gibi bunlarda da bu 
konuda bir ayrıma gidilmemiştir. İnşaatta çalışan hamamcılar grubunda or-
talama kişi başına yevmiye 13,4 kuruştur. Ortaköy Camisi inşaatında çalışan 
hamamcıbaşılar 21 kuruş, hamamcılar ise 12 kuruş yevmiye almışlardı. Or-
taköy Camisi inşaatında hamamcıbaşılarla hamamcılar arasındaki yevmiye 
farkı neredeyse iki kattır. Teşvikiye Camisi inşaatında çalışan hamamcılarla 
Ortaköy Camisi’nde çalışanların yevmiyeleri arasındaki fark 1,4 kuruş gibi bir 
rakama tekabül eder ki, bu da kabul edilebilir bir durumdur.

6. Sıvacılar (Sıvacıyan)

Sıva, bir yapıda duvar ve tavan yüzeylerine, özelliklerine göre belirli kalın-
lıkta bir ya da birkaç kat olarak uygulanan, harç karakterinde sürekli kap-
lamaya denir. Uygulandığı yüzeyi örtmesi ve düzgün göstermesinin yanı sıra, 
dış etkilerden, yağıştan korumak ve ısı yalıtımı, ses yutuculuk gibi işlevlere 

62 Bayram ve Tüzen, “a.g.m.”, s. 229.
63 Sönmez, a.g.e., s. 98.
64 Tablo 20.
65 Sönmez, a.g.e., s. 86.
66 Tablo 20.
67 Sönmez, a.g.e., s. 47.
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sahiptir.68 Osmanlı İstanbul’unda, bu işi gerçekleştiren ve bir meslek olarak 
icra edenler çoğunlukla gayrimüslimlerdi.69 Sıvacılarla ilgili yaşanan sorunla-
ra bağlı olarak 1776 yılından sonra birkaç defa sıvacı nizamı çıkarıldı.70 1722, 
1742, 1750, 1764, 1779 ve 1811 tarihlerinde sıvacı yevmiyeleri ile ilgili düzen-
lemeler yapıldı.71 Teşvikiye Camisi inşa edilmezden evvel sıvacı yevmiyeleri ile 
ilgili son düzenleme 1813 tarihinde yapıldı. Buna göre, sıvacı işçibaşısı 115, 
üstad kalemkar sıvacı 110, bayağı kalemkar sıvacı 100, A’lâ sadekâr sıvacı 
95, bayağı sadekar sıvacı 80 ve sıvacı şakirdi 55 para yevmiye alacaktı.72 
Görüldüğü inşaatlarda çalışan sıvacılar niteliklerine göre yevmiye alıyordu. 
Bunun sadece sıvacılara has bir durum olmadığı, diğer meslek gruplarında da 
aynı durum geçerli olduğu aşikardır.

Teşvikiye Camisi’nde görev yapan sıvacılar toplamda sahip oldukları 560 
yevmiyeye karşılık olarak 7.091 kuruş ücret almışlardır.73 Teşvikiye Camisi 
inşaatında bir sıvacı yevmiyesi 12,6 kuruşa tekabül etmektedir. Ancak Orta-
köy Camisi’nin sıva işleri maktu olarak verildiğinden dolayı buradaki sıvacı 
yevmiyelerini tespit edilememiştir.

7. Duvarcı (Dıvarcıyan)

Duvar, belirli bir mekan ya da alanı çevreleyen düşey yapı öğesidir. Değişik 
teknikler ve farklı malzeme kullanılarak meydana getirilen duvarlar, çevrele-
yici, taşıyıcı ve bölücü işlevlerden birine ya da birkaçına sahiptir.74 Duvarlar 
taş ya da tuğla ile örülebilir.

Duvarcılık, Osmanlı Devleti’nde inşaat meslek gruplarından birisidir. Teş-
vikiye Camisi’nden önce farklı tarihlerde inşa edilmiş olan Nuru Osmaniye ve 
Ayazma Camisi inşaatlarında görev yapan duvarcı grupları mevcuttur. Teşvi-
kiye Camisi’nde duvarcılar 579 yevmiyelerine karşılık 6.948 kuruş ücret al-
mışlardır.75 Bu veriler göz önüne alındığında her bir duvarcıya düşen yevmiye 
12 kuruş olduğu görülür.

8. Nakkaşlar (Nakkaşcıyân, Nakkaşân)

Sözlükte, birden fazla renkte boyamak, iğne veya özel aletlerle işleme yapa-
rak süslemek anlamındaki nakş kökünden türeyen bu kelime, bu işi meslek 
edinenlere verilen unvandır.76 Nakkaşların camilerde yaptığı iş daha çok ka-
lem işi süsleme ve bezemelerdir. 1813 tarihli düzenlemeye göre, ser-nakkaşân 

68 H.Y. Ersoy, “Sıva”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt: III, Yem Yayın, İstanbul, 1997, s. 1658-
1659.
69 Murat Uluskan, “İstanbul’un Yapı Sanatkarları: Nakkaşlar ve Sıvacılar (1700-1838)”, Türk Kül-
türü İncelemeleri Dergisi, Sayı: 28, İstanbul, 2013, s. 36.
70 Uluskan, “a.g.m.”, s. 36-46.
71 Uluskan, “a.g.m.”, s. 42-43.
72 Ahmet Refik Altınay, On Üçüncü Asr-ı Hicrî’de İstanbul Hayatı (1786-1882), Enderun Kitabevi, 
İstanbul, 1988, s. 23; Uluskan, “a.g.m.”, s. 43.
73 Tablo 20.
74 Ersoy, “Duvar”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt: I, s. 484.
75 Tablo 20.
76 Nebi Bozkurt, “Nakkaş”, DİA, Cilt: XXXII, İstanbul, 2006, s. 326.
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115, üstad kalemkâr nakkaş 110, bayağı kalemkâr nakkaş 95, sadekâr nak-
kaş 80 ve nakkaş şakirdi 55 para yevmiye almaktaydı.77

Teşvikiye Camisi işçi ücretleri ile ilgili ilginç olan şey nakkaşcıyân ve nak-
kaşân adlarıyla iki farklı grubun varlığıdır. İnşaatta çalışan 20 kişilik Nak-
kaşcıyân grubuna 500 kuruş ücret ödenmiştir. Bu verilere göre nakkâşcıyân 
yevmiyesi 25 kuruşa denk gelmektedir. Nakkaşân olarak tavsif edilen grup ise 
226 yevmiyeye karşılık 3211 kuruş ücret almıştır.78

Nakkâşan grubunun her bir ferdine düşen yevmiye 14,2 kuruşa denk 
gelmektedir. Her iki grup arasındaki günlük yevmiye farkı oldukça fazladır. 
Bunların görev tanımlamalarının belli olmaması haklarında yorum yapmayı 
zorlaştırmakla beraber, daha fazla yevmiye alan nakkaşcıyân grubunun cami 
içindeki daha hassas ve özel işleri yaptığı ileri sürülebilir. Nuru Osmaniye ve 
Ayazma camilerinde bu şekilde isim farklılığı görülmez. Nuru Osmaniye’de 
nakkaşların yevmiye usulü, Ayazma’da ise götürü usulü iş yaptıkları görül-
mektedir.

9. Bıçkıcılar (Errekeşân)

Erre, kerestelik tomruk ve tahta biçilmesinde karşılıklı iki kişi tarafından 
kullanılan, iki saplı büyük testereye verilen addır. Errekeş ise bu işi yapan 
işçiler grubuna denir.79

Teşvikiye Camisi’nin inşasında errekeşlerin 62 yevmiyesine karşılık ken-
dilerine 744 kuruş ücret ödenmiştir. Bu grubun günlüğü 12 kuruşa tekabül 
etmektedir. Nuru Osmaniye Camisi inşaatında çalışan biçiciyân adlı bir grup 
ile Teşvikiye’deki errekeşlerin aynı vazifeyi gördükleri varsayılabilir.80 Ortaköy 
Camisi inşaatında errekeş grubu ile ilgili bir bilgi olmamakla birlikte, neccâr 
veya marangozlar grubu bu vazifeyi yerine getirmiş olabilirler.

10. Lağımcılar (Lağımcıyân)

Lağım, genelde pis suların akıp gitmesi için yapılan ark ve kanalizasyon-
lara denilse de, Osmanlı Devleti’nde kale duvarlarına açılan gediğe ya da 
düşman ordugahına zarar vermek amacıyla düşman siperlerine doğru yer 
altından açılan dar yola denilmektedir. Bu gruba lağımcıyân veya lağımgerân 
adları verilmektedir. Lağımcıların en önemli etkinlik alanlarından birisi de 
inşaatlardaki temel kazıları veya her türlü toprak kazma işini üstlenmeleri-
dir.81

İnşaatta lağımcılar grubu 512 yevmiyeleri için 4.696 kuruş almışlardır.82 
Bu sınıfın kişi başına yevmiyeleri 9.1 kuruşa denk gelmektedir. Mukayese 
yapabileceğimiz en önemli cami olan Ortaköy’de çalışan lağımcı başları 12 
kuruş, lağımcılar ise 7 kuruş yevmiye almışlardı.

77 Altınay, a.g.e., s. 23-24; Uluskan, “a.g.m.”, s. 34.
78 Tablo 20.
79 Sönmez, a.g.e., s. 43.
80 Hochhut, a.g.e., s. 71.
81 Ahmed Efendi, a.g.e., s. 7; Sönmez, a.g.e., s. 70.
82 Tablo 20.
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11. Hurdât

Hurd; küçük, ufak anlamlarına gelmektedir.83 Bu bilgiden hareketle bu 
grubun inşaatta nasıl bir vazife üstlendiğini kestirmek oldukça güçtür. An-
cak ufak tefek çivi, demir gibi parçaların toplanması vb. işlerle ilgilendikleri 
varsayılabilir.

Bu grubun inşaatta 331 yevmiyesi mevcuttur. Buna mukabil 2.648 kuruş 
ücret almışlardır.84 Kişi başına düşen günlük yevmiye 8 kuruşa denk gelmek-
tedir. İnşaatta ağır iş ve sorumluluklarının olmamasına bağlı olarak yevmiye-
lerinin az olduğu şeklinde bir yorum yapılabilir.

12. Hamallar

Hamallar inşaatlarda yük taşıma işlemini yürüten vasıfsız işçilerdir.85 Ha-
liyle cami inşaatının bütün malzemelerini taşıma gibi bir sorumlulukları bu-
lunduğu için inşaatta en fazla yevmiye toplayan grup olma özelliğine sahip 
olmuşlardır. Hamalların cami inşaatında 1.256 yevmiyesi bulunmaktadır. 
Buna mukabil aldıkları ücret ise 10.048 kuruştur.86 Kişi başına düşen yevmi-
ye 8 kuruşa denk gelmektedir.

13. Harckârlar (Harckârân)

Harckârlar, harc yapım işiyle uğraşan işçi grubuydu. Cami inşaatında harckâr-
ların 958 yevmiyesi bulunuyordu. Buna mukabil aldıkları ücret ise 6.706 kuruş-
tu.87 Bir kişinin günlük yevmiyesi 7 kuruşa tekabül ediyordu.

14. Rencberler (Rencberân)

İnşaatta her türlü ağır işte -özellikle toprak amelesi olarak- çalışan işçiler 
grubu; niteliksiz amele, ırgat denilmektedir.88 Gerçi hamallara da ırgat denili-
yordu. Çünkü onlar da vasıfsız işçi statüsündeydiler.

Teşvikiye Camisi inşaatında 4216 yevmiye ile en fazla yevmiye toplayanlar 
rençberler grubudur. Rencberler toplam 25.296 kuruş ücret almışlardır. Bu-
rada kişi başına düşen yevmiye miktarı 6 kuruştur. Teknecilerden sonra en 
düşük yevmiye alan grup Rençberlerdir.

15. Tekneciler (Tekneciyân)

İnşaat gruplarının en alt kısmında yer alan teknecilerin ne iş yaptıkları ile 
ilgili bir malumat edinilememiştir. 702 yevmiyeleri için 3.510 kuruş ödenen 

83 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, s. 577.
84 Tablo 20.
85 Târih-i Câmi-i Şerîf-i Nûr-ı Osmâniye eserinin müellifi hamallar grubunun çektiği zahmeti canlı 
üslûbu ile şu şekilde ifade ediyor: “Ez cümle sırık hammâlânı her biri haml-i sakîl olan kebîr ve arîz 
mermer pehlû ve mermer sütûn ve taban ahcârın tabakât menziline is’âd içün her bir adedine on 
sekiz yirmi dört otuz iki dahi ziyâde hammâl neferâtı koşılub iktizâsına göre su’ûd ve nüzûl itdirirler 
iken ta’b u meşakkatlerini müşâhede eyledikce nisyân-ı mihn içün ekser eyyâmda hammâl başları-
na başka ve neferâtına başka dest-i kerem peyvestelerinden hissedâr-vâye kerem olanlar ahcârın 
tahmîli içün müsâreatte biri birilerini müsâbakat iderler idi.” Ahmed Efendi, a.g.e., s. 12.
86 Tablo 20.
87 Tablo 20.
88 Sönmez, a.g.e., s. 88.
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tekneciler,89 kişi başına 5 ile inşaat grupları içinde en az yevmiye ile çalışan 
gruptu.

Tablo 20: Amele (İşçi) ücret

S.N. Cinsi Yevmiye miktarı Toplam Ücret (kr)
1- Neccarân 726 10.166
2- Siliciyân 370 5.450
3- Taşcıyan 67 1.020
4- Perdahcıyân 28 280
5- Hammamcıyân 820 11.020
6- Sıvacıyân 560 7.091
7- Dıvarcıyân 579 6.948
8- Nakkaşcıyân 20 500
9- Nakkaşân 226 3.211
10- Errekeşân 62 744
11- Lağımcıyân 512 4.696
12- Hurdât 331 2.648
13- Hammalân 1256 10.048
14- Harckârân 958 6.706
15- Rencberân 4216 25.296
16- Tekneciyân 702 3.510

Genel Toplam 99.332

İnşaatın Tamamlanması ve Toplam Maliyet

Teşvikiye Camisi inşaatının 29 Safer 1271/21 Kasım 1854 tarihinde ta-
mamlanmış olduğu resîde-i hüsn-i hitâm ifadelerinden gayet açık bir şekilde 
anlaşılmaktadır. Cami inşaat sürecinin 19 Muharrem 1270/22 Ekim 1853 
tarihinde başlamış olduğundan hareket edersek, inşaatın 13 ay gibi oldukça 
kısa bir sürede tamamlandığı söylenebilir.90

Teşvikiye Camisi inşaatının mimar-kalfası Karabet saha ziyareti sonrası 
hazırladığı keşif defterinde cami inşaatının 265.591 kuruşa yapılabileceğini 
ifade etmişti.91 Ancak inşaat 218.484 kuruşu malzeme, 99.332 kuruşu da 
işçi ücreti olmak üzere 317.816 kuruşa tamamlanabildi.92 Belgelerdeki hesap-
lamalara göre caminin toplam maliyeti 317.989 kuruştur. Bizim ulaştığımız 
sonuç ile belgelerdeki sonuç arasındaki fark 173 kuruştur.

İnşaatın mimar-kalfası Karabet’e birisi 19 Safer 1270/21 Kasım 1853’te 
75.000 kuruş, diğeri 20 Şevval 1270/16 Temmuz 1854’te 100.000 kuruş 
olmak üzere iki defa ödeme yapıldı.93 Yani inşaat bittiğinde Karabet toplam 
175.000 kuruş para almıştı. Belgelerin hesabı üzerinden Karabet’in inşaat-

89 Tablo 20.
90 VGMA, Defter No: 999, s. 117, 135.
91 VGMA, Defter No: 999, s. 117.
92 Grafik 1.
93 BOA., Hazine-i Hassa Defteri, No: 15181.
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tan 142.000 kuruş alacağı kalmıştır. Kalan meblağın da kendisine Hazine-i 
Hassa’dan yavaş yavaş ödeneceği ifade edilmiştir.94 Ancak Karabet’in kalan 
meblağı ne zaman tam olarak tahsil edebildiği tespit edilememiştir.

İnşaatın malzeme fiyatlarının işçi ücretlerine oranı grafik 1’de gösterilmiş-
tir. Buna göre toplam maliyetin %69’unu malzeme fiyatları, %31’ini ise işçi 
ücretleri oluşturmuştur.

Sonuç

Bu makalede Sultan Abdülmecid’in yaptırdığı ve bugün ayakta olmayan 
Teşvikiye Camisi inşaat süreci aydınlatılmıştır. Caminin mimar-kalfalarının 
Karabet ile Küçük Ohannes olduğu ve götürü sistemine benzer bir sistem-
le yapıldığı tespit edilmiştir. Bu makale ile Teşvikiye Camisi’nin inşa edildiği 
1853-1854 arasındaki bir yıllık süreçte İstanbul’daki inşaat yapı malzeme-
lerinin birim fiyatları ile işçilerin günlük ücretlerinin ne kadar olduğu, inşa-
atın toplam maliyetinin ne kadarının malzeme, ne kadarının işçi ücretlerine 
harcandığı gibi önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu veriler genel olarak diğer 
inşaatlar hakkında da bir fikir verebilir. Kısaca bu makale, sadece tarihçilerin 
değil, özellikle mimarlık ve sanat tarihi üzerine araştırma yapanların da isti-
fade edebileceği önemli sonuçlar ihtiva etmektedir.
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ORTA DOĞU BAĞLAMINDA
JEOPOLİTİK TEORİLERE BİR KATKI

Dr. Ahmet AKTER*

Öz

Dünyada küresel veya bölgesel çapta her önemli olayın meydana gelme-
sinden sonra yeni politikalar ve yeni stratejiler oluşturulma çalışmaları gözle-
nir. Küresel veya bölgesel olaylar; mevcut düzeni ve dengeleri bozmakta ve bir 
boşluk yaratmaktadır. Bu boşluğu giderecek yeni dengeler ile düzeni sağla-
yacak tedbirler, yeni politikalar ve yeni stratejilerdir. Bu politika ve stratejiler, 
jeopolitik çözümlemelerin karar alıcılarda oluşturduğu vizyoner bir bakış açısı-
nın yönlendirmesi sonucunda belirlenir.

Jeopolitik kısaca coğrafi çevreyi dünya politikasında kullanma sanatı-
dır. Bugünkü anlayışa göre de yeni dünya düzenine jeopolitik durum yön 
vermektedir. Tarihte 20. yüzyıla kadarki mücadeleler jeopolitik teorilere göre 
yapılmamıştır. Teori uygulanmadan güç merkezleri teşekkül etmiştir. Ancak 
bugün anlayış değişmiş ve jeopolitik durum ihmal edilemeyecek bir hal al-
mıştır.

Orta Doğu zaman içerisinde çeşitli anlayış ve görüşlere göre farklı farklı 
tanımlanmıştır. Orta Doğu, Dünya Adası’nın tam merkezinde her üç kıtanın 
bağlantı bölgesi ve her üç kıtaya açılımı olan bir konuma sahiptir. Aynı zaman-
da; Balkanlar, Kafkasya, Afganistan, Doğu Afrika ve Karadeniz, Hazar Deni-
zi, Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Akdeniz ile inkar edilemez bağlantısı bulun-
maktadır. Orta Doğu’yu değerlendirirken bu bölgeleri değerlendirme dışında 
bırakmak olası değildir. Bu nedenle Genişletilmiş Orta Doğu gibi sınırları kesin 
olmayan tanımlamalara da yönelinmiştir. Dolayısıyla; geçmişte ve günümüzde 
güç odaklarının ilgi ve menfaat alanını bu bölge oluşturmuştur ve bugün yeni 
bir tanımlamaya ihtiyaç duyulmaktadır.

ABD’nin jeopolitik ve jeostratejik ideallerini belirleyen Başkan Eisenhower 
bölgeyle ilgili şunları söylemiştir: “Yalnız coğrafya bakımından bile bütün dün-
yada, stratejik yönden Orta Doğu’dan daha önemli bir bölge yoktur. Bütün 
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gücümüz ve araçlarımızla örgütlenme yeteneğimizden, sevk ve idaremizden 
faydalanarak, Orta Doğu’yu kazanmak zorundayız.”

Anahtar kelimeler: Jeopolitik, Teori, Orta Doğu, Dünya Adası, Hâkimiyet.

In The Context Of The Middle East, A Contribution To The
Geopolitical Theories

Abstract
Following each global or regional development in the world, there appear 

efforts to create new policies and strategies. Global or regional developments 
upset the existing order and balances, and lead to a vacuum. It is new policies 
and strategies, which could fill in this vacuum, together with new balances 
and measures to establish order. These policies and strategies are defined as 
a result of a visionary point of view adopted by the decision-makers through 
geopolitical analyses.

Geopolitics, in short, is the art of using the geographical environment in 
global politics. It is asserted today that geopolitics directs the new world or-
der. Historically, the struggles up to the 20th century were not carried out in 
accordance with geopolitical theories. Power hubs were formed without imp-
lementing theories. However, today this practice has evolved and geopolitical 
situation has become impossible, to neglect.

Meantime, the Middle East has been re-defined. The region, at the very 
center of the World Island, is situated at the junction of three continents and 
has opening to each one of them. Moreover, it has undeniable links with the 
Caucasus, Afghanistan, Eastern Africa, the Black Sea, the Caspian Sea, Indi-
an Ocean, Red Sea and the Mediterranean. It is impossible to disregard these 
regions when evaluating the Middle East. That’s why some definitions such as 
“Greater Middle East”, of which the borders are uncertain, have been formula-
ted. Therefore, this region has always been the focal point of the power hubs, 
and a new definition is needed for the region.

President Eisenhower, who determined the geopolitical and geostrategic 
ideals of the USA, said for the region that: “So far as the sheer value of territory 
is concerned, there is no more strategically important area in the world than the 
Middle East. We must take the Middle East by making use of our organization 
and conduct skills, with all our might and means.”

Keywords: Geopolitics, Theory, The Middle East, World Island, Sovereignty.

Giriş

1990’ların ortalarından itibaren Avrasya’nın değerleri yeniden şekillen-
mekte, jeopolitik ve jeostratejik açıdan yeniden değerlendirilmekte ve yeni po-
litika ve stratejiler üretilmektedir.

