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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 ATIŞI” - TÜRK SANATI’NDA
“GERİYE DÖNEREK OK ATMA” TEMASI

Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU*

Öz

Türk Sanatı’nın yüzyıllar boyunca süren gelişim çizgisi boyunca, Türk top-
lulukları içerisinde ortaya çıkmış ve zamanla Avrasya’nın birçok yerine ya-
yılmış, pek çok imgenin ikonografik ve simgesel yansımaları olmuştur. Bu tür 
ikonografik ve ikonolojik mahiyette incelenebilecek temalardan birisi “geriye 
dönerek ok atma”dır. Bu tema özellikle tasvir sanatlarında, dört nala veya 
hızlı bir şekilde giden atın üzerindeki süvarinin, geriye dönerek düşmana veya 
hedefe ok attığını gösteren sahneler halinde görülür. Esasında bu şema Türk-
lere özgü olup, zamanla Moğollara ve başka kavimlere yayılan bir savaş takti-
ğinin en dramatik en vurucu anını ifade eden bir sahnedir. Bu taktiği kullanan 
kişinin, askerin veya tarafın, yiğit, çevik, güçlü, üstün, becerikli ve yetenekli 
olduğunu ve onun mensubu olduğu ordunun da aynı özelliklere sahip bulun-
duğunu, ordunun veya savaşçının veya yiğit kişinin bu muharebe veya mü-
cadelenin sonucunda zaferi kazanacağını ifade eder. “Turan Taktiği”, “Kurt 
Kapanı” gibi adlarla anılan bu savaş taktiğinin esası, savaş alanında önce 
düşmana saldırıp, sonra sahte bir şekilde geri çekilmenin sağlanması ve sal-
dıran düşmanın çember içine alınarak yok edilmesidir. Savaşçılar düşmanın 
geldiği yönün aksi istikametine doğru kaçarken dört nala giden atın üzerinde 
düşmana ok yağdırıyorlardı.

Yiğitliğin ve gücün göstergesi olduğu için Türk topluluklarında çok sevilen 
bu tema, Türk Sanat Tarihi’nin hemen her döneminde yaygın bir şekilde tasvir 
edilmiştir. Bu çalışmamızda ikonografik kaynakları ile başlangıcından en geç 
dönemlere kadar “geriye dönerek ok atma” temasının yansıdığı çeşitli türden 
sanat eserleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: İkonografi, Türk Sanatı, Ok Atma, Proto-Türk, Hun, 
Göktürk, Türk-İslam.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 222             Haziran 2016

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü.
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“Turkish Style Shooting Arrows” - “Backwards Shooting Arrows” 
Theme In Turkish Art

Abstract
During the development of Turkish art, the symbolic and iconographic ref-

lections of many images have been occurred and spread on Eurasia. “Back 
wards Shooting Arrow” is one of these themes that can be studied in iconog-
raphical and iconological concept. This theme, especially in depictions, con-
sists of scenes, which show a cavalry who rides a fast galloping horse and 
backwards shooting his arrow to the enemy or a target. Indeed this scene is 
typical for Turks and by time developed among Mongols and other tribes. This 
scene shows the very striking point of the battle and represents the power, 
talent, encouragement of the not only the soldier but the army of soldier, also 
give us clue that this soldier and his army will gain the battle. This battlefield 
tactic, which is known as “Turan Tactic” or “Wolf Trap”, consists of provoking 
the enemy with initial attacks and then feinting a fake fallback to encircle and 
destroy the enemy. Warriors were shooting their arrows backwards to enemy 
while running to the opposite direction.

This theme, which is favored among Turkish societies as it is a sign of 
courage and strength, was presented frequently during almost all periods of 
Turkish art history. In this paper, various artworks reflecting “Backwards 
Shooting Arrow” theme will be analyzed with iconographic sources, from its 
inception to late periods.

Keywords: Iconography, Turkish Art, Shooting Arrow, Proto-Turk, Hun, 
Gokturk, Turk-Islam.