Bu yaklaşımların odaklarından biri olan Orta Doğu, tarih boyunca dünya 
egemenliği peşinde koşanların çekim alanı olmuştur. Gerek doğu ve gerekse 
batı sınırlarından sürekli fiili saldırıya uğrayan, barış ve sükûnetin çok az 
yaşandığı bir havzadır. Tarihi bilgilere dayanarak bir kaç örnek verirsek; Ma-
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kedonyalı Büyük İskender Helenizm ile Orta Doğu uygarlığını birleştirmek ve 
Orta Doğu’yu hükümranlığına almak için büyük bir sefere çıkmıştır. Cengiz 
Han Uzak Asya’dan büyük ordularla çıkarak Orta Doğu’ya yönelmiş ve bölgeyi 
kontrol etmek için çaba sarf etmiştir.

Yakın çağlarda Napolyon Orta Doğu’yu ele geçirmek için büyük bir sefere 
çıkmışsa da başarılı olamamıştır. Orta Doğu’ya dışarıdan saldıranlar bölge-
de uzun süre tutunamamışlardır. Son yıllarda, özellikle Sovyetler Birliği’nin 
yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte bölgede güç elde 
etmek isteyen devletler, Soğuk Savaş döneminden beri gerek askerî ve gerekse 
fikri açıdan kendi çıkarlarını esas alarak hazırladıkları taslakları hayata geçir-
meye başlamışlardır ve bu süreç hala devam etmektedir.1

Jeopolitik Teorilerin Değerlendirilmesi

“Güç” olgusu Jeopolitik Teorilerin gerçekleştirmek istediği dünya hakimi-
yetinin en önemli araçlarından biridir. Realizmin en önemli kuramcılarından 
Morgenthau, olguya bakışını realist yaklaşımın ve siyasal gerçekçiliğin (realiz-
min) altı ilkesinin içinde açıklamaktadır:

“Realizme göre en temel kavram olan ve güç şeklinde tanımlanan çıkar 
kavramı, politikanın özüdür ve zamana ve mekana bağlı olarak değişmez. 
Güç elde etmek için rekabet halinde olan egemen devletlerin yer aldığı bir 
dünyada bütün devletlerin dış politikaları en azından devletin varlığını 
devam ettirmek için bir parça güce dayanmak zorundadır. Çünkü her dev-
let diğer devletler karşısında fiziki, siyasi ve kültürel kimliğini korumak 
zorundadır.”2

Modelski ise gücü, dünya çapında olayları etkileme yeteneği olarak tanım-
lamıştır.3 Realizme yeni bir yön veren Neorealist düşünce okuluna göre ise 
güç, başlı başına bir “amaç” olmaktan ziyade, mümkün olduğunda ve gerek-
tiğinde başvurulabilecek bir “araçtır”. Zayıf olmak güçlü devletlerin saldırısına 
davetiye çıkaracağı gibi, çok güçlü olmaya çalışmak da diğer devletleri silah-
lanmaya veya ittifak ilişkisi içine girerek güçlerini birleştirmeye itmektedir. 
Dolayısıyla güç ancak gerektiğinde kullanılacak bir araç olup, ne kadar güce 
sahip olmak gerektiğine aklıselim sahibi devlet adamı karar verir. Olağanüstü 
durumlarda devletlerin nihai endişesi “güç” değil “güvenliktir”.4 Ancak gerek-
tiğinde kullanılacak bir araç olsa da güvenliği güç sağlayacaktır.

Temelde devletlerin nihayette var olma veya yok olma korkusunun oluştur-
duğu savunma mekanizması güvenlik algılamasının oluşturduğu yöntemler-
dir. Bu yöntemler sahip olduğu gücün derecesine göre iç güvenlik anlayışın-
dan küresel ve hatta uzayı da içine alan bir anlayışa kadar genişlemektedir. 
Kendini yeteri kadar güçlü hisseden devletler ise Haushofer’in yaklaşımıyla 

1 Dünya Jeopolitiği ve Türkiye, Harp Akademileri Yayınları, İstanbul, 2005, s. 27.
2 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1997, s. 12.
3 Colin Flint, Introduction to Geopolitics, New York, 2006, s. 35.
4 Arı, a.g.e., s. 239.
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yaşam alanlarını genişleterek merkezde bulunan varlıklarını koruma altına 
alma senaryolarını geliştirmeye başlamaktadır. Bu kapsamda kullanabileceği 
gücünün fiziken uzanabileceği coğrafi bölgeleri etki alanı ve muhtemel fiziki 
tehditler veya etki alanını zamanla genişletebileceği coğrafi bölgeleri de ilgi 
alanı olarak tanımlayarak jeopolitik anlayışlarını geliştirirler ve teorik altya-
pılarını kurarlar.

Jeopolitiği, unsurlarını ve hudutlarını dikkate alarak şöyle ifade edebiliriz: 
Bir milletin, milletler topluluğunun (ittifaklar gibi) veya bir bölgenin, mevcut 
coğrafi platform üzerinde, değişmeyen unsurlarını (arz üzerindeki yer, coğ-
rafi karakter, arazi...) ve değişen unsurlarını (sosyo-kültürel yapı, ekonomi 
politik ve askeri değerler) dikkate alarak, güç değerlendirmesi yapan, etkisi 
altında kaldığı o günkü dünya güç merkezlerini, bölgedeki güçleri inceleyen, 
değerlendiren, hedefleri ve hedeflere ulaşma şart ve aşamalarını araştıran, 
belirleyen bir bilimdir.5

Bugün de dünyaya düzen veren veya düzenlemeye yön veren anlayış je-
opolitiktir. Tarih boyunca yapılan güç mücadeleleri bu anlayışın dışındadır, 
ancak yirminci yüzyılın önemli mücadelelerinde ise jeopolitik bilimi kullanıl-
mıştır.

Önceki mücadeleler her ne kadar jeopolitik yaklaşımları kapsamasa da 
güç olgusunun kullanıldığı mücadeleler olmuştur. Yani güç merkezleri tarih-
te her zaman bulunmuştur. Bugün ise anlayış değişmiş ve jeopolitik durum 
kendisine uluslararası/devletlerarası ilişkilerde önemli bir yer bulmuştur.

Bu nedenle; jeopolitik teoriler, güç merkezlerince ve bu güç merkezlerinin 
amaçlarına göre ortaya atılmıştır. Bu teoriler meydana çıkacak güç merkez-
lerinin ihtiyaçlarını da karşılayacak bir şekilde bilimsel kabul de görmüştür. 
Bu yapı sürekli yeni bakış ve anlayışlara da açık bir yapıdır. Bu anlayışla 
günümüzde klasik jeopolitik kavramlar inişli çıkışlı ilgi görmeye ve yeni ta-
nımlamaların uluslararası kabule sunulmasına başlanmıştır. Bu kapsamda 
medeniyetler çatışması, merkez-boşluk teorisi, büyük satranç tahtası vs. gö-
rüşler ileri sürülmüştür ve yenileri de oluşturulmaya devam etmektedir.

İngiliz jeopolitikçisi H. Mackinder, yazdığı eserler ve I. ve II. Dünya Savaş-
ları sonunda bu eserlerine eklediği değişikler ile Kara Hakimiyeti Teorisini 
ortaya koymuştur. Ona göre Avrupa, Asya ve Afrika bir bütün olarak “Dün-
ya Adası”nı oluşturur. Asya ve Avrupa ise bir bütündür ve Avrasya adını 
alır. Mackinder, Dünya Adası’nda dünya çapında bir güç oluşturacak şekilde 
kendi kendine yeterli olan bölgeye “Heartland-Kalpgâh-Merkez Bölge” adını 
vermiştir. Bu bölgenin sınırlarını batıda Volga, doğuda Doğu Sibirya, güney-
de Himalayalar, İran ve Afganistan, Kuzeyde Buz Denizi olarak kabul etmiş, 
daha sonra da bu sınırları genişleterek Avrupa Rusyasının tamamını Merkez 
Bölgesi içine dahil etmiştir. Mackinder, Merkez Bölgesi tanımını yaptıktan 
sonra, Dünyanın geri kalan bölgelerini de, sahip oldukları özelliklere göre je-
opolitik bölgelere ayırmıştır.

5 Atilla Sandıklı, Türkiye’nin Dış Politikasında Avrupa Birliği ve Alternatifleri, HAK Yayını, İstanbul, 
2001, s. 296.
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Bu görüşlerine istinaden de Mackinder meşhur tanımlamasını yapmıştır:
“Doğu Avrupa’ya egemen olan Merkez Bölgesini kontrol eder, Merkez Böl-

gesine egemen olan Dünya Adasını kontrol eder, Dünya Adası’na hâkim olan 
Dünya’yı kontrol eder.”

Amerikalı jeopolitikçi Niholas Spykman, İngiliz Mackinder’in kuşaklarını 
kabul etmekle beraber, Heartland’ı kuşatan “İç Kuşak” teorisini genişletmiş-
tir. Spykman’a göre iç kuşak ülkeleri: Heartland’ı kuşatan Batı Avrupa, Türki-
ye, Irak, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin, Kore ve Doğu Sibirya’dır. 
Bu ülkeler Heartland ile Dış Kuşak arasında bir ara bölgeyi oluştururlar, yani 
bunlar kara devletleri ile deniz devletleri arasında tampon bölgelerdir. Spyk-
man’a göre, esas güç Kalpgah’da (Heartland) değil, Heartland’ı çevreleyen İç 
Kuşaktadır. İç Kuşak ülkelerini kontrol eden taraf, Avrasya’ya hakim olur; 
Avrasya’ya hakim olan ise, Dünya’ya hâkim olur.6

Saul Cohen’e göre ise dünya dört jeostratejik grupta toplanan dokuz jeopo-
litik bölgeye ayrılmıştır. Bu teoriye göre, Heartland, “Doğu Avrupa ve Avrasya 
kıtasal gücü” olarak adlandırılmaktadır.

Tampon ve kilit bölgeler (Shatterbelts) Türkiye, Orta Doğu ve Güneydoğu 
Asya’yı kapsamakta olup, bağımsız jeopolitik bölge olarak adlandırılan Güney 
Asya Alt Kıtası ile beraber Spykman’ın Rimland’inin yeni bir yorumunu getir-
mektedir.7

Amerikalı Amiral Mahan, “Denizlere hakim olan dünyaya hâkim olur” şek-
linde bir tezi ortaya atmıştır. Mahan, büyük devletler arasındaki bir sava-
şın sonuçlarının kesin olarak denizlerde alınacağına inanmış, bu nedenle de 
ABD’nin ana yurttan uzak bölgelerde savaşma olanağı sağlayacak bir deniz 
politikası uygulamasını tavsiye etmiştir.

Mahan tarafından geliştirilen deniz jeopolitiği kuşaklardan merkeze, de-
nizlerden karalara doğru gelişen bir hakimiyet stratejisi esasına dayanmış-
tır. Mihver sahaya hakim gücün yayılmacı potansiyeline karşı ancak çevre 
denizlerde gerçekleştirilecek bir kuşatmanın başarılı olabileceğini iddia eden 
Mahan, Rusya’nın kuşatılması ve Çin’in kontrol altında tutulmasında ABD ve 
İngiltere’nin ortak menfaatleri olduğunu belirtmektedir.

ABD jeostratejik politikasına danışmanlık yapan Mahan, Amerikan yöne-
ticilerine iki temel stratejik hedef göstermiştir; savaşın sürekli olarak Ameri-
ka’dan uzak denizlerde kabul edilmesi ve Avrasya ana kıtasındaki gelişmele-
rin nabzını tutacak ittifaklar zinciri oluşturulması. Özellikle II. Dünya Savaşı 
ve akabindeki gelişmelerin deniz jeopolitiğinin temel görüşlerindeki haklılık 
payını pekiştirmesi, bir yandan ABD’yi uzak denizlerdeki hakimiyetini koru-
maya sevk ederken öte yandan da SSCB’nin geniş Asya topraklarından açık 
denizlere inme stratejisinde süratli ilerlemeyi sağlayacak jeostratejik ve taktik 
politikalar geliştirmesine yol açmıştır. Bu durum Avrasya’yı çevreleyen yarım 
adalardan oluşan Rimland kuşağının Ortadoğu’dan Çin’e uzanan merkez hat-

6 Nurettin Türsan, Jeopolitik ve Jeostratejinin Işığı Altında Türkiye’nin Stratejik Değeri, HAK Yayını, 
İstanbul, 1971, s. 6.
7 Servet Cömert, Jeopolitik, Jeostrateji ve Strateji, HAK Yayını, İstanbul, 2000, s. 88.
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tını süper devletlerin taktik manevralarına dayalı temel rekabet sahası haline 
getirmiştir.8

Bugün Mahan’nın ileri sürmüş olduğu teoriler değerlendirildiğinde, bu te-
orilerin önemini stratejik olarak halen koruduğu görülmektedir.

Beş okyanus ve bunlarla bağlantılı Arap Denizi, Basra Körfezi, Kızıldeniz, 
Akdeniz ve diğer bazı denizlerde uçak gemileri ve nükleer başlıklı füzeler ta-
şıyan saldırı denizaltıları, atom denizaltıları ile devriye gezen ABD filoları, söz 
konusu hâkimiyetin en önemli unsurlarıdırlar.9

Bu incelemeden anlaşıldığına göre Jeopolitik teoriler güç merkezlerinin 
güvenlik algılamalarının sonucunda oluşturulmuştur. Dolayısıyla çoğunlukla 
çatışmacı bir yaklaşıma sahip Jeopolitik teorilerin temel argümanlarının en 
önemli unsuru güç olgusudur.

Jeopolitik Teorilerinin Değişim İhtiyacı

1990’lı yılların başında, günümüzde dünya ekonomik ve siyasi hayatında 
yaşadığımız veya yaşamakta olduğumuz bunalımların senaryoları yazılmaya 
başlanmıştır. Örneğin, Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” (1989), Throw’un “Başa 
Baş: Yükselen Soğuk Ticari Savaşlar” (1992) ve “Kapitalizmin Sonu” (1996), 
Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” (1993), Ohme’nin “Ulus-Devletin 
Sonu” (1995) ve Brizenski’nin “Büyük Satranç Tahtası: ABD’nin Jeostratejik 
Öncelikleri” (1997) İsimli kitaplarda ve makalelerde, yirmi birinci yüzyılın 
dünya ekonomi-politik yapısında meydana gelecek muhtemel değişim ve ya-
pılanmalar hakkında bilgi verilmeye başlanmıştır. “Yeni Dünya Düzeni” olarak 
ifade edilmeye başlanan ve ulus devletlerin yerine uluslararası kuruluşlar, 
çok uluslu şirketler, araştırma ve düşünce kuruluşları, medya, vb. aktörlerin 
uluslararası ilişkilere yön verme amacıyla dünya sahnesinde yerlerini almaya 
başladıkları bu yeni yapılanma “iki kutuplu dünya düzeni”nin sona erişini 
ifade etmekteydi.

“Yeni Dünya Düzeni”nde tek hegemonik güç olan ABD, yeni bir stratejiyi 
uygulamaya koymuştur.

ABD’nin kurallarını belirlediği bu yeni dünya düzeni çerçevesinde ortaya 
çıkan uluslararası konjonktürün ilk sonuçlarının açıkça görüldüğü bölgeler 
ise soğuk savaş dönemi boyunca yeterince etkin olamadığı Orta Asya ve Orta 
Doğu olmuştur.10

8 Flint, a.g.e., s. 13; Cömert, a.g.e., s. 84-85.
9 ABD deniz filoları içinde günümüzde en çok önem verileni, 5. Filo’dur. Bu filonun Ortadoğu’da 
yaptığı operasyonlardan ABD Deniz Kuvvetleri Merkezi Komutanlığı sorumludur. “Çöl Fırtınası” 
adını almış olan ve 1991 yılında gerçekleştirilen operasyon sırasında, yeryüzünde görülmüş olan 
en büyük deniz saldırı gücü 5. Filo’nun şemsiyesi altında toplanmıştır... Söz konusu 5. Filo, bir 
bölümü Hint Okyanusu’nda olan 7. Filo tarafından da desteklenmektedir... ABD Deniz Kuvvetle-
ri Merkezi Komutanlığı’nın verilerine göre 7,5 milyon metrekare bir alanda, Arap Denizi’inde ve 
Basra Körfezi’nde görev yapmakta olan 5. Filo’nun yaklaşık 15.000 görevli personeli, 1000 destek 
personeli ve ayrıca 2000 deniz piyadesi bulunmaktadır. Aynı önemli filonun denetiminde yüzlerce 
güdümlü füze vardır. Bu filo, stratejik öneme sahip Afrika Boynuzu’nun ve Doğu Afrika’nın denet-
lenebilmesi açısından da önem taşımaktadır. William H. Overholt, Asia, America, and the Trans-
formation of Geopolitics, Cambridge University Press, New York, 2008, s. 26; Yusuf Küpeli, http://
www.sinbad.nu/usfilo.htm, 08.10.2013.
10 Dünya Jeopolitiği ve Türkiye, s. 67-68.
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Herhangi bir coğrafi bölgenin jeopolitik değer kazanabilmesi için sahip ol-
ması gereken özellikler şunlar olabilir:

- Bir güç merkezinin kontrolünde bulunmalı,
- Kendi kendine yetebilmeli,
- Önemli kaynaklara sahip olmalı,
- Dünya ulaştırma hatlarının en az birine sahip olmalı veya kontrol etmeli,
- Dünyanın önemli stratejik nokta veya noktalarını elinde bulundurmalı,
- Bir veya birden çok stratejik istikameti kontrol altında tutmalı,
- Bir stratejik bölge veya istikameti tehdit altına almalı,
- Stratejik kıyıbaşıları bulunmalıdır.
Günümüzde jeopolitik teoriler ve bunların oluşturduğu ekoller; genellikle 

küresel güç dengesini, bu dengenin sürdürülmesi veya hangi taraf/tarafların 
çıkarına dengenin bozulmasını ele almışlardır. Başka deyişle; bu teorilerin 
çoğu yerkürenin hangi bölge ve ortamlarının, sonunda dünya egemenliği veya 
dünya çapında kontrol aşamasına erişebilecek güç merkezlerinin oluşmasına 
daha uygun olduğu veya böyle bir sonucu engellemek için hangi bölgelerde 
neler yapılması gerektiğini incelemişlerdir.

Jacque Attalı günümüz jeopolitik güç merkezlerinin ABD, AB, Çin, Rusya 
ve İslam dünyası olabileceğini iddia etmektedir. Attalı’ya göre büyük güç ola-
bilmek için, bir ülkenin bütün uzmanlarca kabul edilen aşağıdaki yedi şartı 
yerine getirmesi gerekmektedir.11

- Ekonomik Alan: Yeteri kadar zengin olmak.
- Teknolojik Alan: Enerji ve iletişim alanındaki gelişmelere hâkim olmak.
- Parasal Alan: Uluslararası alanda itibarı olan ve tasarruf edilebilir bir 

paraya sahip olmak.
- Askeri Alan: Nükleer silahlara ve denizaşırı kullanılabilecek düzeyde 10 

kadar piyade tümenine sahip olmak.
- Coğrafi Alan: Hayati bir müttefikini, esas deniz ulaştırma yollarını, içile-

bilir su rezervlerini ve enerji kaynaklarını ülke sınırları dışında koruyabilecek 
konuma sahip olmak.

- Kültürel Alan: Milli ya da dinsel boyutta, diğerlerinin menfaatleri ile iş-
birliği yapmaya müsait ve eserleri ile diğerlerini kendisine çeken evrensel bir 
kültüre sahip olmak.

- Diplomatik Alan: Emperyalist bir dış politikayı tasarlayan ve uygulamaya 
koyan, uyumlu ve yeteri kadar kuvvetli bir devlete sahip olmak.

Belirtilen bu hususların ışığında jeopolitik güç merkezi tanımını şu şekilde 
yapabiliriz: 

“Kendi coğrafyası içinde ve dışında sahip olduğu ve kontrolü altında bu-
lundurduğu jeopolitik güç kaynaklarını, diğer ülkelere oranla geliştirerek onları 
milli çıkarları yönünden kendi lehine etkileyebilen devletler veya devlet toplu-
lukları birer jeopolitik güç merkezi oluştururlar.”12

11 Nevzat Denk, 21’inci Yüzyıla Girerken Türkiye’nin Jeopolitik Durumu ve Jeostratejik Öneminin 
Yeniden Belirlenmesi, HAK Yayını, İstanbul, 2000, s. 20.
12 Ufuk Levent, 21.nci Yüzyılın Eşiğinde Türkiye, HAK Yayını, İstanbul, 1997, s. 2-9.

221_Ahmet_Akter.indd   7 09.05.2016   15:55:22

197



8 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Modelski, güç merkezini “lider” sıfatıyla nitelendirmiştir. Dünya liderini de 
jeopolitik düzeni ve güvenliği sağlamak için dünyaya bir yenilik sunabilecek 
ülke olarak tanımlamıştır.13

Bütün dünya olaylarında ve bölge olaylarının çok büyük bölümünde dün-
ya güç merkezlerinin etkisi vardır. Olayları kendi çıkarları ve kendi politikaları 
istikametinde yönlendirmek için dünya güç merkezleri müdahalelerde bulu-
nurlar. Diğer az güçlü ülkeler bu gerçeği, dünya güçlerini temsil edenlerin 
müdahale edebilecekleri ihtimalini dikkate almak durumundadırlar. Şüphe-
siz ki ülkelerin jeopolitik değerine göre büyük güçlerin bu etki ve katkısı de-
ğişik oranlardadır.

Türkiye’nin Yapması Gerekenler

Jeopolitiği, jeopolitiğin kendi unsurlarına değil jeopolitiğin bir unsuru olan 
gücün unsurlarına dayandırmak güçlerdeki her değişiklikte teorileri de de-
ğiştirmek zorunluluğu getirebilir. Bu sebeple değerlendirmelerde coğrafyaya 
dayalı teorilerin dikkate alınması daha uygun olacaktır.

Teoriler II. Dünya Savaşı içinde ve harp sonrası Soğuk Savaş dönemin-
de uygulanmış ve politikaları etkilemiştir. Almanların hayat alanı teorisinin 
etkisinde kalmaları, Soğuk Savaş döneminde NATO ve Varşova Paktlarının 
kurulması örnek olarak gösterilebilir.

SSCB’nin dağılmasından sonra teorilerin coğrafi bölümlerine uyan duru-
mu değişmiştir. Kalpgah bölgesine sadece Rusya hakim değildir. Artık Orta 
Asya’da büyük jeopolitik boşluklar oluşmuştur. Böylelikle kenar kuşak bü-
tünlüğünü kaybetmiştir. Bunlara ilave olarak Çin, Hindistan ve Japonya ba-
ğımsız birer güç olma yolunda önemli gelişmeler göstermiştir. Bütün bu geliş-
meler değerlendirildiğinde jeopolitik açıdan teorilere uymayan yeni durumlar 
oluştuğu görülmektedir.

Coğrafyaya dayalı teorilerle, teorilerin açıklandığı zamanın dünya güç mer-
kezlerine göre arz politikasının esasları ortaya konmaya çalışılmıştır. Dünya-
nın en önemli merkezi belirtilmiş, bunu dışında iç kuşak ve dış kuşakların 
varlığı kabul edilmiş, buralardan Avrupa-Asya-Afrika kıtalarının bulundu-
ğu Dünya Adasına ulaşılabileceği değerlendirilmiştir. Kara hakimiyet teorisi 
Kalpgahı, Kenar Kuşak Teorisi dış kuşaktaki coğrafyayı önemli görmüştür. 
Teoriler, bölgelere önemli güçte tek bir ülkenin hakim olmasına dayanmak-
tadır. Bu bölgelere hakim olan güç yetersizleşirse veya dünyanın başka bir 
bölgesinde önemli bir güç teşekkül etmişse, teori gerçekliğini yitirmektedir14.

Sonuçta her ülke kendi durumunu iki seviyeli jeopolitik değerlendirmeye 
tabi tutmalıdır; birincisi dünya güç merkezlerine veya geçerli jeopolitik teori-
lere göre küresel düzeyde, ikincisi ülkenin bulunduğu bölgedeki bölge dev-
letlerini kapsayacak genişlikte. Her iki durumda da dünyada teşekkül eden 
evrensel değerdeki güç merkezlerinin jeopolitik konumları birbirine nazaran 
durumları karşılıklı etkileşimleri evrensel politikalara yön verecektir.

13 Flint, a.g.e., s. 36.
14 Suat İlhan, Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Türk Dünyası, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 
Ankara, 1999, s. 27.
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Güç merkezleri yer ve el değiştirebilmektedir. Tarihin çeşitli devrelerin-
de, önemli güç merkezleri Asya’da, Avrupa’da veya Orta Doğu’da oluşmuştur. 
Adam Smith’in 1776 yılında beyan ettiği gibi “Amerika’nın ve Ümit Burnu’nun 
keşfi insanlık tarihinin en önemli iki olayıdır. Bu iki olay hem ticaret yollarını 
hem de dünya güç dengesini değiştirmiştir.”15

Modelski’nin dünya liderlik döngüsü bu iddiayı destekleyecek bir yakla-
şım sergilemektedir. Bu döngüye göre; dünya liderliği, 16. yüzyılda Portekiz, 
17. yüzyılda Hollanda, 18. ve 19. yüzyıllarda Büyük Britanya ve 20. yüzyılda 
ABD arasında el değiştirmiştir.16 Modelski, dünya liderlik döngüsünü coğrafi 
keşifler sonrası deniz hakimiyeti üzerine oturtmuştur. Tarihte daha önceleri 
de dünya liderleri çıkmıştır. Bu liderlerin büyük bir bölümü de bu yetenekle-
rini Orta Doğu coğrafyasını elinde bulundurmakla sağlamıştır. Bunlara örnek 
olarak; Pers İmparatorluğu, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, 
Bizans İmparatorluğu, Emeviler ve Abbasiler, Selçuklular, Cengiz İmparator-
luğu ve Osmanlı İmparatorluğu sayılabilir. Bu lider devletlerin özelliği karasal 
devletler olmalarıdır. Modelski’nin döngüsünün başlangıç devletini oluşturan 
Portekiz Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün zirvesinde olduğu za-
manda yükselişe geçmiştir. Yani bir lider diğerinin egemenlik alanında etkin-
liğini artırınca döngüsel liderlik el değiştirmiştir. 

Liderlik döngüsünün el değiştirdiği ortam Osmanlı tarihinin altın çağı diye 
nitelendirilen Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nde etkin olu-
nan dönemdir. “Cihan İmparatorluğu” anlayışının hakim olduğu bu dönem 
Osmanlının karasal ticaret yollarının kontrolünü ele geçirdiği dönemdir. Bu 
etkinliğin zirvesini Arabistan’ın ve Mısır’ın ele geçirilmesi tamamlamıştır. Bu 
genişleme bugün belki de tam anlayamadığımız Osmanlı padişahlarının viz-
yoner davranışlarının sonucu olabilir. Osmanlı, cihan hakimiyetinin okyanu-
sa ve özellikle Hint Okyanusuna ve Doğu Afrika’ya hakim olmaktan geçtiğini 
anlamış, ilk iş olarak Mısır tersanelerini yenileyip Hindistan seferini gerçek-
leştirmiştir. Ancak başarılı olamayıp dünya liderliğini okyanusa hakim olan 
güce terk etmek17 zorunda kalmıştır. O dönemde Portekiz’in lider devlet veya 
güç merkezi olma gereklerini okyanus hakimiyetinin yanında sömürgelerinin 
kaynaklarını da kullanmasının önemli etkisi bulunmaktadır. Zaten ticaret 
yollarının kontrolünü ele geçirmek için her alanda üstünlüğünü kanıtlamak 
zorundadır. Ne zaman ki sömürgelerin kaynaklarının kontrolü başka devletle-
re geçmiş, o zaman hem ticaret yollarındaki etkinliğini kaybetmiş hem de lider 
devlet özelliği el değiştirmiştir.

Bizim iddiamıza göre; güç merkezlerinin veya dünya liderliğinin mutlaka 
ele geçirmesi gereken coğrafya olan Orta Doğu, çıkarcı güçlerin tarihsel süreç 
içinde hakimiyet kurmak için dini, etnik ve mezhep gibi farklılıkları tahrik 

15 Jakub J. Grygiel, Great Powers and Geopolitical Change, The Johns Hopkins University Press, 
Baltimore, 2006, s. 40.
16 Flint, a.g.e., s. 37.
17 Grygiel, a.g.e., s. 41-43; Gerry Kearns, Geopolitics and Empire, The Legacy of Halford Mackinder, 
Oxford University Press, New York, 2009, s. 226.

221_Ahmet_Akter.indd   9 09.05.2016   15:55:22

199



10 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

ederek üzerinde etkili olmaya çalıştıkları yakın tarihte sadece Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nu parçalamakla kalmayan, onun yerine kurulan devletlerin de Batı 
çıkarları için, her zaman parçalanabileceğini tarihsel sürecin inkar edilemez 
biçimde gösterdiği bir bölgedir.18 Soğuk Savaş döneminde de en politik müca-
delelerin yaşandığı bir coğrafyadır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra geliştirilen Amerikan jeopolitiği açısından 
Orta Doğu, batıda Atlantik Okyanusu’ndan, doğuda Orta Asya’ya kadar uza-
nan, Afganistan ve Pakistan’ı kapsayarak kuzeyde Transkafkasları içine alan, 
güneyde Basra Körfezi, Kızıldeniz ve çevrelerinin oluşturduğu Hint Okyanu-
su’na kadar uzanan bölgedir.19

Amerikan Başkanı Eisenhower, “Eisenhower Doktrini”ni uygulamaya ko-
yarak ve Orta Doğu’ya sahip olarak en önemli ticari yol güzergahlarını elinde 
tutmak arzusunda idi. Günümüzde ABD’nin yürüttüğü politikanın temelleri-
nin 1950’li yılların sonlarına dayandığını söyleyebiliriz.20 Bugün yaşananlar 
da Orta Doğu coğrafyasının mutlak kontrol edilmesi zorunluluğunun bir so-
nucudur.

Orta Doğu’nun merkez ülkesi olan Türkiye, büyük güç olabilmek için, bir 
ülkenin yerine getirmesi gereken şartları sağlama yönünde jeopolitik ve je-
ostratejik çabalarını geliştirmek ve bu amaçla teorik çalışmalar yapmak zo-
rundadır. Jeopolitik pivot alanın yani Kalpgah’ın değiştiğini ve kutuplardan 
dünyanın çeşitli coğrafyalarına kadar bir arayış içerisinde olunduğu21 bugün-
lerde tarihsel perspektifi de göz önünde bulundurarak Kalpgah’ın Orta Doğu 
olduğu gerçeği üzerinde yoğunlaşmalıdır.

Sadece fiziki coğrafya verilerinin yeterli olmadığı, aynı coğrafya üzerinde 
sosyal, ekonomik, teknolojik, askeri ve politik alanların tamamını içeren ye-
terli bir güç oluşmasının gerektiği unutulmamalıdır. Teorinin geçerliliği önem-
li ölçüde güç merkezlerinin teoriyi desteklemesine bağlıdır.

Ancak bugün görünen o ki; küresel aktörlerin etkisinde kalan Türkiye, bu 
konuda etken bir yapı sergilememektedir. Türkiye, bölgesel ve küresel politik 
uygulamalarında da gözlendiği şekilde Orta Doğu’ya ve bu bölgeyi ilgilendiren 
her türlü etkiye yönelik büyük ölçekli stratejiler geliştirememektedir. Türki-
ye’nin bölgeye yönelik politikası, küresel, kıtasal ve bölgesel aktörlerle ilişki-
lerini Orta Doğu’da uzun dönemli kalıcı etkisi olacak şekilde yumuşak güçten 
sert güce, akıllı güce kadar üstünlüğünü kabul ettirmesine ve bölgenin de-
ğerlerini anlama, kullanma ve yönlendirme yeteneklerine bağlı olacaktır. Tür-
kiye’nin hedefi, geçici ve ideolojik değişimlere bağlı olmayan ciddi analizlere 
dayalı akılcı ve proaktif bir stratejik planlama anlayışı olmalıdır.

18 Mehmet Kocaoğlu, Petrostrateji, Harp Akademileri Basım Evi, İstanbul, 1996, s. 34.
19 Kocaoğlu, a.g.e., s. 123.
20 Dünya Jeopolitiği ve Türkiye, s. 30.
21 Bkz. Liviu Bogdan Vlad, vd., “Active Geo-Strategic Players, Geopolitical Pivots and the Chancing 
Balance of Power in Eurasia”, Revista Româna de Geografie Politica, Year XII, No. 11, s. 16-125; 
Caitlyn L. Antrim, “The Next Geographical Pivot: The Russian Arctic in the Twenty-first Century”, 
Naval War College Review, July 1, 2010.
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Sonuç

Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum, yeni çıkar ilişkilerinin yoğunluk 
kazandığı bir bölgenin merkezindedir. Bundan dolayı, özellikle küresel güçler 
bu coğrafyada kendi çıkarlarını çeşitli devletleri kullanarak elde etmeye çalı-
şabilirler, bunun için Türkiye’yi de rol/model olarak gösterip desteğini talep 
edebilirler. Ancak bu duruma boyun eğmek, yeni stratejiler geliştirmemek, 
milli politikalar üretmemek, alternatif dış politika ve ilişki kanalları yaratma-
mak güç merkezi olmak zorunda olan Türkiye için uygun bir hareket tarzı 
değildir. Bu nedenle Türkiye kendisine biçilen rolü oynamaktansa, kendi yaz-
dığı senaryoları hayata geçirmelidir. Senaryolar, mutlaka Türkiye’nin başat 
rol aldığı/alması gerektiği Orta Doğu coğrafyası üzerine olmalıdır.

Bunun için çaba sarf eden bilim adamlarına ve çalışmalarına değer ve-
rilmeli ve teşvik edilmelidir. Bir iddianın tartışılmadan kabul görmesi de o 
iddianın gelişmesini ve yayılmasını engeller. Her fikir ciddiye alınmalı, eleştiri 
ve kritik edilmelidir. Bunun için öncelikle Ramazan Özey’in “Dünya Hakimiyet 
Teorileri ve Merkezi Türk Hakimiyet Teorisi”22 ile Anıl Çeçen’in “Türkiye’nin B 
Planı Merkezi Devletler Birliği - MEDEB”23 adlı çalışmaları ve varsa başka teo-
riler üzerinde bir an önce çalışılmaya başlanmalıdır.
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KARAYİP TAİNO KÜLTÜRÜ VE TOPOGRAFYASI 
İLE TÜRK KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ BENZERLİKLER

Okay SÜTÇÜOĞLU*

Öz

Atatürk’ün Türk Tarih Tezi kapsamında başlayan ve Tahsin Mayatepek 
raporları ile temelleri atılan ‘Mayalar ve Türklük’ çalışmaları konusunda tar-
tışmalar hâlâ süregitmektedir. Genel olarak Kuzey Amerika’yı kapsayan bu 
konu ‘Mayalar ve Türklük’ ve ‘Kızılderililerin Türklülüğü’ başlıkları altında 
irdelenmektedir. Kronolojisi bu kültürlerle ilişkili ancak topografyası farklı 
olan Karayip Bölgesi ise dikkatlerden kaçmıştır. ‘Taino’ olarak anılan Karayip 
Yerlilerinin ‘mitolojilerinde zikredilen isimlerin sessel biçimlerinde’ ve ‘aynı za-
manda fonksiyonlarında’ Türk Dili ve Mitolojisi ile nitelikli benzerlikler vardır. 
Tainoların yaşamsal mekânları, yönetim biçimleri, ürettikleri sanatsal figür ve 
objeleri açısından da benzerlikler kurulabilecek düzeydedir. Bu güne kadar 
Karayip Bölgesi Kültürü, Mitolojisi ve Sanatı hakkında ülkemizde yapılmış bir 
yayın veya araştırma olmamıştır. Bu nedenle çalışmada; Karayipler Bölgesi-
nin topografyası, kültürü, mitolojisi ve sanatı özetle tanıtılıp, Türk Mitolojisi, 
Kültürü ve Sanatı ile ilişki kurulabilecek tarafları başlıklar altında değerlen-
dirilmiştir. Çalışmadan Taino Kültürünün, anlaşılması, Türk Kültürüne benzer 
yanları hakkında yeni düşüncelere temel oluşturması, en azından merak ve 
şüphe uyandırması ve şu ana kadar ele alınmış olan Kuzey Amerika Kızıl-
derilileri ve Mayalarla ilgili çalışma ve görüşlere eklenmesi hedeflenmektedir.

Anahtar kelimeler: Karayipler, Taino, Mitoloji, Mayalar ve Türklük.

Similarities Between Caribbean Taino Culture And Topography 
And Turkic Culture

Abstract
Atatürk’s Turkish History Thesis and covered starting with the basics of 

Tahsin Mayatepek reports ‘Mayas and Turkicness’ studies are still ongoing de-
bate about. In general, these issues covering North America, ‘Mayas and Tur-
kicness’ and ‘American Indians and Turks’ are discussed under the headings. 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 221                Nisan 2016

* Sanat Tarihçisi, Sualtı Arkeolojisi Doktorant, Selçuk Üniversitesi, okaysutcuoglu@hotmail.com

221_Okay_Sutcuoglu.indd   1 09.05.2016   15:59:48

203



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Chronology of the topography associated with these cultures but has escape 
attention that the different Caribbean Region. Taino of the Caribbean known as 
the mythology names mentioned in phonological form and function at the same 
time has qualified similarities with the Turkish language and mythology. Vital 
spaces of the Taino, administrative forms, in terms of artistic figures and obje-
cts they produce is capable of establishing similarities. Until this day Caribbean 
Region, Culture, Mythology, and there has been no publications or research 
done in our country about the Art. Therefore study; Caribbean Region’s topog-
raphy, culture, mythology and art introduced summarize, Turkish Mythology, 
Culture and parties can be established relationship with art was evaluated un-
der the headings. Understanding the Work of the Taino Culture, Turks form the 
basis of the new thinking about similar aspects of the culture, is aimed at least 
curiosity and suspicion aroused and having dealt with so far in addition to the 
studies and opinions about the North American Indians, and Maya.

Keywords: Caribbean, Taino, Mythology, Maya And Turkicness.

Çalışmanın Başlangıcı

Karşılaştırmalı Mitoloji alanında spesifik bir konu için yapılmakta olunan 
araştırma esnasında, Karayip Mitolojisi’nde adı geçen ‘Tanrıça Atabey’ ve 
ekinlerle ilişkili ‘Yuca’ öncelikle dikkatimizi çekmişti. Bunun bir yazım yanlışı 
olma olasılığına karşı öteki yabancı yayınlar incelendiğinde doğruluğu teyit 
edilmiş dahası Türkçeye benzeyen bazı terimler de olduğu anlaşılmıştır. Bu-
nun üzerine sosyal medyada örgütlenmiş bazı ‘Taino’ gruplarına ulaşılarak 
bu terimlerin kendileri tarafından yani İspanyolca veya İngilizce yayınların 
ötesinde ilk ağızdan nasıl söylendiği sorularımıza cevap olarak gönderilen ‘ses 
dosyalarından’ aynı dilimizdeki gibi olduğunu duymak, kültür hakkında ön-
celikle bilgi toparlamak ve benzerlikleri tanımlamak gibi bir göreve dönüştü.

Giriş

Atatürk’ün Mu Kıtası ve kültürü ile ilgili yayınlarla başlayan ilgisini olumlu 
veya olumsuz şekilde sonlandıracak bilimsel araştırmalar hâlâ eksik görün-
mektedir. Bilim dünyası ağırlıklı olarak bunu bir ‘fantezi’ olarak değerlendirse 
de son zamanlarda bilimsel yöntemlerle konunun doğruluğunu veya yanlış-
lığını test eden bazı araştırmalara yönelinmesi sevindiricidir. İsmail Doğan’ın 
‘Mayalar ve Türklük’, A. Ali Arslan’ın ‘Orta Asya’dan Amerika’ya Türk Kültürü-
nün Göçü’ gibi bilimsel çalışmaları bunlardan bazılarıdır. Keza daha önce de 
Prof. R. Oğuz Türkkan Kızılderililerin Türklüğü üzerine araştırmalar yapmıştı. 
Atatürk’ün bizzat görevlendirdiği Tahsin Mayatepek’in araştırma ve raporları 
ise hala bilimsel kabul edilmemektedir. Daha da sayabileceğimiz bu konu ile 
ilgili araştırmaların sahasını tasvir edecek olursak; Bering Boğazı’nı takiben 
Alaska, aşağı doğru Kuzey Amerika oradan da Güney Amerika’nın uç kısımları 
olarak tarif edilebilir. Kültür bazında ele aldığımızda ise, Kızılderililer ve Maya 
uygarlıkları ile ilgi kurulmaya çalışılmıştır. Ele alacağımız saha ve kültür ise 
bunlardan kopuk ancak ilişkili ve kısmen farklı bir sahadadır (Resim 1).
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Resim 1: Karayip veya Antiller

Gerek önceki çalışmalara ek gerekse yeni tespitler açısından işleyeceği-
miz kültürü kapsayan coğrafya; literatürde ‘Antiller’ veya ‘Karayipler’ olarak 
zikredilen saha, Kuzey ve Güney Amerika Kıtaları’nın kesişme bölgesine ya-
kın, ancak onlardan bağımsızdır. Topografik olarak, Atlas Okyanusu ile Antil/ 
Karayip Denizi’ni ayıran bölgedeki adalar zinciridir. Bahama’lar dışında Batı 
Hind Adaları’nın tümünü kapsar. Küba üzerinde Haiti ve Dominik Cumhu-
riyeti’nin yer aldığı Hispaniola Adası, Jamaika ve Porto Riko Büyük Antilleri, 
Virgin Adası’ndan başlayıp Güneydoğu-Güneybatı doğrultusunda bir yay çi-
zen adalar ise Küçük Antilleri oluşturur.

Bu alan içinde yer alan ülkeler içinde yarı sömürge durumunda olan 
‘Turks and Caicos’ adaları ismi itibari ile dikkat çekicidir ve ayrı bir alt baş-
lık altında ele alınacaktır. ‘Antil’ adının, Ortaçağ Avrupa’sına kadar ulaşmış 
olan efsanelerde Atlas Okyanusu’nun ötesinde olduğu sanılan yarı efsanevi 
Antillia’dan, ‘Karayip’ adının ise İspanyol işgalinden sonra Küçük Antiller ve 
Güney Amerika’nın bir kesiminde yaşamakta olan Karip’lerden türetilmiş ol-
duğu iddia edilmektedir.1

Tamamı adalardan oluşan bu bölgenin kıtalara bakan iç kavsinde farklı 
isimlerle anılan ‘Antil veya Karayip Denizi’ yer almakta ve yerleşimlerin kül-
türleri literatürde bazen ‘Karayip Kültürü’ bazen de ‘Taino Kültürü’ başlığını 
taşımaktadır (Resim 2). Mitolojileri de bazen ‘Karayip Mitolojisi’ olarak adlan-
dırılırken çoğu zaman ‘Taino Mitolojisi’ olarak zikredilmektedir. Karayip iba-
resinin İspanyol işgalinden sonra kullanıldığına daha önce değinilmişti. Bu 
nedenle orijinal kültür hakkında bilimsel araştırmalarda sıklıkla kullanılan 
‘Taino’ ibaresini kullanmayı tercih edeceğiz.

1 “Antiller/Karayipler Maddesi”, Ana Britannica, Ana Yayıncılık, 1. Cilt, İstanbul, 1986, s. 163; P. 
Emilio Taviani, Cristoforo Colombo’nun Maceraları, Kitap Yayınevi, Çev: Tülin Altınova, İstanbul, 
2003, s. 140.
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Elbette ki, Taino Kültürü’nün Prehistoryası’ndan günümüze kadar gelmiş 
ve devam etmekte olan derin bir geçmişi söz konusu olup, bu süreçle ilgili 
tarihi ve arkeolojik çok sayıda yayın ve fiziki eser mevcuttur. Ancak konumuz 
buranın tarihine dair bir söylemde bulunmak değil, bazı spesifik benzerlikleri 
ortaya koymaktır. Bu nedenle Taino kültür ve tarihi hakkında çok kısa bir 
özet vermekle yetinilecektir.