Bütün dünyada olduğu gibi, Proto-Türk’lerin ortaya çıktığı yer olan İç Asya’da 
da ok ve yayın keşfi Mezolitik devre ve kullanılmasının yaygınlaşması Neolitik 
devre kadar inmektedir (özellikle M.Ö. 4. binden itibaren). Neolitik devir şimdiki 
bilgilerimize göre Proto-Türklerle daha net biçimde ilişkisi anlaşılan Kalkolitik ve 
Tunç devrini hazırlayan çok önemli bir devredir.1 “Ok”un ve güçlendirilmiş yayın 
kullanımı söz konusu sonraki devirlerde popüler hale gelirken, başlangıçta daha 
çok avlanmak amaçlı olarak tasarlandığı ve zamanla savaş silahı olarak kullanı-
mının daha ön plana geçtiği ve yaygınlaştığı anlaşılmaktadır.

Bu arada M.Ö. 3000’lerden itibaren başlayıp Demir Devri’ne kadar ulaşan 
süreçte, Proto-Türklerle ilişkisi olan veya doğrudan doğruya Proto-Türk sayı-
labilecek İç Asya kültürlerinin ortaya çıkması konumuzun gelişim basamak-
ları açısından önemlidir. Bunlardan bilhassa Andronovo kültürü, Okunyev 
kültürü, Karasuk kültürü, Tagar ve Taştık kültürleri gibi kültürler, neredeyse 
zincirleme olarak birbirlerini takip eden ve birbirine bağlanan kültürler olarak 
İç Asya’da, Dağlık Altay’dan Baykal Gölü ve Moğolistan’a ve güneyde Kazakis-
tan ve kısmen Orta Asya’ya yayılarak, Asya Hunları (=Hsiung-nular) Devleti 
öncesi ve Hun devrinin tarihsel, kültürel ve sanatsal zeminini oluşturdular.2

1 Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı-İç Asya’da Türk Sanatının Doğuşu ve Gelişimi, 2. Baskı, 
Kabalcı Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 27-28.
2 Çoruhlu, a.g.e., s. 29-54.
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Bu devirlerin Kurganlı mezarlarında ve bazı değişik mezarlarda, arkeolojik 
kazılar sonucunda ele geçen binlerce arkeolojik eser ve sanat eseri arasında 
en çok rastlanılanların, çeşitli türden ok uçları ve yaylar veya ok gövdesi veya 
yay parçaları olması, ok ve yayın kullanımının, söz konusu devirlerde Pro-
to-Türk halkları arasında ne derece çok yaygın olduğunu ve hatta Proto-Türk 
ve benzeri halkların başat silahı olduğunu göstermektedir.3

Söz konusu devirlerin arkeolojik materyallerine yakından baktığımızda, 
“ata erkilliğin” ön plana çıkması ile birlikte zamanla savaşçılığın önem kazan-
dığını ve küçük topluluklar veya toplumlardan daha büyük devlet hatta impa-
ratorluklara geçildiğini görürüz. Bu dünyanın her yerin de böyle olduğu gibi, 
İç Asya’da da bu şekilde gerçekleşmiştir. Proto-Türkler ve sonraki Türklerin 
“yaylak ve kışlak” esaslı hareketli yaşam tarzına en uygun ve pratik ve gücü 
yüksek silah ise yine ok ve yay idi. Bu yüzden Hun ve Göktürk devirleri ve 
sonraki diğer Türk devirlerinde okun ve yayın Türk ordularının başlıca silahı 
olması bir tesadüf değildir.4

Eski Çin kaynaklarına dayanılarak, Asya Hunlarında “ıslık çalan oklar”ın 
nasıl kullanılacağının Hun İmparatorluğu’nu büyük bir güç haline getiren 
Me-te (Mao-tun) tarafından askerlere öğretildiği ifade edilmektedir (Resim: 1).5 
Yine bir Çin kaynağında (Çin generali Li Kuang’ın hayatının anlatıldığı yerde 
(M.Ö. 160 yılından sonra) üç Hun askerinden “Kartal Okçuları” olarak bah-
sedilmesi de önemlidir.6 Bu kaynakta verilen bilgiler belki, bu okçuların çok 
iyi atıcı ve nişancı olduklarını ifade etmenin yanı sıra, daha sonra Göktürkler 
ve Uygurlar için de belirtildiği şekilde yetenekli Hun okçularının da başlarına 
rütbe işareti olarak “kartal tüyü” taktıklarını anlatmaktadır.