Taino Kültür Geçmişi

Mevcut bazı araştırmalar, Tainoların Prehistorik kültürünün Kuzey Ame-
rika sahasına Bering Boğazı üzerinden ilk gelen Asya kökenli kitlelerle ilgili 
olabileceğini vurgulamaktadır.2 Bu bağlamda, Kuzey Amerika yerlileri üzerine 
yapılmış çalışmalardaki Asya’dan göç olgusuna dayanan düşünceler doğru-
dan veya dolaylı olarak Güney Amerika kıtası kültürleri ile de ilişkilidir. Türk-
lük üzerine kafa yoranların merakla takip ettikleri bu konu hala sıcaklığını 
korumaktadır. Karayip coğrafyası ise bu açıdan, ‘Maya Kültürü, Amerika Kı-
zılderili Kültürü’ gibi etimolojik ve sanatsal izleri araştırılabilen toplumların 
dışında kalmıştır.

Son yıllarda Taino yerli kültürünün korunabilmiş dil ve gelenekleri ile 
mevcut arkeolojik buluntuları üzerinden bu kültürün geçmişine dair pek çok 
araştırma yapıldığı anlaşılmaktadır. Ne yazık ki bu sahaya yabancı olmamız 
ve bu yayınların pek çoğuna ulaşamamamız konuyu daha derinlemesine ve 
mukayeseli olarak ele alamayışımız, içerikte yanlış yapma durumunu da do-
ğurmaktadır. Kaldı ki aynı sıkıntı sahada yapılan araştırmalarda da zikredil-
mektedir. Nerede ise geride iz bırakmadan yok edilmiş olan kültür hakkında 
sunulan net verilerin azlığı, elde edilmesinin zorlukları bir yana tartışmalara 
da açık kapı bırakmıştır.3

2 E. Edvard Crain, Historic Architecture In The Caribbean Islands, Unıversty Press Of Florida, 2014, 
s. 6; Keza Kuzey Amerika Prehistoryası ve kültür orijinine dair belirsizliklerin Asya bağlantısının 
incelenmesi gerekliliği üzerine de pek çok bilimsel önerme ve çalışma söz konusudur. Ethel G. 
Stewart, Dene and Na-Dene Indian Migration, 1233 A.D. Escape From Genghis Khan to America, 
Giorgia, Institute For The Study of American Cultures, Inc., 1996.
3 Örneğin, Taivani Kolomb’un seyahatleri ve sonuçlarını irdelerken, onun seyir defterinde belirti-
len Tainolara bir bölüm ayırır ve bu bölümde not edilmiş özgün kültüre dair kısa bilgileri sıralar. 
Sonuçta o da kalan bakiyenin farkındadır ki ‘Artık siyahlarla karışmış olanların haricinde Tainolar 
yok’ diyerek üzüntüsünü belli eder. Taivani, a.g.e., s. 139-143.

Resim 2: Taino Kültür Bölgesi
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Karayipler veya Tainolar hakkındaki araştırmalar, kronolojiyi ‘Kolomb ön-
cesi’ ve ‘Kolomb sonrası’ olarak iki bölümde ele almaktadır.4 Bu nedenle gerek 
araştırmaları müşkül duruma sokan, gerekse böyle ele almayı zorlayan se-
bepleri ifade etmekte fayda vardır:

“1500’lerde Avrasya’daki kitlesel temaslar sonucu yayılan hastalıklar 
topyekun bir bağışıklık sistemini de sağlarken aynı dönemde Amerika 
bölgesi bu hastalıklardan izole durumda idi. Kolomb’un keşfi sonucu kı-
taya taşınan bulaşıcı hastalıklar o denli yıkıcı olmuştur ki, mevcut tek-
nik ve silah üstünlüğünün verdiği zarar onun yanında masum kalmıştır.
Mevcut verilere göre ilk olarak 1519 da Karayip/Antiller’de patlak veren 
çiçek hastalığı denizden gelen istilacıların büyüsel bir darbesi gibiydi. Çok 
geçmeden taşınan kızamık, tifüs, sarı humma ve sıtma gibi hastalıklar 
Antiller’den ana kara içlerine kadar yayılarak yerleşik toplumları enkaza 
çevirdi. Örneğin Orta Meksika’da 20 milyon civarında olan nüfus bir yüz-
yıl içinde 1 milyona inmişti. Bu tahripkâr silah konumuz açısından en çok 
Karayipler’de etkili olmuş, o zamanki tahminlere göre 1 milyon olan nüfu-
sun neredeyse tamamı yok olmuştu. Karayip’lerden ve Amerika Kıtası’nın 
yerleşiklerinden yaklaşık 100 milyon kişinin bu hastalıklar nedeniyle öl-
müş olduğu değerlendirilir.”5

Bu yıkımdan arta kalan ise kayalara işlenmiş bazı petroglifler ve 16. yüzyıl 
İspanyol tahakkümünün yok edemediği nerede ise birkaç ailece sürdürülebilen 
sözel edebiyattır.6 Geride kalan az sayıdaki insanın maruz kaldığı kültür şoku ise 
araştırmamızı sürdüreceğimiz ortamın ne hale geldiğini, teknik tabirle; ‘kültür ve 
terim kırıntılarının arkeolojisini yapmak’ gerektiğini anlatmaya yetmektedir.

Taino Kültüründe Yaşam

Kapsamlı bir yayını gerektiren bu geniş konu başlığı için kısmi ve dar bir 
tanıtım yapmak durumundayız. Mevcut araştırmalara göre Taino Kültürü ori-

4 Bercht Fatıma, Pre-Columbian Art and Culture From The Caribbean, Monacelli Press, 1998, s. 
42; D. Moure Roman, Art and Archaeology of Pre-Columbian Cuba, University of Pittsburg Press, 
1997, s. 27.
5 Clive Ponting, Yeni Bir Bakış Açısıyla Dünya Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2011, s. 463-466 
sayfalarının özetidir.
6 “Karayipler Edebiyatı Maddesi”, Ana Britannica, 1. Cilt, Ana Yayıncılık, İstanbul, 1986, s. 164.

Resim 3: Günümüzde Taino Evi Resim 4: Günümüzde tipik Taino Evi ve Köyü
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jininde, küçük kabileler şeklinde bir yaşam sürmekteydi. Oldukça barışçıl bir 
toplum olmalarının özünde olasılıkla etraflarını çevreleyen okyanus ve de-
nizlerin sağladığı korunaklı ortam yatmaktaydı. “Yucayeque” denilen küçük 
köylerindeki konutları ılıman iklim koşullarına ve çevredeki yapı malzeme-
lerine uygun olarak çadır veya bazen kulübe tarzında olmaktaydı ve halkın 
genelinin oturduğu evlere ‘Bohio’ denmekteydi. Daire planlı yerleşimde ‘Ca-
ney’ denilen ve statü sahibi ‘Cacique’in (şeflerinin) dikdörtgen planlı konutu 
merkezde yer alırken ötekilerden belirgin şekilde boyutlu yapılıyordu. Şefin 
evi aynı zamanda yerleşimin yönetsel ve seremonik işlevlerini de yerine ge-
tiriyor, ona göre dekore ediliyordu (Resim 3-4). Her yerleşimin ve hatta her 
evin bir ‘Zemi’si (figürini) bulunur, müşterek sembol niteliğindeki zemi şefin 
evinde barındırılırdı. Bu zemiler 15. yüzyıl İspanyol işgalciler tarafından hay-
retle karşılanmış, birer süs mü yoksa put mu olduğu epeyce kafa karıştırmış 
sonuçta da misyonerlik faaliyetlerinin hedefi olmuşlardır. Dönem kaynakları 
bu figürinlerin/zemilerin tanrısallıktan ziyade aile fertlerinin kendilerine baş-
ka şeyler ifade eden nesneler olarak tasvir eder ki, bizim atalar kültümüz için 
pek de yabancı bir alışkanlık değildir.7 Pek çok ve farklı şekillerde karşımıza 
çıkan Türk ‘Töz’leri ‘Zemiye’ karşılık gelen işlevlere sahiptir.8

Taino evleri her ne kadar doğal malzemeden yapılıyorsa da, daire planı, 
konik külahı ve zemileri ile Türk Çadırı’nın saz halidir dedirtecek benzerlik-
ler sunmaktadır. Bohiolarda/Köylerde bulunan evlerin iç dizaynı ve bulun-
durulan malzemeler derinlemesine bir analize tutulması halinde daha spe-
sifik benzerlikler bulunacak gibidir. Örneğin evlerde sıkça bulundurulan ve 
özellikle kadın-doğum-üretkenlik ekseninde anlam yüklenen ‘bez bebekler’/
Ninolar Asya Türk Kültürü’nde aynen karşılaştığımız manzaralar sunar. Ab-
dulkadir İnan, Asya boylarında kullanılan tözlerin farklı anlamları, adlandır-
maları, şekilleri ve materyalleri ayrıntılı olarak tasvir ederken benzer tarifler 
vermektedir.9

Türklerin göçer ve otağ düzeninde pek çok kez daire planı tercih ettikleri 
ve yöneticinin merkezde yer alması işlevsellik açısından benzerlik arz etmek-
tedir. Şefe ait ‘Caney’ denilen ev de ses olarak benzerlikler barındırmakta-
dır. Keza bugün ‘ev’ olarak kullandığımız terimin aslında “eb, yuv veya üy” 
şeklinde farklı biçimlerde kullanıldığını ve tarihi süreç içinde ot ve sazlardan 
da istifade edilerek inşa edilen pek çok pratik konutun adlarından bir kaçı 
olduğunu bilmekteyiz. Bir yoksul Kırgız Türkü’nün kendi evinin fakirliği ile 
Hakan’ın evini mukayese ederken, kendi evine ‘kara alaçığım’, hakanın evine 
ise ‘Kan-üy/Kanüy/Kağanın evi’ demesi10 işlev ve sessel benzerlik konusunda 
neyi kastettiğimizi daha iyi ifade edecektir. Ögel; günümüz Anadolu’sunda 

7 Taivani, a.g.e., s. 141.
8 Nejat Diyarbekirli, Hun Sanatı, MEB Yayınevi, İstanbul, 1972, s. 78-79.
9 Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm / Materyaller ve Araştırmalar, TTK Yayınları, An-
kara, 1995, s. 42-43.
10 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Cilt: VII, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991, 
s. 301-302.
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karşımıza çıkan ‘Conk ev-ulu ev’ ibaresinin bunun bir uzantısı olduğunu vur-
gulamaktadır.11

Köy halkının/klanının oturduğu ‘Bohio’ denilen evler ise Türk kültür ve 
dilindeki ‘Boy’u karşılar niteliktedir. Eski Türkçeden beri ‘boy’ ibaresi ‘ka-
vim-boy’ anlamındaki kullanımını sürdürmektedir.12 Taino yerli konutları inşa 
tekniklerinin Kuzey Amerika yerlilerinden ‘Aravak/Aravakan’lar ile ilişkili ol-
duğuna dair önermelere rastlanılmaktadır.13 Keza bununla kastedilen tipik 
Kızılderili çadır mimarisi olmalıdır ki bu yapılarla Türk çadırları arasındaki 
benzerlikler olağanüstüdür. Bohio’lar da yerel malzemelerle çadır formunda 
tasarlanmış biçimdedirler. Günümüz Karayiplilerinin ise ‘Aravak’ benzetme-
sine karşı kendilerinin ‘Taino’ olduklarını ifade eden gruplara pek çok sosyal 
ağda sıkça rast gelinmektedir. Bu da yerli halkın arta kalanlarının özgün kül-
türlerine sahip çıkmak adına geçmişleri hususunda birtakım araştırma ve 
organizasyona gittiklerini göstermektedir. ‘We are not Latinos, We are Tainos 
/ Latin değil Tainoyuz’ sözleri günümüzde bu kitlelerin sloganı halindedir.

Avcılık ve balıkçılık temel geçim kaynakları olan Taino’lar coğrafyanın sun-
duğu tropikal ürünlerin toplayıcısı olmalarının yanı sıra temel tüketim mad-
desi olarak Yuca, Manioc veya Manyoka denen bir ürünü yetiştiriyorlardı. ‘Te-
mel tarımsal tekniklerini bu ürünü yetiştirmek için geliştirdikleri sanılmaktadır. 
Erozyona karşı teraslama ve aynı zamanda verimli bir üretim için oluşturulan 
toprak tümsekler ‘Conucos’ olarak adlandırılmaktaydı. Bir tür ekin vazifesi gö-
ren ve genelde ‘Yuca’ bazen de ‘Casava veya Manyoka’ olarak adlandırılan 
bu ürün onların ana besin maddesi olmasının yanı sıra bir şekilde kutsal bir 
gıda olarak da görülüyordu.’14 Yuca, tıpkı Anadolu’da hala görülebilen örnek-
lerine benzeyen, altına keskin kristalize taş parçacıkları yerleştirilmiş ahşap 
dövenlerle15 zeminde ufalanıp başka işlemlerden sonra un haline getiriliyor, 

11 Ögel, a.g.e., s. 376.
12 Tuncer Gülensoy, Köken Bilgisi, 1. Cilt, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s. 163.
13 Fred Olsen, On The Trail Of The Arawaks, University of Oklahoma Press, 1975, s. 27.
14 T. Ann Ramos, Maintenance Of Taino Traditions Within Poerto Rican Culture, Sanatta Yeterlilik 
Tezi, Arizona Üniversitesi, ABD, 1995, s. 22.
15 Döven Gerek Anadolu gerekse Mezopotamya Neolitiğinde varlığı bilinen bir alettir. Burada amaç 
dövenin Asya veya Türk icadı olduğunu göstermek değil, kullanım amacı ve kültürel benzerliği orta-
ya koymaktır. Ögel, a.g.e., Cilt: II, s. 38-39’daki döven fasılasında bu aygıtın bilinen en eski tariflerini 
verirken, ‘Kındıgu, Angıç, Ançık veya Merdimen’ olarak değişik lehçelerdeki adlarını belirtmektedir.

Resim 5: Taino’ların kullandığı ‘döven’ ve alttan detay
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yere kurulan ve altında ateş yakılan saclarda oklava ile inceltilerek ekmek 
yapımında kullanılıyordu. (Resim 5-7) Bu ekmeği kutsal yapan ise sağladığı 
yarardan ziyade onun yetişmesini bizzat ‘Yucca’ veya bazen ‘Yucahu’ olarak 
anılan Tanrı’nın desteklemesidir.

Araştırmaya esas kültürün bütüncül durumu çevresel durumu ile birlikte 
ele alındığında Kuzey Amerika yerlileri ile pek çok müşterekliğe haiz görün-
mektedir. Zira Tainoların sahip oldukları bazı aygıtlar (örneğin Canoe/Kano), 
silahlar, takılar gibi pek çok unsur bu tarz bir çevresel ilişkiyi doğrular nite-
liktedir. Bizim açımızdan baktığımızda ise kadim Türk Kültürü’nde baskın 
rol oynayan Şamanların yaşam biçimlerinin yerleşim alanlarının dışında ve 
ıssızda olduğunu, çoğu zaman sağaltıcı ve bir nevi büyüsel ritlere de önderlik 
ettiği önem taşımaktadır.16 Hiyerarşik bir düzen içinde baskın bir role sahip 
şamanın şekil, amaç, görev ve yaşamına dair veriler nerede ise evrensel bir hal 
almış olan öteki Şamanist denkleri gibi göründüğünden bu durumun kendine 
özgün ilerlemiş olabileceği haklı olarak önerilebilir. Orijinal Taino şamanları-
nın aygıtlarının nasıl olduğunu şu an tam olarak bilememekle birlikte etraf 
ülkelerdeki Şamanist ritlerin ve aygıtların, örneğin Arjantin’deki şaman ve 
davullarının Asyatik örnekleriyle şekil-sembolizma ve anlam olarak olağanüs-
tü benzerlikleri buna dair görüş belirtmemiz için yeter sebeptir. Dünyanın 
iki yüzünde iki farklı kültür birbirinden habersiz davulu ve Şamanist ritleri 
geliştirebilir, her ikisi de davula çift perde takabilir, ancak üzerine işlenen 
göksel sembolizmalar, kıyafetler, hareketler ve geometrik stiller birbirini taklit 
niteliği taşıyorsa burada garip bir durum var demektir.17 (Resim 6)

16 Samuel M. Wilson, The Indigenous People Of The Caribbean, University Press of Florida, 1998, 
s. 120; Ramos, a.g.e., s. 20.
17 https://tr.pinterest.com/pin/341499584218123443/; https://intercontinentalcry.org/indige-
nous-peoples/mapuche/ web adreslerinden şaşırtıcı benzerlikleri kontrol ediniz. Bu kültür bandı 
And Dağları boyunca aşağıdan/güneyden kuzeye doğru uzanarak, Antillere kadar ulaşmaktadır. 
Mapuche’ler ayrı bir topluluk gibi görünse de Türk tarihi adına çok sayıda ve örgütlü, interdisipli-
ner akademik saha araştırmalarını hak etmektedir.

Resim 6: Arjantin şaman kadınları ve davulları.
Ortadaki davulun sembollerini Asya davulları ile mukayese ediniz.
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Taino Mitolojisi

Taino Mitolojisi yer aldıkları topografya ve iklimin koşullarına uygun ola-
rak pek çok yer, ürün, canlı ve doğa olaylarını kapsayan oldukça renkli ve 
birbirleri ile örüntülü bir seri oluşturur. Bunların içinde Tanrı ve Tanrıçalar, 
onlara eşlik eden birtakım mitolojik kahramanlar, ruhlar, cinler ve birtakım 
doğal olaylar bulunur. Makalemizde bu özgün mitolojinin tamamı ve detayları 
tanıtılmayacak, belli figürlerin kısa bir tasvirini yapacağız:

Özetle Taino Mitolojisi beş çağı içerir: İlk çağda Ulu Tanrı ‘Yaya’ ve oğlu 
‘Yayael’ arasındaki mücadele anlatılarak, sonuçta bir su kabağından deniz-
lerin ve Adaların oluşmasına varılır. İkinci çağda ‘Taino’ denilen ilk insan-
lar kutsal bir mağaradan dışarı çıkarak etrafı araştırmaya ve toprağı ekme-
ye başlarlar. Üçüncü çağda kadınlar yaratılır ve birlikte bir yaşamsal düzen 
kurarlar. Dördüncü çağda Karayip Adalarına yayılıp, kültürlerini geliştirerek 
mutlu bir hayata başlarlar. Beşinci ve son çağ ise İspanyolların geldiği ve ana 
kültürün felaketi ile sonuçlanan çağdır. Bu süreçler içinde pek çok mitolojik 
figür tasvir edilir ve pek çok efsaneye yer verilir. Elbette ki bunların her birini 
aktarmak veya anlamlandırmaya çalışmak olası değildir. Bunlardan bazıları-
na değinmek gerekirse;

Karayip Adı ve Anlamı: Bölgeye ve kültüre adını veren bu terimin teme-
linde Colomb öncesinde bölgede yaşadığı tespit edilen ‘Karaip’ veya ‘Karip’ 
adındaki yerlilerin olduğuna değinmiştik. Taino dilinde ‘Karip’ terimi İngi-
lizceye ‘Strong Man’ yani ‘güçlü-kuvvetli adam’ olarak çevrilmiştir.18 Kolomb, 
ilk karşılaştığı yerliler olan Karip’leri ‘sağlam yapılı, güzel insanlar. Saçları 
kıvırcık değil ama at kılı gibi parlak ve sert, alın ve baş, başka ırklarınkinden 
daha geniş, gözler güze ve küçük değil, tenleri koyu değil, bacakları düzgün, 
karınları şiş değil muntazam’ diyerek seyir defterine işlemiştir.19 Türk tarihi 
içinde ‘Kara’ ibaresinin ‘sert, güçlü-kuvvetli’ anlamına geldiği pek çok şahıs ve 
topoğrafik yer adına rastladığımız kadar, Karahanlılar gibi bir devlet adına da 
rastlamakta oluşumuz ses ve görevi ifade açısından düşünülmesi gereken bir 
durum yaratmaktadır.20 Günümüz Türkçesi’nde dahi ‘Kara yağız delikanlı’ 
ibaresi ‘güçlü kuvvetli, heybetli adam’ anlamındadır. İspanyolcadan İngilizce-
ye kadar bir dizi deformasyona uğrayan bu adın yerli halkın ağzından orijinal 
söylenişini bilememek ise daha tutarlı bir bağıntı aramamızı kısıtlamaktadır.

Yaya: İlk dönemin başlangıcındaki ‘İlk Yaratıcı Ulu Tanrıdır’. Taino Yaratı-
lış Mitolojisi’nde Yaya ve ailesi ile onlara bağlı bir dizi olaydan sonra ilk insan 
olan ‘Taino’nun bir mağaradan ortaya çıkışından söz edilir.21 İki tane olan bu 
mağara Cauta Dağı’ndadır ve adları ‘Cacibajagua’ ile ‘Amayauna’dır. Bu ma-
ğaralar Yaratıcı Tanrıça’nın rahmi olarak da düşünülür.22 Bu efsaneye göre 

18 http://members.dandy.net/~orocobix/tedict.html, 24.09.2014.
19 Taviani, a.g.e., s. 139.
20 Gülensoy, a.g.e., s. 464; Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınları, İstan-
bul, 2010, s. 206.
21 Philip Wilkinson, Kökenleri ve Anlamlarıyla Efsaneler ve Mitler, Alfa Yayınları, İstanbul, 2011, s. 310.
22 Ramos, a.g.e., s. 17-19.
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ilk yaratılan insanlar Karayiplere dağılmışlar ve sonradan onlara eşlik edecek 
olan kadınlar yaratılmıştır. Türk Yaratılış Mitolojisi’nin özünde de bir mağara 
sembolizmasına rastlamaktayız. ‘Umay Ana’ bu mitolojinin ayrılmaz parçası-
dır. Umay ile Yaya arasında ses uyumu ve fonksiyon açısından benzerlikler 
vardır. Örneğin, Moğol dilinde ‘Ehin Umay’ ‘Mağara’ anlamına gelmektedir ve 
doğrudan Umay Ana ile ilişkilidir.23 Bir başka ses benzerliği Türklerdeki ‘Ay-
dan türeme’ efsanesinde görüyoruz. Bazen bu durum ‘Ay ata’ gibi ibarelerle 
vurgulamıştır.24 Ancak ilginç olan ‘Yaya’ ‘Yayuci’ benzerliğidir; Türk Yaratılış 
Mitolojisi’nin bir versiyonunda ‘İlk, Yaratıcı Ulu Tanrı-Yayuci Hanım’ olarak bi-
linir ki ‘Yayuci’nin yardımcısı yaratıcı ruhlar da ‘Yayaklar’ olarak zikredilirdi. 
Esasen terim anlamı Türkçedeki ‘Yay-Yaymak’ temeline dayanır ve ‘Yayıcı, 
çoğaltıcı’ anlamlarındadır.25 Bu ses ve misyon benzerliğinde tezat olan ‘Yaya 
ve Yayuci’nin cinsiyetlerinin farklı olmasıdır ki bu cinsiyet rolündeki tersliği 
‘Atabey’ fasılasında da göreceğiz.

Taino (Tayno): Mitolojiye göre Taino yaratılan ilk insandır ve bir mağara-
dan ortaya çıkıp türemişlerdir. ‘Cacibajagua veya Jagua’ adını verdikleri bu 
mitolojik mağara onlar için oldukça kutsal ve seremonik bir içerik barındırır. 
Bir şekilde güncel hayatlarına ve söylemlerine de sirayet eden mağara sembo-
lizmasının ölüm kültü ile de bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Mitolojiye göre, 
başlangıçta karanlık olan bu mağaradan birkaç kişi dışarıya çıkar, ancak geç 
kaldıklarından güneş tarafından esir edilerek balığa giden ağaca, giden öte-
kilerden birisi taşa, birisi de kuşa dönüştürülür.26 ‘Taino’ adı başlangıçta ses 
ve anlamsal olarak oldukça yabancı gibi görünse de, Türk, Moğol ve İskit Mi-
tolojilerinde sözü edilen ‘İlk İnsan Targutay ve oğullarını’ ad ve fonksiyon ola-
rak çözümlediğimizde bir benzerlik görmekteyiz. ‘Targutay’ adının ‘Tar-tarım 
yapmak’ anlamından geldiğine dair önermelerin yanı sıra ‘Tangrı Tay’ yani 
‘Tanrının Oğlu veya Yarı Tanrı’ olduğuna dair önermeler de söz konusudur.27 
Beydilli’ye göre Targıtay veya Tangrıtay adını ‘Ulu Türk veya Türk Ata’ olarak 
düşünmek gerekmektedir.28 ‘Tangrı Tay’ gerek ses uyumu gerekse misyon 
olarak ‘Taino’ adına yakındır. Targutay’ın yeri, göğü ve yer altını simgeleyen 
üç oğlundan birisi olan ‘Arpaksay’ arpa yer ve Arpaçay’da, ‘Lipoksay’ Balık 
yemeği yer ve Lipoçay’da, ‘Kolaksay’ kuş yemeği yer ve Kulaçay’da oturur.29 

23 Celal Beydilli, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Yurt Yayınları, Ankara, 2005, s. 582.
24 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, II. Cilt, TTK Yayınları, Ankara, 2014, s. 200.
25 Beydilli, a.g.e., s. 603; Ayrıca bkz.: Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayın-
ları, İstanbul, 2010, s. 43.
26 Ramn Pane, An Account Of The Antiquities Of The Indians, Ed. Jose Juan Arrom, Duke 
University Press, 1999, s. 5.
27 Aygün Kosayeva, Celtic Language As A Primary Branch Of Ancient Japhetic Or Turanian Langu-
age, International Journal of English Linguistics, Vol. 4, No. 5; Published by Canadian Center of 
Science and Education, 2014, s. 77.
28 Beydilli, a.g.e., s. 547.
29 Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü, E-Kitap, 2012:716, Fuzuli Bayat, “Bazı İskit/Saka Ke-
limelerinin Etimolojisi Üzerine”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, Güz, 2005: 1-10/8, Ay-
rıntılı bilgi için: Zaur Hasanov, Çar İskitler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 
2009, Bölüm 4’ü inceleyiniz.
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Dikkat edileceği üzere bu kısım karanlık mağaradan dışarı çıkan ilk insanla-
rın istekleri veya sonları ile bir paralellik arz etmektedir. Türk Mitolojisi’nde 
karşımıza çıkan ‘Ürün Ayu Toyon’, veya ‘Dağ Toyonu’30 gibi ibareler de ‘Taino’ 
terimini karşılayabilecek eşdeğer sesler ve figürler olarak hesaba katılmalıdır. 

Yucca veya Yucahu: Tainolar için kutsalık atfedilen ve ekmek yapılan 
Yuca/Manyok bitkisinin yetişmesine yardım eden bereket Tanrısıdır.31 Taino-
lar tarafından Tanrı, Tanrıçalar ve hatta öteki mitolojik kişilikler için yapılan 
figürinlere ‘Zemi’ denilmektedir. Yucahu’nun zemisi de manyoka tarlalarına 
gömülerek bereketli olması beklenirdi. Türk dillerinde hala kullanılan ‘Yuka’ 
veya ‘Yufka’ ekmeği adı ile bu mitolojik ad arasında işlevsel ve aynı zamanda 
etimolojik bir bağ kurmak mümkün görünmektedir. Keza Türkler de ekmeğe 
bir kutsallık atfetmektedirler. Bunlara ek olarak, Tainoların Yuca’yı hasad-
dan sonra ekmek yapımına uygun hale getirmek için kullandıkları ‘dövenler’ 
görüldüğü kadarı ile Anadolu’da hala mevcut olan dövenlerle aynı mantıkla 
yapılmış olabileceğine değinmiştik. Ekmek yapış biçimini gösteren bazı resim-
lerden anlaşıldığı kadarı ile Türk usulü yufka yapmakla bire bir örtüşen bir 
gelenekleri vardı (Resim 7).

İtiba Cahubaba: Yaya’nın eşi ve aynı zamanda ‘Toprak Ana’dır. Yaya’dan 
4 oğlu olmuş ve bunların doğumu esnasında ölmüştür. Bu Tanrıça’nın adın-
da yer alan ‘baba’ eki bizim dilimizdeki cinsiyet rolüne ters düşse de, ‘Baba’ 
teriminin Taino dilinde bizde olduğu gibi ‘Baba’ anlamında kullanılması açı-
sından ilginçtir.

Guayahona: Tanrısallıktan ziyade efsanevi bir kişilik olan ‘Guayahona’ 
pek çok araştırma yolculuğu da yapmış olan bir şamandır.

Atabey

İngilizce kaynaklarda çoğunlukla ‘Atabey’ bazen de ‘Atabeira’ olarak ge-
çen okunuşu ise doğrudan ‘Atabey’ olan figür, Taino Yaratılış Mitolojisi’nde 
sözü edilen Yucahu’nun annesi ve aynı zamanda kendisi de bir Bereket ve 

30 Ögel, 2014, s. 301’de Yakutların Dağ Toyonu/Dağın Efendisi/Dağın Ruhu kullanımlarına dik-
kat çeker.
31 Irving Rouse, The Taions-Rise and Decline Of The People Who Greeted Columbus, Yale University 
Press, 1993, s. 13; Wilkinson, a.g.e., s. 309.

Resim 7: Ekmek yapan Taino yerlileri
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Yeryüzü Tanrıçası’dır.32 Ay ile de özdeşleştirilen figürün yakın dönem kayıt-
larında Taino kadınları tarafından özellikle doğumda yardımcı olması amacı 
ile figürinlerinin bulundurulması kanıt gösterilerek baskın rolünün doğumla 
ilişkili olduğu varsayılmaktadır.33 ‘Atabey’in Taino Kültürü’nün hakim olduğu 
bölgelerde farklı telaffuzları da vardır; bunlardan birisi ‘Yermaoguacar’ olup 
başlangıcındaki ‘Yer’ ibaresi Türkçe’deki ‘Yer’ ibaresi ile aynı manada kulla-
nılmaktadır. Bir başka versiyonu ‘Apito’ olup Türkçe’deki ‘anne’ teriminin ori-
jininde ‘Api-Apa’ olmasına dikkat çekmek gerekir.34 Atabey adına yalın olarak 
bakmamız halinde dahi görüleceği üzere doğrudan Türkçe ile ilgi kurulabilir 
bir durum söz konusudur. Taino Mitolojisi’nin merkezinde yer alan ‘Atabey’in 
adındaki ‘Ata’ ibaresi misyonu ve anlamı da Türkçe olarak karşılanabilmek-
tedir. Türk Dili ve Mitolojisi’nde geçen ‘Ata’ terimi ‘cet, ilk cet’ olarak ele alın-
maktadır.35 Üstelik bu ibare sadece Türkiye Türkçesi’nde değil diğer birçok 
Türk Lehçesi’nde de aynıdır.36 Buna ek olarak Maya Dilinde37 ve bazı Kuzey 
Amerika yerli kabilelerinde de38 aynı şekilde kullanılmaktadır. Durumu tar-
tışmalı kılabilecek unsur ise ‘Bey’ takısına karşın Tanrıçanın dişiliğidir. Oysa 
bunun ‘Bey’ olarak değil ‘Bay’ olarak ele alınması halinde sorun kalmamak-
tadır. Zira Türk Mitolojisi’nde aynı şekilde kullanılan ‘Bay’ eki pek çok ulu ve 
mitolojik kişiliğe eklenerek onun kutsallığını perçinlemekte, ululamaktadır.39 
Bu açıdan bakıldığında ‘Atabey’ ibaresi ‘Kutsal Ana’ olarak düşünülebilir. Ay-
rıca, ‘Bayana’ olarak da zikredilen dişil ‘Umay Ana’ mitinin bir başka versiyo-
nu ‘Kübey Ana’ olarak da görülebilmektedir ve ‘Kübey Ana’ doğuma yardımcı 
olan mitolojik bir ruh olarak tarif edilmektedir.40 ‘Atabey’ adındaki ‘Bey’ ta-
kısının bazen Türk Mitolojisi’nde dişil bir varlığa eklendiği de göze çarpmak-
tadır. Örneğin Çuvaş Dili’nde ‘Ebeyhan’, Altayca’da ‘Abakıy’, Tuva Dili’nde 
‘Avakay’ kutsal kadın motifini bildirmektedir.41 Türk Altay Mitolojisi’nde de 
Yeryüzü Tanrıçası’nın adı da ‘Abay-Apay’dır ki Azerice’de ‘Ebey’ olarak kulla-
nılan bu terimin içinde günümüz Türkçesi’ndeki ‘ebe’ terimini de bulmakta-
yız. Zira ‘ebe’ modern anlamda çocuk doğurtan bir görevli olarak algılansa da, 

32 Rouse, a.g.e., s. 13; Wilkinson, a.g.e., s. 309.
33 Pane, a.g.e., s. 59.
34 Beydilli, a.g.e., s. 64-65.
35 Beydilli, a.g.e., s. 73.
36 Gülensoy, a.g.e., s. 86.
37 İsmail Doğan, Mayalar ve Türklük, Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilimsel Yayınları No: 1, Ankara, 
2007, s. 195-196, keza Tahsin Mayatepek daha önceden yapılan aynı araştırmalarda bu durumu 
tespit etmişti.
38 Reha Oğuz Türkkan, Kızılderililer ve Türkler, E Yayınları, 3. basım, İstanbul, 1999, s. 127; 
Ayrıca Tahsin Mayatepek, raporlarında gerek Kuzey ve Güney Amerika yerli dillerinde gerekse 
Avrupa-Asya dillerinde kullanılan ‘ata’ kelimesini gücünün yettiğince bir tahlile girişir. Yerli kabile 
dillerindeki ‘ata’ kelimesinin sıklığına dikkat çeker. Bakınız: Tahsin Mayatepek’in 15 Eylül 1936 
tarihli 8. Raporu, s. 36.
39 Beydilli, a.g.e., s. 93.
40 M. Alparslan Küçük, “Geleneksel Türk Dinindeki Ana/Dişil Ruhlara Mitolojik Açıdan Bakış”, 
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Nisan, 2013, s. 105-134.
41 Beydilli, a.g.e., s. 64-65.
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bir şekilde türeyiş kavramını da içinde barındırmaktadır.42 Türk Mitolojisi’nin 
asli figürlerinden olan Umay Ana’nın yeryüzü, doğum ve ay ile ilişkili olduğu 
kesindir. Orijinini çok az ancak geç dönemlere ait olan Umay Ana tasvirlerine 
baktığımızda Taino petrogliflerindeki Atabey tasvirine bir yakınlık göze çarp-
maktadır. Bu benzerlik fonksiyonlarının yansıtılmasında, taşıdığı başlıkta ve 
pozisyonunda görülmektedir (Resim 8-9).

Ayrıca ‘Bay veya Bey’ ekinin Taino Dili ve Mitolojisi’nde pek çok kavramda 
daha karşımıza çıktığı unutulmamalıdır. Tainolardan geriye kalan petroglif-
lerde Atabey’e ait tasarımlar onu yere çömelmiş ve çıplak olarak göstermekte-
dir. Taino araştırmalarında bu duruş biçimi bir şekilde yörede yoğun olarak 
görülen kurbağaların pozisyonu ile ilintilendirilip, kurbağaların ortaya çıkış 
mevsimi ile manyoka ürününün ekiliş zamanındaki paralelliğe indirgense de, 
başka bir açıdan bakıldığında bu bir kadının kendi kendine doğum sahnesine 
de benzemektedir. Birçok uygarlıkta ve hatta günümüzde dahi bu pozisyonda 
doğumların yapıldığı aşikârdır. 1466 yılında Şerafettin Sabuncuoğlu tarafın-
dan hazırlanan Cerrahiye-i İlhaniyye yazmasında bu şekilde doğum yapan 
bir kadın tasviri, Türk doğum adetlerinden bir benzerini sunmaktadır (Resim 
10-11).

42 Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü, E-Kitap, 2012:293.

Resim 8: Soldaki iki resim Umay Ana Tasviri,
Resim 9: Sağda Atabey tasvirli petroglif.

Resim 10: (Solda) Doğum pozisyonunda Atabey figürü
Resim 11: (Sağda) Cerrahiye-i İlhaniyye’den doğum yapan kadın
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Boinayel: Yağmur ve yağmur bulutlarını taşıyan ve yağmurun habercisi 
Tanrı’dır. Kardeşi Marohu ise açık havaları sağlayarak denge sağlardı.43 Bu 
mitolojik isimdeki ‘Yel’ ibaresi dikkat çekicidir ve tüm Türk Lehçeleri’nde aynı 
şekilde rüzgar anlamında kullanıldığı gibi, ilaveten birçok Türk Boyu’nda ‘şe-
rir ruh, zarar verici ruh’ anlamında da kullanılmıştır.44 Türkiye Türkçesi’nde 
‘boyuna yel’ veya ‘boğan yel’ gibi bir ses ikilisini çağrıştırsa da, aslı Orta As-
ya’da çok yaygın olarak kullanılmış olan ‘buhan zada’ veya başka söylemi ile 
‘boğa yada’ inancında aranmalıdır. Özellikle Güney Sibirya’da Buryat Moğol-
ları, rüzgarı estiren bir Tanrı veya cin olduğuna inanırlar ve bunun ‘Sarı Boğa’ 
şeklinde olduğuna inanarak bu tarz bir terimle ifade ederlerdi.45

Guabancex: Fırtınaların ve kasırgalar tanrısıdır. Bazen yanına Guatava 
ve Coatrischie’yi de alır ve engellenemez bir hal alırdı.46 Pek çok uygarlığın 
mitolojisinde yağmurlar, bulutlar ve rüzgârları açıklamaya dönük ortaya çık-
mış figürler olması uygarlık yaratımının doğası gereği ve evrenseldir. Ancak 
Göktürk Efsaneleri’nde rüzgarları dilediği zaman dilediği şekilde estiren ‘İdi 
Nişubu’ ve ona eşlik eden 2 karısı (Yaz Tanrısı’nın kızı ve Kış Tanrısı’nın kızı) 
öyküsü benzer bir tasarım sunmaktadır.47

Guatava: Guabancex ile yıkıcı kasırgaları oluşturan aynı zamanda Ata-
bey’e de elçilik eden Tanrı’dır.48 Görüleceği üzere Türkçe’deki ‘kuvvetli hava’ 
veya halk dilinde ‘guvatlıhava’49 olarak kullanılan karşılığı bir öneri olarak 
sunulabilir niteliktedir. Ancak ‘kuvvet’ ve ‘hava’ terimlerinin öz Türkçe olma-
dıklarını eklemeliyiz.

Juracan (Yurakan): Bir doğal afet olan ‘kasırga’. Dilimizde buna karşılık 
‘bora veya boran’ kullanılmakta, çok daha şiddetli olanı için ise ‘karaboran’ 
ifadesi ile zikredilmektedir. Değişik Türk lehçelerinde ise; Karaçay Lehçesi’n-
de; ‘buragan’, Moğol Lehçesi’nde ‘boruğon’, Altay Lehçesi’nde; ‘borogon’ gibi 
söylendiklerine tanık olunur.50 Yakut Türkleri hortumun içinde bir ruh oldu-
ğuna inanırlardı.51

Guayaba: ‘Coaybay’ adındaki ölüler diyarının efendisidir. Guayaba’dan zi-
yade ölüler diyarı ‘Coaybay’ terimi üzerine odaklanılması gereken bir veridir. 
Türkçe’deki kutsallık atfeden ‘bay’ ibaresi şimdilik belirtebileceğimiz husus-
tur.

Zemi ve Çizimler: Tanrılar, insanlar ve bir dizi doğal olayın figürini ve so-
yut çizilmiş figürlerden oluşur. Figürinler, taş, ahşap veya tekstil malzemeden 
olabildiği kadar, figürlerin orijinali kaya çizimlerinde korunagelmiştir. Yılan, 

43 Rouse, a.g.e., s. 119.
44 Ögel, a.g.e., 2014, s. 308; Beydilli, a.g.e., s. 610.
45 Ögel, a.g.e., s. 302.
46 Rouse, a.g.e., s. 121; Wilkinson, a.g.e., s. 309.
47 Ögel, a.g.e., s. 299.
48 Rouse, a.g.e., s. 121; Wilkinson, a.g.e., s. 309.
49 Antalya Tahtacıları ağzında doğrudan bu şekilde kullanılmaktadır.
50 Gülensoy, a.g.e., 1. Cilt, s. 160; Ögel, a.g.e., s. 306-307.
51 Ögel, a.g.e., s. 306.
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balık, kaplumbağa, kurbağa, salyangoz gibi canlıların yanı sıra erkek ve ka-
dınlardan oluşan bazı soyut çizimler müzelerde sergilenmektedir.52 Bunların 
benzerlerinin Türklerde “Töz” olarak adlandırılıp kullanıldıklarına değinmiştik.

Opiyel guabiran: Gecelerin ruhu ve ölülere eşlik eden başı insan gövdesi 
köpek şeklinde mitolojik figürdür.53 Coabey denilen ölüler diyarının bekçisi-
dir. Bu hali ile Grek Mitolojisi’ndeki ‘Kerberos’ figürüyle paralellik kurmaya 
çalışan araştırmacılar olmasına rağmen54 bu figürün tam olarak nasıl tasa-
rımlandığı veya orijinin neye dayandığı konusunda belirsizlik ve mutabakat-
sızlığın sürdüğü anlaşılmaktadır.55 Başka kültürlerde örneğin Hindu gelenek-
lerinde de köpeğin ölüler diyarının bekçisi olduğuna inanılmaktadır.56 Köpek, 
Türk Mitolojisi’nde Tanrı Ülgen’in sarayının bekçisidir.57 Opiyel guabiran 
adındaki ‘yel’ ibaresinin ‘zarar verici ruh’ anlamında ‘korku-cin-büyü’ gibi irri-
te edici fonksiyonlarda Türk lehçelerinde kullanıldığına daha önce değinmiş-
tik. ‘Guabiran’ eki ise Kök Türkçe ile çok daha yakın bir ilişki sunmaktadır. 
Yrd. Doç. Dr. H. Hande Duymuş bir makalesinde köpek teriminin kökü olarak 
‘köpük-göbük-göbek’, ‘köpürmek, kabarmak veyahut gabarmak’ fiil ve terim-
lerinin olduğunu belirtir. Bu tasarım köpeğin ve ona ait figürün kabarmış 
vaziyetteki duruşunu gösterme açısından anlamlıdır.58 Farklı açıdan bakarak 
yine Türk dili temelinde bir tanımlamayı Doç. Dr. Hatice Ş. User yapmakta-
dır; ‘Gebermek Fiili Üzerine’ yazdığı makalesinde ölüm sonra karnın şişmesi 
ve kabarması/gabarma kökünden hareketle geberme fiilini derinlemesine bir 
tahlile tutar.59 Bu betimlemelerden yola çıkarak, bahse konu figürün gerek 
duruş biçiminde, gerekse etimolojisinde benzerlikler olduğunu rahatça söy-
leyebiliriz. Opiyel guabiran’ın mevcut örneklerinden bir zemi’ye baktığımızda, 
başında bir başlık taşıyan, ön kolları pazubantlı, gergin ve saldırmaya hazır 
yüz hatları ile arka ayakları üzerine oturmuş, ön ayakları üzerinde yükselmiş 
ve göğsünü kabartmış bir köpek duruşu görmekteyiz (Resim 10). İşte kast et-
tiğimiz ‘kabarmak’ terimi bu duruşu anlatmakta, fonksiyon olarak da bir ölü 
ile ilişki sağlamaktadır. Türklerde Yil’in ruhani manasını ve köpeğin bekçilik 
görevini hatırlatıp bu görevini mezarlarda ‘insan köpek karışımı bekçi figürü-
ni’ şeklinde sürdürdüğünü ifade edersek şaşılası bir benzerliği daha ortaya 
koymuş oluruz.60 Koço yakınlarındaki Astana mezarlarından çıkarılan aynı 

52 Rouse, a.g.e., s. 118; Wilkinson, a.g.e., s. 309; http://www.metmuseum.org/collection/the-col-
lection-online/search/312602.
53 Waldron Lawrence, (Prof.), http://ancientantilles.com/index.html, 20.09.2014.
54 Jose Juan Arrom, Mitolog’ay Artes Prehispánicas de las Antillas, Siglo XXI Edit, Mexico, 1989, s. 63.
55 Pane, a.g.e., s. 28-29.
56 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 176.
57 Yaşar Kalafat, Altay Türk Halk İnançlarından Anadolu El Dokumacılığına, http://www.yasarka-
lafat.info/dosyalar/kalafat2010175443.pdf, 28.09.2014.
58 H. Hande Duymuş, “Eski Kültürlerde Köpeğin Algılanışı: “Eski Mezopotamya Örneği””, Ankara 
Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 33, Sayı: 55, Ankara, 2014, s. 45-70.
59 Hatice Şirin User, ‘Gebermek Fiili Üzerine’, ‘Uçmağa Varmak’, Ed.: Emine G. Naskali, Böl: 67-74, 
Kitabevi, İstanbul, 2010.
60 Bu tarzda elde edilen buluntulardan sonuncusu Orta Moğolistan’da bir asil mezarında ele ge-
çirilmiştir. Resimler için bakınız: http://blog.milliyet.com.tr/1500-yillik-gokturk-mezarindan-ci-
kan-gizemli-tilsim/Blog/?BlogNo=386245.
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tarz eserlerin61 mukayesesinden de açıkça görüleceği üzere dünyanın iki farklı 
yüzünde yaşayan iki kültürün ürünleri arasında tasarım ve fonksiyon açı-
sından olağanüstü sanatsal benzerlikler vardır ve bu benzerlikler tesadüfün 
ötesindedir (Resim 12-13).