Eski Türkler hakkında bilgi veren, Çin sülalelerinin hanedan tarihlerine 
ilişkin metinlerde, Çinli vakanüvisler kendileri açısından bir türlü anlaşılmaz 
olan Türk savaş stillerinden ve başlıca silahlarının kılıç ve mızraktan daha ön 
planda olmak üzere “ok ve yay” olduğundan bahsederler.

Liu Mau-Tsai’ye göre, eski Çin kaynaklarından Sui-Şu’da Yü-wen-Pi’nin 
kendi anlayışına göre Türklerin savaş taktiklerinden söz ederken “...barbar-
ların gücü bırakılmış oklar gibi gelmelerinden ve kırılmış saz telleri gibi yine 
kaybolmalarından kaynaklanıyor.”7 demektedir. Anlaşılmaktadır ki Türklerin 
temel savaş taktiklerinden en çok uygulananı, hareketli yaşam tarzlarından 
ortaya çıktığı belli olan, baskın niteliğinde hızlı saldırışları ve sabit hedef oluş-
turmamalarıydı. Yine aktarıldığına göre eski Çin kaynaklarından Kiu-t’ang-

3 Çoruhlu, a.g.e., s. 31, 35, 38, 50.
4 Eski Türklerde ok-yay ve kazılardan elde edilen ok ve yay buluntuları için bkz. David Nicolle-An-
gus McBride, (Resimler), Attila ve Göçer Kavimler (Çeviren: Leven Cinemre), Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s. 13-14.
5 Lev Nikolayeviç Gumilëv, Hunlar, (Rusça’dan çeviren D. Ahsen Batur), Selenge Yayınları, İs-
tanbul, 2002, s. 79-80. Bazı araştırmacılar “ıslık çalan oku” Me-te’nin yaptığını ifade ediyorlar. 
Bkz. Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Cilt: 1, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
1981, s. 239.
6 Ögel, a.g.e., s. 533-536.
7 Sui-şu 84, 2b, s. 46’dan nakleden Lıu Mau-Tsai, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, (Çev. D. 
Ahsen Batur), Selenge Yayınları, İstanbul, 2016, s. 577.
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şu’da T’ang imparatoru Kao-tsu’da 615-617 tarihleri arasında Türklerin (Gök-
türkler = T’u-küe’ler) saldırı stratejisini şu şekilde anlatmaktaydı:

“T’u-küe’lerin gücü ata binmekte ve ok atmakta yatıyor; uygun bir durum 
gördüklerinde ilerliyorlar, ama bir tehlikeyi fark ettiklerinde dağılıyorlar ve 
fırtına ve yıldırım gibi uğulduyorlar... Aynı yerde çadır kurmuyor ve sıralar 
halinde ilerlemiyorlar... Gece gündüz devriye gezme zahmeti nedir bilmi-
yorlar; kale yapımı ve erzak için de para harcamıyorlar. Çin birlikleri sefe-
re çıktığında ise tüm bunların tam tersi yapılıyor. Bu nedenle T’u-küe’lere 
karşı savaşta ancak nadir olarak bir başarı elde edebiliyorlar!.”8

Gerçi bütün Türk savaş taktiklerinin bundan ibaret olduğunu düşünmek 
yanlış olur; çünkü biz Göktürklerin epey sayıda kale inşa ettiklerini ve şehir-
ciliğe de önem verdiklerini dolayısıyla savunma savaşını da bildiklerini bili-
yoruz. Ancak bu eski metinler, özellikle hareketli yaşam tarzından doğan bir 
savaş veya saldırı stratejisinin başlıca silah olarak, ok ve yayın çok yaygın 
kullanımını sağladığını belirlemeleri açısından önemlidir. Sözü edilen savaş 
taktiği sadece akınlar esnasında kullanılan baskın veya vur-kaç niteliğindeki 
savaş taktiğini ifade eder ki bu konumuzu oluşturan “geriye ok atma teması” 
ile de ilgilidir. Çünkü “geriye ok atma teması” da bu tür bir saldırı taktiği olan 
“Turan taktiği veya kurt kapanı” denilen taktiğe bağlı olarak geliştirilmiştir.