Caracaracol: Ormanların ve kötülüğün ruhsal cinidir. Türkçe’de buna 
benzer kullanılan ‘karakol’ ibaresinden günümüzde asayiş hizmetinde kul-
lanılan polisiye yapılar değil, orijinal anlamındaki ‘gözetleme’ ve ‘gözcülük’ 
anlamları anlaşılmalıdır. Benzer şekilde Türk Lehçeleri’nde, ‘karaul- kara-
vul- garaul’ şeklinde kullanımı vardır.62 Şaşırtıcı olan ise ‘görünmez hayalet, 
gölge’ anlamlarında da kullanılmasıdır.63 Keza Türk Mitolojisi ve gelenekle-
rinde başka benzer kelimelere de rastlamaktayız. Örneğin ‘Kara kura’ çok 
yaygın olarak kullanılan bir imge adı olup, acıklı, şeytani bir ruhun adıdır.64 

61 Susan Whitfield, İpek Yolunda Yaşam, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2005, s. 316. Ayrıca yakın 
bölgelerden başka eserler de çıkmaktadır. Henüz bunlarla ilgili özel bir çalışma gerçekleştirilme-
miştir. Orta Moğolistan Bölgesi öteki buluntular için bknz: http://blog.milliyet.com.tr/1500-yil-
lik-gokturk-mezarindan-cikan-gizemli-tilsim/Blog/?BlogNo=386245.
62 Gülensoy, a.g.e., 1. Cilt, s. 464.
63 Gülensoy, a.g.e., 1. Cilt, s. 466.
64 Beydilli, a.g.e., s. 295.

Resim 12: (Solda) Koço Astana Mezarları’nda bulunan alçı üzeri boyalı insan köpek karışımı yaratıklar
Resim 13: (Sağda) Opiyel Guabiran Zemisi. Pazubantlara, kesik kulaklara, başlık takmaya ve duruş 

biçimine dikkat ediniz.

Resim 14: Caracaracol Zemi’si (Figürini).
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‘Karabasan’ inancı da buradan gelmiştir. Başka bir benzeri de ‘Kara kırnak’ 
olarak ırmaklar ve sularla bağlı şeytani bir yaratık şeklinde Türkmenlerde 
kullanılmaktadır. Türk Mitolojisi’nin baş figürlerinden olan ‘Umay’ da ölümle 
ilişkilendirildiğinde ‘Kara Umay’ adını alır.65 Görüleceği üzere ‘Caracaracol’ ile 
anlamsal, sembolik ve etimolojik bağlar kurulabilir durumdadır (Resim 14).

Taino Dilinde Türkçe’ye Benzeyen Kelimeler

Makalemizi yazmak için araştırma yapmaya neden olan veriler öncelik-
le Taino Mitolojisi’ndeki, ‘Ata’ veya ‘Baba’ gibi terimler olmuştur. Buna dair 
ibareleri ve kurulabilir bağları yukarıda göstermeye çalıştık. Mevcut araştır-
malar Taino Dili’nin Kolomb sonrası uğradığı yıkım ve deformasyona dikkat 
çekerek müşkülatlara işaret etmektedir. Örneğin, Taino kültürünü yaşatma-
ya çalışan ender kişilerden Daniel Silva Pagan adındaki yerli sanatkar hala 
eski malzemelerin üretimini sürdürmektedir (Resim 16). Bu aygıtlardan bi-
risi bizde de kullanılan ahşaptan yapılma havandır ve Taino dilinde ‘Pilones’ 
olarak zikredilmektedir66 (Resim 15). Pilin doğrudan Türkçe bir kelimedir ve 
‘buğday-bulgur koymak için tasarlanmış bir kap için’ kullanılır,67 ‘es’ eki ise 
‘ez’ ile açıklanabilir. İletişim kurduğumuz bu yerliler ise bu aygıtın ataları 
tarafından mı üretildiği yoksa İspanyol işgalciler tarafından mı kültürlerine 
sokulduğu hakkında tam bilgi sahibi olamamalarıdır. Bu örnek bir açıdan İs-
panyolca-Türkçe arasında bir benzerlik gibi sonuçlanabilse de, derine indikçe 
daha fazlasına ulaşılabileceğini göstermesi, aynı zamanda vurgu yaptığımız 
kültür katliamını ortaya koyması açısından önem taşır ve bu sorunların bir 
kısmıdır. Öte taraftan tam olarak hakim olmadığımız sahanın araştırmasını 
yapmadan, ağızdan sesleri çıktığı gibi duymadan, sosyal medya üzerinden 
temas sayesinde veya mevcut İngilizce yazılmış bazı kaynaklardan alıntı ya-

65 Beydilli, a.g.e., s. 296-297.
66 Daha önce de belirttiğimiz gibi, kendi içlerinde örgütlü olarak kadim kültürlerini yaşatmaya ve 
aydınlatmaya çalışan pek çok Taino bireyi vardır. Daniel Silva Pagan, halen iletişimi sürdürdü-
ğümüz, Pourto Ricolu bir taino yerlisidir. Kendi olanakları dâhilinde, atalarından gördüğü aletleri 
eski yöntemlerle yapmayı sürdürmektedir.
67 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=verilst&ayn1=bas&ke-
lime1=pilin)

Resim 15-16: Sağda, Daniel Silva Pagan, solda ürettikleri Pilones’leri gösteren oğlu.
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parak seçtiğimiz kelimelerin pek az kalacağını ifade etmeliyiz. Üstelik bunla-
rın 3. elden edinilmiş veriler olması yanlışlıkları da beraberinde getirebilir bir 
durumdur. Bu konuda yapılan araştırma ve söylemler ne kadar bilimsel etiğe 
dayalı olursa olsun yazarını kendi bilimsel camiasında eleştirel bir cendereye 
oturtacaktır. Ancak tarihimize ve kültürümüze sahip çıkma zarureti bu riski 
almamızı gerektirmektedir. Bu ön kabulle, kısıtlı kaynaklardan tespit edine-
bildiğimiz ve zikretme gereği duyduğumuz bazı terimler şu şekildedir:686970

Taino Dilinde68 Anlamı Türkçede
Aji Acı Acı

Baba Baba Baba
Bibi Teyze Teyze

Caguana Doğum yapan anne Ana
Eieri Adam! Sadece kadınlar söyler Herif! Sadece kadınlar söyler

Karaya Ay Ay
Nino Bebek Ninik-Bebek69

Ua-Yaa Hayır Aa-Yaa
Yara Yer Yer

Yarari Güzel yararlı yer Yararlı Yer
Cacique Şef Kaka-Keko70

Manyuka
Manioc

Unundan Ekmek Yapılan Bitki Yuka-Yufka

Görüleceği üzere aidiyet ve akrabalık terimleri Türkçe’ye oldukça yakın 
durmaktadır. Bu durum göstermektedir ki; Taino kültür katmanlarında, sa-
natsal, teknik, topoğrafik, geleneksel ve günlük hayattan terimlerin detaylıca 
incelenebilmesi halinde bazı benzer kelimelerin daha bulunabilme olasılığı 
vardır. Bu konuda hazırlanmış bir sözlük olmaması, dili konuşabilen çok az 
sayıda insanın kalmış olması, 16. yüzyıl sonrası kültürün tanımlanamaz hale 
gelmesinin yarattığı zorluklara rağmen, daha önceden yapılan Maya Uygarlı-
ğı üzerine yapılan tespitlerde de görüleceği üzere Kuzey Amerika Yerlilerinde 
rastlanan benzerliklere Karayip Bölgesi’ni de eklemek gerekmektedir. Böyle 
bir çalışmada birebir yerli halkın bu konudaki son temsilcilerinden ve ilk el-
den veriler toplamak, bunları yaparken, İngilizce ve aynı zamanda kültürü et-
kileyen İspanyolcaya da hakim olmak gerekliliği anlaşılmaktadır. Aynı soruna 
tersinden bakıldığında da durum farklı değildir: Amerika ve Karayip Ülkele-
ri’nden konu ile ilgili bilimsel araştırmalar yapan bilim insanlarının Türk Kül-
türü, Tarihi ve Diline vakıf olmamaları vurgulamaya çabaladığımız hususları 
iki eksenli olarak belirsiz bırakmayı sürdürmektedir.

Sanatsal Benzerlikler: Kültür hakkında kapsamlı bir araştırma yapma-
dan, ulaşılabilen kaynaklardan görüldüğü üzere uygulama ve motiflerde bazı 

68 http://members.dandy.net/~orocobix/tedict.html
69 Örneğin Antalya Tahtacıları Ağzı’nda ‘bebek’ için hala ‘ninik’ ibaresi kullanılmaktadır.
70 Gülensoy, a.g.e., 1. Cilt, s. 453.
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benzerlikler görülebilmektedir. Örneğin seramik su mataralarında kullanılan 
‘fallik’ düzen Orta Asya’da hala kullanılan kımız ve su mataralarındaki düze-
ne benzemektedir71 (Resim 17-18)

Gerek sözlü kültürlerini pekiştiren petroglif uygulamaları, gerekse ‘Hay-
van Üslubu’ Türk Kültürünün her yere taşıdıkları ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 
benzerliklerin evrensel olması, bağıntı kurmaya yetmez bir durum olmakla 
birlikte okuyucuya bilgi olarak sunulmuştur. (Resim 19-20)

Turks and Caicos Adaları: Başlı başına özel bir çalışmayı hak eden bu yer, 
Taino kültürüne de ev sahipliği yapan yerlerden olmasının yanı sıra ismi ile 
dikkat çekmektedir. Öteki Karayip kesimi gibi 16. yüzyıl İspanyol yıkımından 
günümüze ulaşan kültür dokusu tanınamaz haldedir. Şu an Birleşik Krallığın 
bir sömürgesi durumundadır. İşgalden sonra Afrika’dan getirilen yerliler ada-
lar nüfusunun ezici çoğunluğunu oluşturmaktadır. Asıl nüfus ‘Grand Turk’ 
adasındadır. Türkiye sosyal medyasında bu adaların Türklüğü konusunda 
epeyce bir iddiaya tanık olmaktayız.72 

71 Diyarbekirli, a.g.e., s. 186.
72 www.turkishdailynews.com.tr/article.php?evewsid=47991;http//cezmyurtseverçukuro-
vatrkmenlerive.blogspot.com.tr/?view=classic

Resim 17-18: Taino fallik mataralar (en solda ve en sağda) ile Hun kımız mataraları (ortada)

Resim 19: Takı olarak yapılmış bazı Taino hayvan figürenleri

Resim 20: Pazırık ve Tüekta Kurganı buluntusu ahşap koşum takımları.
Örnek olarak verilen üstteki Taino takıları ile mukayese ediniz.
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Bu iddialara göre; adaların adı ‘Türk ve Kayık Adaları’dır. Bayrakların-
da da sonradan İngilizlerin değiştirmesine kadar ‘ay yıldız’ yer almaktadır.73 
Bunların sadece iddia olduğu ve bilimsel temelleri olmadığı düşünülmekte 
olmalı ki üzerine bilimsel tek bir inceleme dahi olmamıştır. Oysa tersinden 
bakıldığında aynı durum öteki taraf için de geçerlidir. ‘Turk and Caicos’ isim 
kökü hakkında gerek kendi resmi internet sayfalarında,74 gerekse yabancı 
bilimsel yayınlarda tutar dalı olmayan, kanıt gösterilmeden sadece yakıştır-
malara dayalı veriler sunulduğu görülür. Keza bu yayınlarda ‘Turk’ adının, 
adalarda sıkça yetişen ve tepesinde Türk Fesi gibi bir çiçek bulunduran kak-
tüslerden türetilmiş olabileceğinden söz edilir. ‘Caicos’ adı için de, adalarda 
yetişen ‘Cay icaco’ ağacından esinlenilmiş olabileceği belirtilir.75 Oysa İspan-
yol kaşif Ponce De Leon 1512’de adaya gelip yaşayan yerlileri gördüğünde 
Türkler henüz Fesi kullanmıyordu. 1611-1682 de yaşamış olan Evliya Çelebi, 
Osmanlı Donanması’nda bazı denizcilerin fes giydiğinden söz eder, ancak Fe-
sin yaygın olarak Türkler tarafından kullanımı 19. ve 20. yy.dadır.76 Üste-
lik asıl nüfusun yoğunlaştığı ‘Grand Turk Adası’nın ismi için de bir önerme 
yoktur. Kaldı ki, Büyük Türk anlamını verecek olan ‘Grand Turk Adası’ öteki 
adalardan daha küçüktür. ‘Caicos’ ibaresi için gerçekten o adadaki bir bitki-
den gelip gelmediği konusunda bilgi sunabilecek durumda değiliz. Ancak Piri 
Reis’in meşhur haritasında tam bu bölgede ‘üç adet kayık resmi’ çizip altına 
‘Buraya Triz Matos derler üç deliler demek olur’ yazmış olması karışık bir du-
rumdur.77 (Resim 22) Bu üç kayık işaretinin neyi veya kimi anlattığı belirsiz-
dir. Belki de, resiflerle çevrili adaların gemilerin yaklaşmasına ve kıyılarında 
dolaşmasına yarattığı risklerle açıklanabilir ki bu sorun sadece ‘kayıkla’ çö-
zülebilir bir durumdur. Bu da ‘acaba Caicos-kayık’ terimleri ilişkili midir’ so-
rusunu sormamıza neden olmaktadır. (Resim 21) Şu ana kadar yapılmış olan 
Türk Denizcilik Tarihi içinde iki hakim görüş önümüzü tıkamaktadır; ilki Piri 
Reis’in bu haritayı Colomb’un ve diğerlerinin haritalarından istifade ederek 
çizdiğidir ki Piri Reis zaten bunu kendisi de belirtmektedir. Oysa öteki Türk 
denizcilerinin bu haritadan istifade ile okyanusa veya uzak denizlere açıldık-
larına dair tek çalışma yoktur. Diğer hakim görüş de burada devreye girer 
ki o da dönem kadırgalarının teknik olarak okyanusa açılamayacağıdır. Bu 
bilgi doğrudur ancak sadece 15. ve 16. yüzyıl ortalarına kadar kesindir. Oysa 
16. yüzyıl gemi teknolojisinde Kadırgadan Kalyona geçiş süreci devrededir ve 
Türk korsanlar bu aşamada gerek üretim gerekse el koyma yoluyla uygun 
gemilere erişim olanaklarına sahiptir. Tam bu esnada Barbaros Hayreddin’in 
bakiyesi bazı korsanlar, örneğin Murad Reis (Arşivlerde Amiral olarak göste-
rilmiş), Kaptanları Arif ve Bayram Reisle birlikte 12 gemilik filosuyla 1655’te 
İngiltere’nin güney batı ucundaki Lundy Adası’na konuşlanmıştır.78 Yeni ve-

73 http://cezmyurtsever-ukurovatrkmenlerive.blogspot.com.tr/?view=classic
74 http://www.tcimall.tc/government/index.htm, 29.09.2013.
75 “Turk and Caicos Maddesi”, Ana Britannica, Ana Yayıncılık, 1. Cilt, İstanbul, 1986, s. 264.
76 “Fes Maddesi”, Ana Britannica, Ana Yayıncılık, 1. Cilt, İstanbul, 1986, s. 541.
77 Piri Reis Haritası, TTK, Ankara, 2012.
78 Türk Bahriyesinin İlkleri, Hazırlayanlar: Dnz. Kur. Bnb. Hasan İlhan - Dnz. Kur. Bnb. Emre 
Ülger, Deniz Basımevi Müdürlüğü, İstanbul, 2014, s. 7.
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riler sunan Danimarka Arşivleri’ndeki bir kaynak bu tarihin 1623-1625 ara-
sı olması gerektiğini göstermektedir.79 Bu yeni verilerden, Türk korsanların 
İngiltere kıyılarından kuzeye doğru atak yaptıkları, 1631’de İzlanda Adası’na 
ulaşarak bazı yerleşimleri bastıkları anlaşılmaktadır. Bu bilgiler 1953 yılında 
Bernard Lewis tarafından ilk kez zikredildiğinde yeterince heyecan uyandır-
madığı anlaşılıyor.80 Günümüzde arşivleri yeniden değerlendiren araştırma-
cı Altıer, burada durmayan Türk korsanların ilerlemelerini sürdürdükleri ve 
Grönland’ın güneyindeki Baffin Adası’na ulaştıklarına dair bazı veriler oldu-
ğundan söz etmektedir.81 Bu seyir rotası geri dönmekten ziyade aşağı güne-
ye, yani Turk and Caicos Adaları’na, bir öteki deyişle dönemin aktif korsan 
yataklarına doğru inmeyi daha makul bir seçenek olarak ortaya koyacak bir 
sonuç doğurur.82 Zira o dönemde Amerika bölgesindeki sömürgelerden elde 
edilip Avrupa’ya getirilen altın ve gümüşün sunduğu zenginlikler elbette Türk 
korsanların da dikkatini çekmekteydi.

Turk And Caicos ve Grand Turk Adaları’nın günümüzdeki bayrağı yeni bir 
tasarımın sonucudur. Aslına ulaşamadığımız bazı yayınlarda Ada Komiserliği 
tarafından 1869 da ay yıldız içeren bir bayrak tasarımı teklif edilip bir süre 
kullanıldığı, ancak sonradan reddedildiğinden kaldırıldığı anlaşılmaktadır83 
(Resim 23). Gerçekten eskiden ay yıldız içeren bir bayrakları var mıydı söz 
söyleyebilmemiz için belki de bir dizi uluslararası ilişkileri zorlayacak araştır-
maya soyunmamız gerekmektedir.

Mevcut tarihi bilgimiz dâhilinde şunu net olarak belirtebiliriz ki; 15. yy.da 
başta İspanyollar olmak üzere pek çok Avrupa Devleti Osmanlı’yı baş düşma-
nı olarak görmekteydi. Kolomb’un keşfi sonrasında da bu bakış açısı değişmiş 
değildir. Böyle bir atmosferde Kolomb’un, adı konulmamış denizcilerin veya 
herhangi gönlü geniş bir Avrupa bürokratının yeni keşfedilen bu adalara be-
delini ödeyeceğini bile bile ‘Türk’ adını vermesi, yakıştırması hatta zikretme-
sini dahi beklemek basit tabirle Avrupa ve Türk Tarihi’ni bilmemek anlamına 
gelir. Avrupalılar ‘Grand Turk’ ibaresini sadece Kanuni için kullanmamışlar-
dır. Daha 15. yüzyılda bile Fatih için ‘Grand Turk’ ibaresi yerleşmiş durum-
daydı.84 Her ne kadar o dönem Avrupa’sında aşağılanacak yer, kişi veya mah-

79 Bjorn Jonsson Of Skardsa, The Turkish Raid Saga, 1643, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı 
(TINA) Yayınları, İstanbul, 2008, s. 8 (Bu çalışma Selim Sırrı Altıer’in Danimarka Arşivleri’n-
de yaptığı araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır.)
80 Bernard Lewis, “İzlanda’da Türkler”, Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Ensti-
tüsü Yayınları, Sayı: 10 (1951-53), Böl: 277-284, İstanbul, 1953.
81 Bjorn Jonsson Of Skardsa, The Turkish Raid Saga, 1643, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vak-
fı (TINA) Yayınları, İstanbul, 2008, s. 12. (Selim Sırrı Altıer bu görüşü, henüz yayına gir-
meyen kendi arşivi ve Danimarka Arşivleri’ne dayanarak belirttiğini beyan etmektedir.)
82 Bu görüş kısmi denizcilik bilgisi olan pek çok kişi tarafından kabul görecek niteliktedir. Kuzey 
Denizi seyirde baş edilmesi çok zor olan bir tablo ortaya çıkarır. Şayet Türk Korsanlar bir şekilde 
Baffin Adası’na ulaştılarsa, ulaştıkları yerin iklim ve seyir şartlarının dahi kifayetsiz kalacağını, 
selamete veya hedefe ulaşmak için daha güneye doğru hareket etmeleri gerektiğini düşünmek 
zorundadırlar. Bu konuda Resim 24 aydınlatıcı olabilir. İlk hareket noktaları Cezayir Bölgesi olan 
korsanların, yokladıkları, saldırdıkları noktalar işaretlenmiştir. Güneybatıdaki Turk And Caicos 
Adaları’na ise ulaşabildiklerine dair kesin veriye sahip değiliz.
83 http://www.crwflags.com/fotw/flags/tc_his.html, 29.09.2013.
84 Özlem Kumrular, Dünyada Türk İmgesi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 141.
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lukata ‘Türk/Turco’ diye seslenseler de, yeni keşfedilen bir sahaya asillerin 
veya kendilerinin adlarını vermek için yarışan kaşifler çağında ‘Grand Turk’ 
adını bu manada verdiklerini düşünmek zorlama bir durumdur. Sadece Avru-
palılar değil pek çok Osmanlı dönem kaynağında da aynı şekilde, örneğin 16. 
yüzyıl müelliflerinden Zekeriyazade’nin Ferah’ında biraz övünme ile karışık 
yakınırken Avrupalıların ‘...ağızlarından Grand Türk diye düşürmedikleri saa-
detli padişahımız...’ gibi çağın ruhunu yansıtır cümlelere rastlanır.85

Vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; Bu yerdeki ‘Turk’ ve özellikle ‘Grand 
Turk’ hakkında, ‘adının Türklükle ilgisi yoktur’ diyenlerle ‘adının Türklükle il-

85 Zekeriyazade, (Cerbe Savaşı) Ferah, Hazırlayan: O. Şaik Gökyay, Tercüman 1001 Temel 
Eser, İstanbul, 1980, s. 47 gibi pek çok vesika Grand Türk ibaresinin kullanım biçiminin bir 
Hıristiyan yerleşimine verilemeyeceğini doğrulayacak içerikler sunar.