Bahsedilen şekildeki bir vur-kaç tekniğinin hemen hemen daima savunma 
durumunda ve statik bir toplum yapısına sahip olan Çinlilerce icat edilmesi 
mümkün olamazdı. Buna bağlı olarak, onların savaş anlayışı Türklere naza-
ran daha statik yani durgun ve hantal bir yapıya sahipti. Çinliler daha çok 
reform dönemlerinde Türklere karşı başarı kazanmak amacıyla okçu birlikle-
rine önem vermeye çalışmışlardı.

Çin kaynakları, belirtildiği gibi, Türklerin başlıca silahının ok ve yay ol-
duğunu da bilhassa ifade etmelerinin yanı sıra, ayrıca Çin’de sülale kurmuş 
Türk kökenli sülalelerin (Kuzey Wei’ler = Tabgaç’lar’da olduğu gibi) orduların-
da da ok ve yayın ön planda olduğunu bildiriyordu.

Eski Çin kaynağı Ku-kin t’u-şu-tsi-ç’eng; Türkler için “Silahları, ıslık çalan 
oklar, zırhlar, uzun mızraklar, kılıçlar ve hançerlerdi” derken, Sui şu’da, nak-
ledilen Türk Tapınağı’nın (T’u-küe) kitabesinde yay ve okun ana silahlar ola-
rak çok övüldüğünün ifade edilmesi dikkat çekmektedir. Yukarıda bahsedilen 
T’ang imparatoru, Türklerin savaş stratejisini beğeniyle anlattığı sözlerine, 
“T’u-küe’lerin gücü ata binmekte ve ok atmakta yatıyor.” şeklinde başlamıştı. 
Sözü edilen bu silahlar ve ok ve yay Çin kaynaklarının ifade ettiği ve arkeolojik 
kazı buluntularının da teyid ettiği gibi Türklerin kendi üretimi idi.9

Çeşitli araştırmalarda belirtildiğine göre Göktürkler “ileriye olduğu kadar 
geriye de ok atmada usta olan savaşçıların tolgalarına şahin kanadı veya tüyü 
takmasına izin veriyorlardı.”10 Bazı kaya resimlerinde zırhlı Göktürk süvari-

8 Kiu-t’ang-şu 63, 2b, s. 91’den nakleden Lıu Mau-Tsai, a.g.e., s. 577.
9 Lıu Mau-Tsai, a.g.e., s. 577-78.
10 David Nicolle-Angus McBride (Resimler), a.g.e., s. 30.
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lerin (örneğin Moğolistan Char Chad, 6-7. yüzyıl), söylendiği şekilde rütbe 
işareti olarak kuş tüyü taktıkları dikkati çekmektedir (Resim: 2).11 Bununla 
birlikte Kaşgarlı Mahmut aynı hususu Uygurlar için ifade etmektedir. Divanü 
Lûgat-it-Türk’ün, “Uygur” maddesinde Kaşgarlı Mahmut konu ile ilgili olarak 
şu sözleri söylemektedir:

“Bana, Muhammet Çakır Tonka Han oğlu Nizamettin İsrafil Togan Tekin 
babasından hikâye ederek dedi ki: Zülkarneyn Uygur illerine geldiğinde 
Türk Hakanı ona dört bin kişi göndermiş; tulgalarına takılan kanatlar şa-
hin kanatları imiş. Bunlar öne ok attıkları gibi arkaya da ok atarlarmış. 
Zülkarneyn bunlara şaşa kalmış.”12

Türklerin “sahte ricat” esasına dayanan ve sıklıkla uyguladıkları ve usta-
lıkla gerçekleştirildiğinde çoğu kere başarılı olan saldırı tekniği üzerinde du-
ran bazı araştırmacılar, bu taktiği “Turan Taktiği” veya “Kurt Oyunu” olarak 
takdim etmektedirler.13

Eski Çin kaynaklarından aktarılan bilgiler bu taktiğin Asya Hunları’nda 
kullanıldığını gösteriyor. M.S. 200 yılının kış aylarında Me-te’nin Çin’in Han 
hanedanı ordusuna karşı giriştiği savaşta, Me-te (Mao-tun) o zamana kadar 
uygulanan savaş taktiğini değiştirerek sahte kaçış taktiğini uygulamak sure-
tiyle, Çin ordusunun en önemli kısmını kuşatmıştı.14

Bu taktikte “hareket” ve “sürat” büyük önem arz ediyordu. Türk topluluk-
ları savaşta ve bilhassa saldırı esnasında, statik pozisyonda ve hantal yabancı 
ordulara karşı “hızlı hareket etme” üstünlüğüne sahiptiler. Saldırı tarzı nere-
deyse bir kurt sürüsünün avına saldırısı gibi idi. Belki de bu yüzden  Kültigin 
kitabesinde Bilge Kağan, Türk ordusunun askerlerini kurda, düşman ordu-
sunun askerlerini ise koyuna benzetiyordu: “k(a)ñ(ı)m k(a)g(a)n : süsi : böri t(e)
g : (e)rm(i)ş : y(a)gısı: kooń t(e)rm(i)ţ (Babam hakanın askerleri kurt gibi imiş, 
düşmanları (da) koyun gibi imiş.”15 Dönemin Göktürklerden bahseden bir eski 
Çin kaynağında da Türklerin savaşçı ve muhafızlarına “Fu-li” yani (Börü /
Böri=kurt) dediklerinin belirtilmesi de bu düşüncemizin doğru olduğunu teyid 
ediyor. Bu anlayış Türk-İslâm topluluklarına da ulaşmıştı; Kaşgarlı Mahmut, 
“kurtların ulumasını, yiğitlerin yas töreninde ağlamasına” benzetmektedir.16

11 Çoruhlu, a.g.e., s. 191-192, Çizim 53; Eleonora Nowgorodowa, Alte Kunst der Mongolei, E.A. 
Seemann Verlag, Leipzig, 1980, s. 213 (alt), 214 ve 215.
12 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, (Çeviren: Besim Atalay), Cilt: I, Atatürk Kül-
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları: 521, Ankara, 1998, s. 111-112.
13 İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Boğaziçi Yayınları, 4, Baskı, İstanbul, 1986, s. 274.
14 Gumilëv, a.g.e., s. 81; Ögel, a.g.e., s. 241-242, 400, 402; Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmpara-
torluğu Tarihi, Cilt: II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981, s. 40-41.
15 Talât Tekin, Orhon Yazıtları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1988, s. 10-11 (D12).
16 Yaşar Çoruhlu, Kozmolojik, Mitolojik, Astrolojik, Dinî ve Edebî Tasavvurlara Göre Türk Sanatı’nda 
Hayvan Sembolizmi, Kömen Yayınları, 2. Baskı, Konya, 2014, s. 74, 78-79. Sözü edilen ifadeler 
için ayrıca bkz. Kaşgarlı Mahmud, Divan ü Lügat-it-Türk Tercümesi, (Çev. Besim Atalay), Cilt: I, 
Ankara, 1985, s. 189, 429; Ahmet Taşağıl, Göktürk Ülkesine Gelen Çinli Elçilerin Raporlarına Göre 
Göktürk-Çin İlişkileri (552-630), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1988, s. 187.
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Hükümdarlık ve güç sembolizmine göre, eski Türklerde yırtıcı hayvanlar, 
Tanrı veya tanrıların, hükümdarların ve güç sahibi insanların simgeleri idi. 
Erken devrin önemli sanat üslubu “hayvan üslubu”nda yırtıcı hayvanın yırtıcı 
olmayan hayvanı alt ettiği sahneler bu simgeciliği de kapsar şekilde (Tanrı-
nın, hükümdarın, gücün, iyinin, aydınlığın vb. zaferi). O yüzden yaygın olarak 
gösteriliyordu. Bu konuyu daha önce makale ve kitaplarımızda incelediğimiz 
için daha fazla değinmeyeceğiz. Ancak “mücadele imgesi”nin Sanat Tarihi’ne 
yansıması kapsamında ele alındığında “geriye ok atma teması”nın simgesel 
olarak bu grup tasvir veya imgelerle bağlantısı olduğu anlaşılmaktadır. Sonuç-
ta “hayvan mücadele sahneleri”nde tasvir edilen hayvanlar aslında insanları 
ve insanlarla ilgili kavram ve imgeleri temsil etmektedir. “Mücadele kavramı-
nın sanata yansıması ile ilgili” makalemizde de ifade edildiği üzere “hayvanın 
hayvanla mücadelesi ile”, “insanın hayvanla mücadelesi” ve “insanın insanla 
mücadelesi” arasında simgesel açıdan bir fark bulunmuyordu. Hatta kökensel 
(arketip) olarak bakıldığında M.Ö. 3 bin civarından itibaren ortaya çıkan Türk 
sanatı ve kültürü evrelerinde yaygın Türk inançlarında insan ve hayvanların 
birbirinin biçimine dönüşebilen ruhlar olduğu şeklindeki inançların varlığı dü-
şünülürse, bir zamanlar sadece simgesel bakımdan değil, fiziki olarak da in-
san ve hayvanlar arasında bir fark olmadığının düşünüldüğü ileri sürülebilir.17