Resim 21: Uydudan Turk and Caiccos Adaları
Resim 22: Piri Reis’in Dünya Haritası’ndan Caicos Adası ve 3 kayık resmini gösterir detay

Resim 23: 1869-1870’te Ada Komiserliği’nce önerilen, bir süre kullanıldıktan sonra değiştirildiği 
iddia edilen bayrak tasarımı.

Resim 24: 1609’da Osmanlı hakimiyet alanı ve Türk korsanların Cebelitarık ötesinde çıkarak 
saldırdıkları alanlar 

(Turk And Caicos hakkında henüz bunu söyleyemiyoruz, yer belirtme açısından işaretlenmiştir.
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gisi vardır’ diyenler şimdilik eşit şartlara sahiptir. Kanaatimce 17. yüzyılı ilgi-
lendirir bazı denizcilik faaliyetleri ve bunları açıklar bazı belgelere ulaşılması 
halinde konu daha iyi netleşecektir.

Sonuç
Karayipler/Antiller’de Colomb öncesi dönemde yaşadığı bilinen yerli halkın 

kültürü ‘Taino Kültürü’ olarak adlandırılmakta olup etrafındaki ana kıtaların 
kültürleri ile ilişkili haldedirler. Bu yerleşiklerin kültürü ve dilleri hakkında 
fazla bilgiye sahip değiliz. Özellikle Kolomb sonrası uğradıkları asimilasyon ve 
kültürel yıkım sonucu kültürün orijini hakkında tam ve kesin tanımlamalar 
yapılamadığı ve hali hazırda mevcut bilgi kırıntılarından ve arkeolojik bulun-
tulardan yoruma dayalı araştırmalar yapıldığı anlaşılmaktadır. Yaşadığımız 
coğrafyadan binlerce kilometre ötede var olan bir uygarlığın tarihimizle bağ-
ları olduğunu söyleyebilmek adına yapılan araştırmalarda atlanılmış bir saha 
olarak durduğundan, konu ile ilgilenecek olanların dikkatine sunmak üzere 
ele almak zaruridir. İncelememizden net olarak şu kadarını söyleyebiliriz ki; 
Taino kültüründeki bazı terimler, Türkçe’de aynı ses düzeni ve anlamda kul-
lanılmaktadır. Bunlar genel olarak aidiyet sınıfındadırlar ki aynı durum Maya 
ve Kızılderili araştırmalarında da görülmektedir. Sanatsal açıdan sahada de-
rinlemesine bir inceleme yapıldığı takdirde, daha net sonuçlar ve daha faz-
la bilgilere ulaşılabilir. İnsanın farklı coğrafyalarda geliştirdiği kültür evrimi 
içinde birbirine benzer gelenek, ses ve sanatsal ürün geliştirebileceği bilimsel 
kabul gören bir gerçektir. Bunun bazen doğal ve kendine özgün bir gelişim 
olduğu sonucuna varılabileceği gibi, bazı durumlarda örneğin bağıntı kur-
mayı zorlayacak benzerliklerde ‘taşıma yoluyla’ da olabileceği düşünülerek 
bir sorgulamaya girişmek gerekebilir. Bu çabanın nedeni ‘milliyetçi ideoloji’ 
değil bilimsel şüpheciliktir.86 Bilimsel şüphecilik ve akıl bu benzerlikleri or-
taya ilk süreçte olabildiğince referanslara dayalı bir taslak şeklinde ortaya 
koyarken, aynı konuyu daha doyurucu arşiv ve saha araştırmaları ile ala-
cak öteki bilimsel çalışmalarca doğrulanmak veya çürütülmek için bir zemin 
oluşturur. Makalemizin özü bahsedilen ‘Taino Kültürü’nün’ Asyatik veya Türk 
orijinli olduğunu iddia etmek olmayıp, iki taraf arasındaki ilişki kurulabilecek 
benzerlikleri yön belirtmeden tanıtmaktır. Taino’ların yer aldığı Karayip coğ-
rafyası, Bering Boğazı’ndan aşağı doğru Güney Amerika Kıtası’nın en alt köşe-
sine kadar uzanan hattın üzerinde ancak okyanus içinde adalar üzerindedir. 
Buna rağmen, yukarıdan akıp gelen kültür ile doğal ilişkilere sahiptir. Taino 
kültürü, Maya ve Kızılderililerin Prehistoryası’nı paylaşmaktadır. Bu müşte-

86 Nevzat Çevik, bir makalesinde kültürler arası etkileşime dair farklı görüşleri irdeleyip ‘bağım-
sız gelişme’ kuramını tanıtırken, Kuzey Amerika Yerlileri üzerinde yapılan çalışmalardaki farklı 
görüşleri örneklemekte ancak sonuç olarak Kuzey Amerika Yerli Sanatı ve Asyatik Sanat arasın-
daki (örneğin Çin ile) benzerlik kurulma denemelerine ‘aradaki okyanus ve uzun mesafe’ nedeni 
ile mümkün görmemektedir. Oysa bu mesafeyi ilkel deniz araçları ile aşmak ne kadar zorsa, buz 
katmanı üzerinden 5.000 kilometre yol almakta o kadar zordur. Özetle, bilim ‘var olduğunu’ kesin 
olarak iddia etmeyi müşkül kılarken, ‘yok olduğunu da’ kesin tanımlama ile iddia etmeyi zorlaştır-
malıdır. Nevzat Çevik, “‘Kültürlerarası İlişki’ Ve ‘Etkileşim’ Kuramları Üzerine I”, Türk Arkeoloji ve 
Etnografya Dergisi, Sayı: 5, Böl: 111-122, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2005.
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reklik arz eden tarih ve kültür üzerine Türkler tarafından çok az araştırma 
vardır. Bu araştırmalar ve araştırmacılar hakkında, ‘bilimsel değil, hayali’ gibi 
yakıştırmalar süregitmekte, ancak bölgeye adım atmadan veya bir inceleme-
ye girişmeden bu tasviri yapanlardan ‘bu tespitler yalandır, ortada böyle bir 
benzerlik yoktur’ söylemi duyulmamaktadır. Bu eşik aşılmalı ve bu benzerlikle 
tartışmaya açılmak üzere çoğalmalıdır.
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XIX. YÜZYIL SEYAHATNAMELERİNE GÖRE
KAZAKLARDA İSLAM VE ŞAMANİZM

Halida DEVRİŞEVA*

Öz

İnsanlığın temel ihtiyaçlarından ve kurumlarından birisi dindir. İnsanın 
inanmaya olan ihtiyacı tartışılmazdır. Din denilen inanç bütünlüğü, Kazak top-
lumu için de önemli bir gerçektir. Ancak Kazak göçebelerinin dini, senkretizm 
(syncrétisme) ile dolu olması açısından büyük farklılık arz eder. Çeşitli inanç 
türlerinin en eski şekilleri daha sonraki şekilleriyle sıkı sıkıya bağlanmış olup 
içinde birçok kültü barındırır. Dinin karakteristik yapısı, göçebelerin toplum-
sal ilişkileri ile bir bağlılık içindedir. İslam, Kazak toplumunun bir kısmının ve 
genel olarak yerleşik bölümünün ideolojisi olmuştur. Ancak toplumun büyük 
bir kısmı, İslam’ı göçebe hayat tarzına göre yaşanabilir ve yaşatılabilir dere-
cede kabul etmiş olmakla birlikte, genellikle Gök Tanrıcılık inancını muhafaza 
etmiştir.

Çalışmada XIX. yüzyılda Türkistan’ın Çarlık Rusya’sının tam himayesi 
altına girdiği dönemde bölgeye gelen gezgin ve seyyahların yazdığı not ve ha-
tıralara dayanarak, Kazak kültüründe İslam ve Şamanizm’in ne şekilde yer 
aldığını tespit etmeye çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Kazakistan, Kazaklar, Din, İslam, Şamanizm.

Islam And Shamanism In 19th Century Kazaks According To 
Travel Books

Abstract
Religion is one of the basic needs and agencies of human beings. A need 

for belief is intravital for a human. Religion, being as integrity of belief, has 
always been an important truth for Kazakhs as well. However, the religion of 
Kazakh nomads was of great diversity in terms of syncretism. The oldest types 
of various beliefs were tightly intermeshed to the next types and contained 
many cults. The characteristics of the religion held interdependency with social 
relationships of the nomads. Islam was the ideology of some parts of Kazakhs 
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and of all of the localized parts in general. Whereas majority of the society 
accepted Islam as viable and livable in nomadic life largely they maintained 
shamanism-tenrgism.

This article aims to determine to what extent Islam and Shamanism exis-
ted in Kazakh culture in 19th century when Turkestan fell under the auspices 
of Tsarist Russia based on the notes and memories of itinerant travellers and 

wanderers visiting the region.
Keywords: Kazakhstan, Kazakhs, Religion, Islam, Shamanism.

Giriş

Asya bozkırlarında İslam öncesi din Şamanizm idi.1 Bu dine kişilik veren, 
dini temsil eden kişi Şaman’dı.2 Ata ruhlarına ve doğa varlıklarına tapmaya 
dayanan ve eski bir inanç olan Şamanizm’in3 ne zaman ortaya çıktığı ve ne 
gibi değişikliklerden geçtiği kesin olarak bilinmemektedir.4 Altay halklarının, 
ilk Asyalıların ve bazı halkların eski dini olduğu ileri sürülmektedir.5 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Orta Asya Türkleri arasında araştırma ya-
pan A. Anohin, W. Radloff, A. Verbitskiy gibi bilim adamlarının tespitleri so-
nucunda eski Türk dininin temelinde Şamanlık olduğu düşüncesi etkin ol-
muştur.6 Ayrıca Çin kaynaklarındaki bilgilerden anlaşıldığına göre, eski Orta 
Asya Şamanizm’inin esasları Gök-Tanrı, güneş, ay, yer, su, ata ve ateş kütleri 
idi.7

Ural-Altay halkları ailesinin batı kollarından olan Kuzey Asya halkların-
dan Tunguz, Moğol ve Türk boyları Şamanlığa mensuptu.8 Şamanlık kül-
tü bugün Çin’in devlet dini olan Budizm’i kabul etmiş Mançular müstesna 
sadece Tunguzlar arasında genel olarak yayılmıştır. Tibet tesiri altında ka-
lan Moğolların hemen hemen tamamı Budist’tir. Ancak bunlardan Baykal 
Gölü civarında yaşamakta olan Buryatlar hâlâ Şamanlığa mensupturlar.9 
Çalışmamızda Kazakistan ile ilgili XIX. yüzyıl seyahatnameleri ele alınmış, 
İslam ve Şamanizm’in Kazakların hayatındaki yeri ve önemi incelenerek de-
ğerlendirilmeye çalışılmıştır.

Kazaklarda Şamanizm
Bugün dünyadaki Türk halk ve topluluklarının yüzde doksanı 

Müslüman’dır. Fakat Türklerin tamamı aynı tarihte Müslümanlığı kabul et-
miş değillerdir. Kıpçak bozkırlarının İslamlaşması dört asra yakın bir süreç 

1 Muhammet Savaş Kafkasyalı, Orta Asya’da İslam, I, Ankara-Türkistan, 2012, s. 253.
2 Kemal Karpat, Türkiye ve Orta Asya, çev. Hakan Gür, Ankara, 2003-2006, s. 115.
3 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul, 1998, s. 300-304.
4 Saadettin Gömeç, Şamanizm ve Eski Türk Dini, Ankara, 2011, s. 19.
5 Jean Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, çev. Lale Arslan, İstanbul, 2001, s. 59.
6 Gömeç, a.g.e., s. 1.
7 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Materyaller ve Araştırmalar, Ankara, 1986, s. 4.
8 W. Radloff, Sibiryadan Seçmeler, çev. Ahmet Temir, İstanbul, 1976, s. 212.
9 W. Radloff, Türklük ve Şamanlık, ed. Ö. Andaç Uğurlu, çev. A. Temir - T. Andaç - N. Uğurlu, 
İstanbul, 2008, s. 15.
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içerisinde gerçekleşmiştir. Erken dönemlerde Müslüman olmuş ulusların 
arasına sonradan Müslüman olmuş Şamanistlerin katılması, onlar arasında 
Şamanizm unsurlarının canlanmasına sebep olmuştur. Kazaklar XIII. yüz-
yıldan beri Müslüman olmalarına rağmen eski geleneklerin önemli bir kısmı-
na sadık kalmışlardır.10 Bununla birlikte nadiren ibadet eden Bozkır halkı-
nın inançlarına Şamanizm’den11 kalan pek çok bâtıl inanç karışmıştır.12 Bu 
halkların dini üzerine araştırma yapanlar, onların Muhammedî olmalarına 
rağmen, halen Şamanizm törenlerini ve geleneklerini uyguladıklarını belirt-
mişler13 ve İslam dinini Şamanizm’in batıl inançlarıyla mezcettiklerini ileri 
sürmüşlerdir.14

Esasında Ural-Altay halkları ailesinin batı kollarından olan bütün Kuzey 
Asya halkları, eskiden Şamanlığa mensuptu.15 Şamanizmi daha eski âdetlere 
göre yaşayan Kazaklar, zamanla bu âdetleri İslam diniyle harmanlamışlar ve 
kendi yaşam tarzlarına uygun bir “Müslümanlık” ortaya çıkarmışlardır. Bu 
bağlamda Hz. Muhammed hakkında bilgi sahibi olmaksızın, Allah’a ve aynı 
anda “ongon” veya “arvah” olarak adlandırılan ata ruhlarına ibadet etmiş-
lerdir. Ayrıca şamanlara inanmakla birlikte İslamiyet’i temsil eden hocala-
rına da saygı duymuşlardır. İbadetlerinde hem ataların ruhlarını çağırırlar, 
hem de meleklerden yardım isterlerdi. Bu tarz çelişkiler olmasına rağmen 
bozkır halkının tamamı bu inanç düşüncesi içinde idi. Mesela kurban keser-
ken İslam’dan ziyade Şamanizm ilkelerine dayanırlar ve kesilecek hayvanın 
özelliklerine bakarlar. Bu bağlamda ay şeklinde boynuzu ve çadır şeklinde 
nalı olan inek ile kar gibi beyaz, alnında çizgisi olanı veya başı sarı olan ko-
yun kurban olarak tercih edilirdi. Çoğunlukla sürüden çıkan ilk koyun en iyi 
kurbanlık olarak seçilirdi. Sürünün ilk koyunu herhangi bir sebeple kaçtığı 
zaman, başka bir koyunun başı tükürükle ıslatılır ve kesilirdi.16

Ayrıca birisi öldüğü zaman şeytanın veya kara güçlerin kazandığını düşü-
nürlerdi. Ölen kişiyi çadırdan çıkarmadan önce, evde bulunan bütün yiyecek 
ve mutfak eşyalarını etrafında dolaştırırlardı. Ayrıca ölen kişinin ruhunun 
kırk gün kendi çadırını kolayca bulabilmesi için kırkıncı gününe kadar evin 
girişinin sağ tarafında her gün birer mum yakarlardı. Bundan başka ailesi her 

10 İnan, a.g.e., s. 206-207.
11 Saadettin Gömeç, “Şamanizm ve Eski Türk Dini”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, Sayı: 4, 1998, s. 40. Şaman kelimesinin etimolojik kökeni üzerinde şimdiye kadar pek 
durulmamıştır. Bu terimin Tunguzca’dan Rusça yolu ile Batı ilim dünyasına geçtiği bilinmektedir. 
Hakikaten eski Türk topluluklarında Şamanlığa benzer bir inancın varlığına ihtimal verdirecek 
hiçbir kayıt mevcut değildir. Altay Türkleri tarafından bugün Şaman manasına “Kam” sözü kulla-
nılmakta ve bu kelime bilindiği kadarıyla 5. yüzyıldan beri yaşamaktadır.
12 O. Roy, Yeni Orta Asya’da Ulusların İmal Edilişi, çev. Mehmet Moralı, İstanbul, 2000, s. 67.
13 İstoriya Kazahstana v Zapadnıh İstoçnikah XII-XX V.V., I, Per. s Nemeckogo, L.A. Zaharovoy, Sos. 
İ.V. Yevrofeyeva, Almaty, “Sanat”, 2006, s. 185.
14 N. Zeland, Kaşgariya i Perevalı Tyan-Şanya, Putevıya Zapiski, Tipografiya Okrujnogo Ştaba, 
Omsk, 1888, s. 32.
15 W. Radloff, Sibirya’dan III, çev. A. Temir, İstanbul, 1994, s. 1.
16 Bu hususlar, Orta Asya’daki Türk halkları ile ilgili önemli tespitlerde bulunun Ç.Ç. Valihanov 
(Sobraniye Soçineniy, I-V, Almatı 1984-1985)’un tespitlerine de yansımıştır. (Bkz. V, s. 48-64.)
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gece ölenin ruhu için Kur’an okuyup, evin girişine beyaz keçe serer ve üzerine 
kımız koyarlardı.17

Bütün bunların yanında doğada olan her şeyi olağanüstü ve kutsal kabul 
ederek onlara inanmışlardı. Bu durum bozkırda tek başına büyüyen ağaca 
veya ilginç yaprakları olan çirkin bitkiye tazim edip orada gecelemelerine se-
bep olmuştur. Ağaçların yanından geçen yolcular, ağacın dallarına elbisele-
rinden bir parça kesip bağlamakla yetinmezler ve kurban da keserlerdi. Tuzlu 
gölleri “ken” (geniş) olarak adlandıran halk, üzerinde aruahların (ruh) ve ev-
liyaların gücü olduğuna inanarak bunlara da saygı duymuşlardı. Kestikleri 
kurbanların en büyüğü beyaz deveydi. Deve kurbanı, durumun ne kadar cid-
di olduğunu göstermekteydi. Kurban keserken ettikleri dualar ise, Moğolların 
duaları ile benzerlikler içermekteydi.18

Şamanizme göre şaman insanlarla ruhlar arasında bir aracıdır.19 
Kazakların diliyle “baksı” denilen şaman kişiler, halk arasında büyük say-
gı görmüştü.20 Ruhlar tarafından kontrol edildiğine ve trans hâline geçerek 
hastaları iyileştirdiğine inanılan şamanlar,21 kurbanı takdim eder, evi ölülerin 
ruhlarından temizler, niyaz ve şükran dualarının icrasını idare eder. Şaman 
yetenekli, akıllı, şair, müzisyen, sihirbaz, falcı, diğerlerinden yüce olarak ka-
bul edilen ve son olarak hava durumunu da önceden haber veren kimsedir.22

Şamanların kendilerine özgü kıyafetleri vardı.23 Görünüş olarak parçalan-
mış ve eskimiş, kısa veya çok uzun elbiseler giyerdi.24 Bu kişilerin en büyük 
görevi hastaları iyileştirmekti. Onlara göre bütün hastalıkların fiziksel değil, 
ruhsal olarak iyileştirilmesi gerekiyordu ve her hastalığın kendine uygun iyi-
leştirme yöntemi bulunmaktaydı.25

Şamanizm ibadetlerinde en önemli unsurlardan biri ateştir.26 Kazakların 
yaşamında ateş, Moğollardaki kadar olmasa da, çok büyük öneme hâizdir. 
Moğollar gibi ateşi anne olarak kabul eden halk, onun ruh ve bedeni temiz-
lediğine inanır ve bu ritüele “alasta” derlerdi.27 Kazaklarda ateşe tükürmek, 
basmak, üzerinden atlamak büyük saygısızlıktı. Ateşten korktukları için “Ateş 
beni yaksın” diye yemin ederlerdi. İnsanların çoğu hastalıkların ateşin onla-

17 İstoriya Kazahstana v Russkih İstoçnikah XVI-XX. vekov, (Pervıye İstoriko-Etnografiçeskiye 
Opisaniya Kazahskih Zemel, Pervaya Polovina XIX. veka), C. V, Glavn. Red. M.A. Kul-Muhammed, 
İzd. “Dayk-Press”, Аlmatı, 2007, s. 108.
18 Valihanov, Sobraniye Soçineniy, IV, s. 48-64.
19 Yerofeyeva, a.g.e., s. 185.
20 Tuncer Baykara, Türk Kültür Tarihine Bakışlar, Ankara, 2001, s. 193.
21 Elizabet Bacon, Esir Orta Asya, çev. Tansu Say, Tercüman 1001 Temel Eser Yayını, nr. 79, s. 49.
22 Radloff, Sibirya’dan III, s. 18.
23 Mehmet Mandaloğlu, “Türk Kültür Çevresinde Şamanizm ve Şamanlık Meselesi”, Türkiye Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 3, Aralık, 2011, s. 115.
24 Yerofeyeva, a.g.e., s. 185.
25 Valihanov, Sobraniye Soçineniy, IV, s. 48-64.
26 Enver Kapağan, “Gök Tanrı İnancı ve Bu İnanç Sisteminin İçinde Alkış, Dua ve Dilekler”, 
Turkish Studies International Periodical Fort The Languages, Literature and History of Türkish or 
Turkic, Academic Journal, Volume: 9/3, Winter, 2014, Ankara, Turkey, s. 808.
27 İnan, a.g.e., s. 68.
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ra öfkesinden geldiğine inandıklarından iyileşmek için ateş kullanmışlardı. 
Şamanların birçok ateşle iyileştirme yöntemi vardı. Hayvan vücudunun yedi 
kısmından et parçalarını kesip alarak bunları önce ateşe atarlar ve bu et par-
çalarıyla hastanın ağrıyan yerini ısıtırlar. Ayrıca kurbanlık ateşinin üzerinde 
kızdırılan kepçenin içine yağ ve mavi bez koyarlar. Yağ ile bez yandıktan sonra 
kepçe hastanın burnuna götürülerek içine su dökülür ve bu şekilde buhar 
çıkması sağlanır. Bu iyileştirme yöntemine “jelauşuk” denir.28