Böylece bir “kurt” veya “yırtıcı hayvan” gibi çevik ve güçlü olarak saldı-
ran Türk birlikleri, düşman cephesine yıldırım hızıyla çarptıktan ve bir süre 
savaştıktan sonra sahte bir şekilde geri çekilmek suretiyle daha önce belir-
lenen ve tuzak kurulmuş yere doğru düşmanı çekmeye çalışıyordu. Çok iyi 
sahnelenen bu ricat oyununa çoğu kez kanan düşman birlikleri ise “Türkler 
kaçıyor” diye düşünerek Türk askerlerinin peşinden gelerek, Türk birlikleri-
nin bir kısmınca kurulan çemberin içine düşüyor ve bunun ardından, sıra bu 
düşmanın imhasına geliyordu. Böylece bu taktik, Hunlardan Osmanlılara, 
hatta Türk Kurtuluş Savaşı’na kadar, bütün Türk askeri tarihi boyunca sa-
vaşlarda zaman zaman uygulanan ve hemen her defasında da başarılı olan bir 
yöntem olarak geç dönemlere kadar ulaşmıştır.18 Söz konusu savaş tekniği, 
aynı zamanda savaşın bir çeşit idmanı sayılan “av”, “avlanma” konusu ile de 
ilişkilidir. “Geriye ok atma” avda da sıklıkla uygulanırdı.19

Eski Orta Çağ kitap veya belgelerinde de bu yöntemi ifade eden eski metin-
ler mevcuttur. Bizans imparatorlarlarından ikisine mal edilen “Taktika” adlı 
kitaptan yapılan nakillerde bu taktik hususunda bilgiler verildiği gibi20 Asya 
ve Türkiye ile Doğu Avrupa’ya yayılan Türk devlet ve halklarının metinlerinde 
de söz konusu savaş şeklinden söz edilir.

Örneğin İbn Bibi, Selçuk Name’sinde, Suğdların kalesine saldıran Sel-
çukluların bu taktiği, çok acımasızca uyguladığını ifade ederek, sahte ricat 

17 Yaşar Çoruhlu, Türk Sanatı’nda Hayvan Sembolizmi, s. 78, 163-172, 186-201.
18 Kafesoğlu, a.g.e., s. 274; Sözü edilen taktik konusunda ayrıca bkz. Abdülkadir Donuk, “26-30 Ağus-
tos 1922 Taarruzu ve Turan Taktiği”, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: X-XI, İstanbul, 1982, s. 459-498.
19 Çoruhlu, Türk Sanatı’nda Hayvan Sembolizmi, s. 196.
20 Kafesoğlu, a.g.e., 400. dipnot.