Düğün törenlerinde ve günlük hayatta ateşin çok önemli yeri vardır. Ateş 
ruhuna hitaben okunan Şaman ilahilerinden anlaşıldığına göre aile ocağı kül-
tü birbirinden ayırt edilmez sayılır. Bir aileye yeni gelen gelin, eşinin çadırına 
girince, ocağa bir kaşık yağ döker. Sonrasında diz çökerek selam verir, “Aruah 
razı bolsın” ve “Aruah ataların ruhları hoşnut olsun” diyerek dua eder. Gelinin 
kaynanası ise, avuçlarını ateşte ısıtıp gelinin yüzünde gezdirir. Gelin bu tö-
renden sonra kayınpederine ateşin itibarı adına bir “çapan” hediye eder.29 
Daha sonra çadırın büyüğü olan kayınbaba gelinini koyun derisine oturtup 
“Bu koyun derisi gibi yumuşak ol” diyerek dua eder.30

Bunların dışında Kazaklar güneşe, göğe, aya, gökkuşağına ve yıldızlara 
inanıp tazim ederler. Başka bir hayatın daha olduğuna inanarak gök gürül-
tüsü ve diğer doğa felaketlerini kendilerine ceza olarak görürler. Bu cezalarla 
karşılaşmamak için bir takım “rım”lar (ritüel) yaparlar. Rımları şamanlar bela, 
dert, sıkıntı ve başlarına herhangi bir kötülüğün gelmemesi için uygularlar. 
Bu kuralları çiğneyip geçtiklerinde başlarına büyük belaların geleceğine ina-
nırlar. En çok uygulanan rımlardan birkaç tanesi şöyledir: At sürüden ayrı-
lırsa, onu bulmak için diğer atın kılından bir parça tüy alınarak hayvanın 
tükürüğüyle ıslatılır ve saklanır. Bu âdetin adı “tükürük almak”tır. Birisine 
elbise verirken, bir düğmesini ve ipini kendilerine saklarlar. Asla başkasına 
kendi şapkasını vermezler. Hayvanlarını satarken atın dizginini, devenin bu-
run ipini, köpeğin tasmasını satmazlar. Sütün dökülmesi kötüye işarettir. 
Çadıra ağzında yemek varken girmek kötüye, çıkarken ise iyiye yorumlanırdı. 
Eğer ev sahibi giren misafirin bir şey çiğnediğini görürse, hemen tükürmesini 
ister. Misafiri karşılamak için ev sahibi daima kapıyı açar, uğurladığı zaman 
ise çıkmazdı.31

Kazaklarda İslam
İslam dini her ülkenin kendi tarihî gelişim sürecine göre algılanıp uygu-

lanmıştır.32 Kazaklar ise göçebe halk olduğu için İslamiyet aralarında nispeten 
yavaş yavaş yayılmıştır.33 Bölgeye gelen seyyahlara göre Kazakları Altaylar’da 
yaşayan Türk göçebelerden ayıran ve onları yaşayış ve düşünce bakımından 

28 Valihanov, Sobraniye Soçineniy, IV, s. 48-64.
29 İnan, a.g.e., s. 68-71.
30 N.İ. Grodekov, Kirgizı i Karakirgizı Sır-Daryinskoy Oblasti, Yuridiçeskiy Bıt, I, Taşkent, 1889, s. 
65; Valihanov, Sobraniye Soçineniy, I, s. 208-215.
31 Valihanov, Sobraniye Soçineniy, IV, s. 48-64.
32 R.M. Mustafina, Predstavleniyai Kultı, Obryadı u Kazahov, Almatı, 1992, s. 3.
33 Kafkasyalı, a.g.e., I, s. 255.
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daha yüksek bir seviyeye çıkaran en bariz özellik, yüzyıllardan beri İslam dini-
ne bağlı olmalarıdır. Düzenli ailevi münasebetler ve daha yüksek bir seviyeye 
ulaştırılmış etik şuur, şüphesiz İslamiyet’in tesiriyle girmiştir.34

İslam, Kazaklar arasında kendine özgü bir yayılma yolu izleyerek VIII. yüz-
yılda güney Kazak kentlerinde ve X. yüzyılda yerli mutasavvıfların vaazları 
yoluyla steplerde toplu halde kabul kılındı.35 Ancak Kazakların büyük bir kıs-
mının Gök Tengricilik veya diğer ifade ile Şaman inancı olduğu hakkında yan-
lış fikirler de yayılmıştır.36 Aslında onlar Müslümanlığı, bozkır göçebelerinin 
hayat tarzına bağlı olarak hususi bir şekilde yaşamıştır.37 Ayrıca İslamiyet’in 
dış kaidelerini yerine getirmeye gayret göstermişlerdi. Mesela sünnet olma 
işi dikkatle yapılmıştır. Bozkırın orta kısımlarında esas kuru taharet kaim 
olmakla beraber, namaz vakitlerine dikkat edilip ölüler İslamiyet’in emirlerine 
göre gömülmüştür. Buna karşılık oruç tutmakta pek titiz olunmayıp, sadaka 
ve dinî vergiler, Kur’an’ın emrine göre yerine getirilmiştir. Bundan başka bir-
çok Arapça duaları da bilirler, bunlar değişmiş şekilde olmakla beraber çok 
kutsal sayılırdı ve hiçbir zaman ağızlarından düşmezdi. İşaret edildiği gibi, 
İslamiyet’in bu kaidelerini titizlikle yerine getirmişlerdi. Çünkü bunların ya-
pılması ahrette saadet temin eder, cennetin kapılarını açar, yapılmadığı tak-
dirde, onların yerine cehennem azabı kaim olurdu.38 F. Fon Şvars, Kazakların 
dinlerini diğer Türkistan hanlıklarına göre daha samimi yaşadıklarını, ahlak 
ve saygı konusunda da diğer Türkistan halklarına göre çok daha iyi oldukla-
rını belirtir.39

Rus İstilasından Sonra İslam

İslam dini Kazakların hayatına tam olarak XVIII. - XIX. asırlarda girdi.40 
Bozkırda din adamları olmamasına, okuma-yazma bilenlerin sayısı az olması-
na ve dinî ilkelere sahip olmamalarına rağmen,41 halk kendisini Müslüman ve 
Sünni mezhebine ait olduklarını kabul etmiştir.42

Halkın dinî inançları, bozkırın ruh kültü, yerleşik halk vasıtasıyla İran’dan 
gelen inanışlar ve İslamiyet’in bir karışımıydı. Kazaklar arasında İslamiyet, 
Kraliçe II. Katerina’nın (Yekaterina)43 onları Müslüman sanarak, eğitimleri 

34 Lezzet Tülbasiyeva, Kazakların Yaşam Estetiği, Ankara, 2004, s. 65.
35 Karpat, a.g.e., s. 118.
36 Kapağan, a.g.e., s. 801.
37 Tülbasiyeva, a.g.e., s. 66.
38 W. Radloff, Sibirya’dan II, çev. Ahmet Temir, İstanbul, 1994, s. 252-253.
39 Yerofeyeva, a.g.e., s. 187.
40 Tülbasiyeva, a.g.e., s. 23, 66.
41 Eugene Shuyler, Türkistan Seyahatnamesi, çev. Kolağası Ahmet, İstanbul, 2003, s. 37; Yerofeyeva, 
a.g.e., s. 183, 259.
42 Zeland, Kaşgariya, s. 31.
43 Bkz. A. Zeki Velidi Togan, Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, İstanbul, 1981. Önceden 
Müslümanların dinî duygularına tecavüz edip sonradan onu anlayıp düzelten ve İslam dinini 
himayesine alıyormuş gibi tavır takınan II. Yekaterina, Petropavlsk, Troyskiy, Verhniy Ural ve 
Orenburg’da camiler; Ufa şehrinde de şeri’i mahkemesi yaptırmıştı. Ayrıca Kazakların arasında 
bu müesseseye bağlı ve kendi hükümeti nazarında emniyetli mollalar sınıfı meydana getirmişti. 
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için Tatarlardan hocalar tayin etmesine kadar pek tutunmamış ve yayılma-
mıştı.44 Tüccar ve misyoner olan Tatarlar çoğu zaman kabile beylerinin yanla-
rında kâtip olarak çalışırdı. Bu işi bazen Hive ve Buharalı hocalar da yapardı. 
Teorik olarak Kazaklar Sünni idi. Ancak Sünnilikle Şiilik arasındaki farkı bi-
len pek az kişi vardı.45

Kazaklar Rus hâkimiyetine girmeden önce Müslümanlığı sözde benim-
semişlerdi. Kur’an’ın emirlerini formalite olarak yerine getirdikleri için, 
Müslümanlık idealistleri onları inançsız olarak görmüşlerdi.46 Ayrıca bozkır-
daki halk, İslam kanunlarını kendi iradesiyle değil, dışarıdan yöneticilerin gi-
rişimi ile gelen bürokratik emirlerle uygulamıştır.47 Rus politikasını bu konu-
da anlamak zor değildi. Başlangıçta bozkırda ne cami ne de hoca vardı, yalnız-
ca birkaç tane sultan ve idarecinin İslamî inançları ve fikirleri söz konusuydu. 
Fakat Ruslar Kazaklara Müslümanmış gibi davranmada ısrar etmişlerdi.48

Sibirya bozkırlarında İslam’ın yayılması için en çok çaba gösteren şahıs 
Speranskiy’di. Hocaların yerlerini belirleyerek çeşitli bölgelere tayin ediyordu. 
Bununla birlikte bölgede cami ve Tatar okullarının açılmasını teklif etmiştir 
(Adı Sibirya Kırgızları olarak geçen gayri Rus milletlerine bakan özel makam, 
1857 yılında çıkarılan Kanunlar Kitabı, C. II. b. 2). Böyle kanunların ortaya 
çıkması ilginçti. Çünkü Speranskiy Kanun Kitabı’nda, “Kırgızlar sadece sözde 
Müslüman’dır, onları çok kolay bir şekilde Hıristiyanlığa da geçirebiliriz.” diye 
belirtmişti.49

Bununla beraber Rus hükûmeti kontrolündeki Ufa’dan bozkırlara vaizler 
gönderilmişti. Orta Asya, bilgisiz Tatar hocalarla, kendilerine evliya diyen aşırı 
uçlarla, Kürt, Nogay ve Türk dervişlerle dolmuştu.50 Halkın eğitimi, kontrol-
süz bir biçimde hocalar tarafından yapılıyordu ve her köyde bir göçebe okulu 
bulunmaktaydı.51 Ünlü Kazak seyyahı Ç.Ç. Velihanov bu okulların Kazakların 
sosyal ve kültürel hayatına iyilikten ziyade büyük ziyan getirdiğini belirtmişti. 
Çünkü bu okullarda öğretmenliği Tatar hocalar ve ruhban mektebi talebeleri 

Bu mollalar Rusya’da din hürriyeti olduğunu söyleyerek, bozkır ahaliyi Rusya’ya itaate davet et-
mişlerdi.
44 M. Miropiyev, Demonologiçeskiye Rasskazı Kirgizov, S.-Peterburg, 1888, s. 5.
45 Bacon, Esir Orta Asya, s. 48.
46 Tülbasiyeva, a.g.e., s. 23.
47 Kul-Muhammed, a.g.e., s. 439-440.
48 Shuyler, Türkistan Seyahatnamesi, s. 37.
49 A.A. Kolesnikov, Russkiye Voyennıye İssledovateli Azii, İzdat. “Doniş”, Akademiya Nauk 
Tadjikistan, Duşanbe, 1997, s. 16.
50 Bkz. A.T. Semenov, Rossiya. Polnoye Geografiçeskoye Opisaniye Naşego Oteçestva, Nastolnaya i 
Dorojnaya Kniga pod Redaksiyey V.P. Semenova-Tyan-Şanskago, i Pod Obşim Rukovodstvom V.İ. 
Lamanskogo, İzd. A.F. Devriyena, C. XVIII, S. Peterburg, 1913, s. 220. Eskiden bozkırda imamlık 
yapan kişiler, Hz. Peygamber soyundan gelen hocalardı. Fakat zamanla onların yerini, bölgeye 
gelen, askerlikten kaçan eğitimsiz Kazan Tatarları almıştır. Çok fazla eğitim almamış saf Kazak 
halkının arasında kendilerini iyi hoca kabul ettirip, imamlık yapmak da onlar için zor iş sayıl-
mazdı. Ancak zamanla Kazaklar kendi medreselerinde (Yedi-Su ve Petropavlovsk şehirlerindeki 
medreselerde) ilk eğitim alarak ve Buhara, Hive, Taşkent ve Semerkant şehirlerinde eğitimlerine 
devam ederek, gerçek İslam dinine layık hocalar yetiştirmişlerdir.
51 Grodekov, Kirgizı, s. 251.
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yapmaktaydı. Şiir, tarih, felsefe ve doğa bilimlerini reddedip, bu bilimlerin 
günah işlemek için çıkarıldığı iddia edilmekteydi. Tatar dilindeki hiçbir kitap 
koyu gericilikten başka nitelik taşımamaktaydı. Hocaların öğrettikleri şeyler, 
hiçbir şekilde gerçeklik taşımayan korkunç hayali eserlerdi. Tablo tam olsun 
diye insanı isyan ettiren bu fenomene daha bir keyfiyet iltihak etmek gerekir 
ki, Kazak çocuklarına Kur’an’dan ayet ve sureler, hiçbir meal ve çevirisi veril-
meksizin ezberletilmekteydi.52

Bunun dışında Buhara ve Hive’den bozkıra Kur’an’la gelen hocalar, Arapça 
ayetleri farklı bir şekilde, kendilerine göre yorumlamaktaydı. Sebebi ise gü-
nahlarının affedilmesi için Kazaklardan daha çok hediye ve para almaktı.53 
XIX. yüzyılda Müslümanlık tamamen Kazakların hayatına tam olarak girmese 
de, halk arasında Hz. Muhammed’in ismini duymayan insan kalmamıştı.54 
Ancak bozkırda İslam’ın şartlarına genel olarak uyulmamıştı. Allah’ın adın-
dan ve dualardan çok şamanlık devirlerinden kalma efsunlar duyulurdu. Bir 
hoca geldiğinde namaz kılınır, ancak hiçbir zaman günde beş vakit namaz 
kılınmazdı.55 Günde beş kez abdest alıp namaz kılmayı zor iş saymışlardır.56 
Hatta F. Fon Şvars, günde beş vakit namaz kılan bir Kazak görmediğini be-
lirtmişti.57 Ayrıca ayet ve duaları da pek bilmediklerini tespit etmişti.58 Cuma 
günlerinde camide toplu namaz ise hiç kılınmazdı.59 Zira Kazakların camileri 
yoktu. Sonradan ibadetleri için özel evler yapılmıştı.60

Zekât vermek için ise ortam pek müsait değildi. Aileler kendi başlarının 
çaresine bakar, fakirler ise bir ailenin yanında iş bularak onlardan biri gibi 
muamele görürdü. Gerçi bazı dindar görünen dilenciler vardı, fakat bunlar 
geçimlerini sadaka toplamaktan çok falcılıkla sağlıyordu. Ayrıca oruç tutan 
ve Mekke’ye giden insanların sayısı da oldukça azdı.61 A.İ. Levşin, Kazakların 
Mekke’den ziyade Türkistan’daki Yesevi Türbesi’ni kutsal yer sayıp ziyaret 
ettiklerini belirtmişti.62

Rus yönetimi Tatar hocaların İslam’ı öğretmekle birlikte çıkardıkları yol-
suzluk ve rüşvet sistemine göz yummuştu. Hocaların dinî dersleri sonunda 
etkisini göstermişti. Bazı sultanlar ve zengin Kazaklar hanımlarına harem gibi 
ayrı çadırlarda ev açmışlardı. Halk arasında şarkıların yerine Kazak dilinde 
İslamiyet’i konu edinen besteler, ilahiler yayılmıştı. Dini araç olarak kulla-
nanların arasında kendileri için kâr etmeye çalışanların sayısı artmıştı. Tatar 

52 Valihanov, Sobraniye Soçineniy, s. 71-75.
53 Kul-Muhammed, a.g.e., s. 39.
54 Shuyler, Türkistan Seyahatnamesi, s. 37.
55 Bacon, Esir Orta Asya, s. 48.
56 A.İ. Levşin, Opisaniye Kirgiz-Kazaçih ili Kirgiz-Kaysaskih Ord i Stepey, (Pod Obshey Redaksiyey 
Akademika M.K. Kozıbayeva), “Sanat”, Аlmatı, 1996, s. 314.
57 Yerofeyeva, a.g.e., s. 182.
58 Kul-Muhammed, a.g.e., s. 39.
59 Levşin, Opisaniye, s. 314.
60 Grodekov, Kirgizı, s. 250.
61 Bacon, Esir Orta Asya, s. 48.
62 Levşin, Opisaniye, s. 315.
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ve Orta Asyalı hocaların arasında kendi menfaatleri için insanları kandıran 
ve aldatan hocalara da rastlanmaktaydı. Bu gibi kişiler, uyguladıkları tıbbî 
pratiklerle insanlara çok zarar vermişler, zararsız bitkilerden ziyade zararlı 
olanlarını kullanmışlardı.63

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rus Çarlığı, Müslümanlığın idare-
leri için tehlikeler getirdiğini göz önünde bulundurarak olumsuz harekete geç-
mişlerdi. Bozkırda bu konuda büyük kısıtlamalar uygulanmıştı. 1861 ve 1891 
yıllarında Rus Çarlığı tarafından getirilen yönetmenliğe göre, bir “volost”ta64 
ancak bir kişi hocalık yapabilirdi. Ayrıca camilerin özel birimden izin almadan 
inşa edilmesi yasaklanmıştı. İslam’dan uzaklaştırma politikası ile beraber böl-
gede Hıristiyanlığın yayılmasına önem verilmişti. Bölgeye Hıristiyan misyoner-
lerin akımı ciddi şekilde artmıştı. Rus Çarlığı, Kazak halkını kendi ideolojisine 
çevirmek ve yeni Orta Asyalı Rus neslini ortaya çıkarmak için elinden geleni 
yapmıştı. Fakat bu konuda yeni idarenin belirlediği hedefler istedikleri amaca 
ulaşmamıştı.65 Ayrıca Türkistan’da Bolşevik dönemine kadar geleneksel hu-
kuk ve şeriat mahkemeleri yerli halkın yaşamını örgütlemeyi sürdürmüştür. 
Kazak toplumunda din adamlarına göre tesis edilmiş eğitim sistemi ve kap-
samlı bir personel yönetimi ile bağımsız bir hiyerarşinin biçimlendirmesinde 
başarı sağlanamamıştır.66

Sonuç

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bölgeye gelen seyyahların bıraktıkları eser ve 
notlar kapsamlı bir şekilde araştırıldıktan sonra, bozkırda İslam’ın yayılma-
sının adım adım gerçekleştiğini görmekteyiz. Kazakların İslam anlayışı İslam 
öncesi inançları olan Şamanizm, animizm, büyü, totemizm ve fetişizmi içer-
mektedir. Aynı şey gelenekleri ve törenleri için de geçerlidir. Kazaklar, ataları-
nın inandıkları dini törenlerine sadık kalmakla birlikte İslamiyet’i kabul ede-
rek tarihte köklü ve önemli bir kültürel dönüşüm yaşamışlardır. Genel kabul 
görmüş bir varsayıma göre, İslam’ı geç bir tarihte kabul ettikleri için İslamî 
yaşam tarzının göçebe kabilelerin gelenekleri ile inançlarına yayılmaya fazla 
zaman bulamaması nedeniyle, İslam dini insanları az etkilemiştir.

İslam’ın Kazaklar arasındaki gelişmesi ve tam anlamıyla yaşanması, ken-
dine özgü bir yol izlemiştir. Bu dinin öğretilerine olabildiğince bağlı kalmışlar 
ve din zorunluluklardan çok göçebe bir toplumun gereksinimlerini karşıla-
mak üzere yapılandırılmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında klasik Müslüman 
kurumlar hızla yayılmış, hem göçebe hem de yerleşik Kazaklar tarafından 
kabul edilmiştir.

Aslında bu dönemde İslam’ın hızla yayılıp yerleşmesi ve Kazaklar arasında 
yükselen ulusal bilinçle kol kola ilerlemesi, Ruslaştırma ve sömürgeleştirmeye 

63 Valihanov, Sobraniye Soçineniy, IV, s. 71-75.
64 “Volost”, Çarlık Rusyası döneminde “uyezd” adlı vilayetlerin ilçeye benzer bir alt birimi idi.
65 Narodı Sredney Azii i Kazahstana II, Pod redaksiyey S.P. Tolstova, T.A. Jdanko, S.M. Abramzona, 
N.A. Kislyakova, İzdatelstvo Akademii Nauk SSSR, Moskva, 1962, s. 334.
66 O. Roy, Yeni Orta Asya’da Ulusların İmal Edilişi, s. 67.
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karşı savunmanın bir parçasıydı. Halk gelenek ve göreneklerini, kendine özgü 
yaşam tarzını ve kültürünü korumak istemiştir.
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