222_Yasar_Coruhlu.indd   6 29.06.2016   14:22:29

14
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uygulamasını anlatmaktadır (Suğdak’ın Emir Hüsameddin Çoban tarafından 
fethedilmesi bahsinde):

“İslâm ordusu, daha önce planladıkları gibi sırtlarını gösterip kaçmaya 
başlayınca onların kaçışını gören Suğdluların süvarisi, piyadesi aslan 
gibi cesaretlenerek onları, rüzgârın tozu kovaladığı gibi kovaladı. Kalede 
ise gürültü patırtı yükseldi. Herkes savaş kılıcını keskinleştirdi. Muzaffer 
askerler, bir süre şehirden kaçıp uzaklaştıktan sonra geri dönünce şehir 
halkının şerbeti zehire döndü. Aslanın saldırısına uğramış ceylan gibi aciz 
kalıp şaşırdılar. Kurdun karşısındaki koyuna döndüler. İslâm askerleri 
acımasız kılıçlarını çekerek Sugdluların gencinden yaşlısından vadilere ve 
derelere kan seli akıttılar.”21

Söz konusu savaş taktiğinin Hadîdî’nin Tevârih-i Al-i Osman adlı kitabın-
da anlatıldığını da daha önce yayınladığımız “Orta Asya Mücadele Sahneleri 
ve Sembolizmi’nin Osmanlı Minyatürlerindeki Yeri” konulu çalışmamızda ifade 
etmiştik.22 Hadîdî şöyle diyor:

“Zebunluk gösterür şeklinde göçdi / Görür kâfir didi kim Türk kaçdı / Te-
kür didi çıkıp ardun basalum / Kılıçdan geçürüp kökin keselüm / Hemân 
kapu açıldı çıkdı leşger / Birez Orhân’ın ardınca sürerler / Kemînden iki 
leşger çıkdı geldi / Birisi kal’anun kapusın aldı / Haber virdi çün Orhân’a 
nigeh-bân / Hemân-dem gâzilerle döndi Orhân / Alurlar ortaya kâfir çeri-
sin / Diri komadılar binden birisin.”23

Bizanslı tarihçi Honazlı Nikitas’tan aktarılan bilgilere göre, belinde sadak, 
elinde kavisli yayı bulunan ve ayrıca kısa mızrak ve kılıçla savaşan Kıpçak sa-
vaşçıları da sahte kaçış ve mahirane bir şekilde kurulmuş pusudan meydana 
gelen geleneksel Türk taktiği olarak nitelendirilen savaş tarzını kullanırlardı 
(11-13. yüzyıl).24

Eski metinlerdeki söz konusu savaş taktiğinden bahsedilen belgeleri ço-
ğaltma imkanımız olmakla birlikte, burada amacımız bu konuyu ele almak  
olmadığından verdiğimiz bu örneklerle yetinebiliriz. Bahsi geçen tekniğin asıl 
konumuz olan “geriye dönerek ok atma” teması ile ilgisi ise açıktır. Türk as-
kerleri sahte ricatla kaçarken dört nala giden atlarının üzerinde geriye döne-
rek düşman askerine ok yağdırmaktadır. Aynı uygulamayı yukarıda belirtil-
diği gibi bir savaş idmanı sayılan avda da görmek mümkün olmaktadır. Dört 
nala giden atın üzerinde geriye dönerek ok atmak büyük yetenek isteyen bir 

21 İbn Bibi (El-Hüseyin B. Muhammed B. Ali El-Ca’ferî Er Rugadi), El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umu-
ri’l-Ala’iye (Selçuk Name), (Hazırlayan: Mürsel Öztürk), T.C. Kültür Bakanlığı 1000 Temel Eser, 
Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı Basımevi, Ankara, 1996, s. 339.
22 Yaşar Çoruhlu, “Orta Asya Türk Tasvir Sanatı’ndaki Mücadele Sahneleri ve Sembolizminin Os-
manlı Minyatürlerindeki Yeri”, Osmanlı’nın Dış Dünyaya Bakışı 03 Aralık 1999 Seminer Bildirileri, 
Sanat Tarihi Derneği Yayını, İstanbul, 2003, s. 63-90; Yaşar Çoruhlu, Türk Sanatı’nda Hayvan 
Sembolizmi, s. 196.
23 Hadîdî, Tevârih-i Al-i Osman (1299-1523), (Hazırlayan: Necdet Öztürk), Marmara Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1991, s. 51.
24 Nicolle, a.g.e., s. 58.
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iştir. Bu nedenle; gücün, çevikliğin, askeri yeteneğin, yiğitliğin ve hatta zafe-
rin bir ifadesi olarak, tekrarlanan bir ikonografik sahne haline gelen bu imge, 
Türk Sanatı’nın çeşitli devirlere ait örneklerinde sıklıkla yer almıştır.

Söz konusu şekilde süratle gitmekte olan atın üzerinden geriye dönerek ok 
atma tekniğine, eski Part tasvirlerinde de görüldüğü için Part atışı dendiği de 
olmakla birlikte25 bu adlandırmanın Türk atışı olarak ifade edilmesinin daha 
doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü yukarıda da yaptığımız bu açıklamalar 
bu ok atış şeklinin hareketli yaşam tarzına sahip Türk halkları tarafından 
ilk olarak uygulanmış ve sonra da sürekli olarak kullanılmış, benzeri yaşam 
tarzına sahip halklar ve yerleşik halklara da onlardan ithal edilmiş olduğunu 
gösteriyor. Öte yandan Partlar gibi bazı halkların da Türk olduğuna dair veya 
Türklerle yakın ilişkili halklar olduklarına dair araştırmalar da bu hususu 
teyid eder mahiyette görülebilir.26

Araştırmacılar eldeki kazı buluntularından faydalanarak çeşitli Türk top-
luluklarının kullandıkları okların rekonstrüksiyonunu yaptılar (Resim: 1-3).
Bunlardan Hun (Hiung-nu-Hsiung-nu) okunda, temrenin üzerinde delikler ve 
onun gerisinde ses çıkaran (ıslık çalan) bir deliği bulunan küre şeklinde bir 
düdüğün bulunduğu dikkati çekiyor. Burada örnek olarak verdiğimiz bu tip 
okun kazılardan çıkan örnekleri M.Ö. 1. yüzyılda Altay, Tuva, Transbaykal ve 
Moğolistan bölgesinde görülmektedir. VI. - VIII. yüzyıl Göktürk oklarında ok 
ucunun biçimi değişmekle birlikte ıslık çalan düdük kısmının muhafaza edil-
diği görülür. Diğer çeşitli Türk boylarına ilişkin okların da rekonstrüksiyonu 
yapılmıştır.27

Okların yanı sıra refleks olan veya olmayan yay kalıntıları da Hunlarla ilgili 
arkeolojik kazılar sonucunda yaygın olarak ele geçirilmiştir. Elde edilen par-
çalar bu yayların da rekonstrüksiyonlarının yapılmasına imkan vermiştir.28

Avrupa Hun devirlerine ait bir refleks yay rekonstrüksiyonu ve örnek ola-
rak gösterilebilir (Resim: 4).29 Göktürk devri arkeolojik kazılarında da ok uçları 
ve yaylara ilişkin pek çok kalıntı ele geçmiştir ve bu buluntuların incelenmesi 
sonucunda belirtildiği üzere bunların rekonstrüksiyonları da yapılabilmiştir.30

25 David Nicolle-Angus McBride (Resimler), a.g.e., Resim: 11, 35; Roger Goepper, “Textile Rep-
resentations in the Frescoes at Alchi Dressing The Temple”, Asian Art The Second Halı Annual, 
Resim: 12, London, 1995, s. 100-117.
26 Begmurat Gerey, Büyük Türk Part Devleti M.Ö. 247-M.S. 224, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 
İstanbul, 2009.
27 V.G. Kişenko, “Strelı Drevnih İ Srednevekovıh Kul’tur Evrazii: Rekonstruktsiya” (The Arrows 
of Ancient and Medieval Cultures of Eurasia: Reconstruction), Trudı Po Arheologii-Stepi Evropı V 
Epohu Srednevekov’ya, C. 3, İnstitut Arheologii Nan Ukraynı Donetskiy Natsional’nıy Universitet, 
Resim: 30, 35-36 vd., Donetsk, 2003, s. 131-191.
28 István Bóna, Das Hunnen-Reich, Corvina, Figür: 2, 3, 6, 7, Macaristan, 1991.
29 Anonim, Attila Und Die Hunnen Herausgegeben Vom Historischen Museum der Pfalz Speyer, 
2007, s. 45, 64-65, 216, 222-223.
30 Göktürk (Kök-Türk) devri Türk ok, yay ve sadakları için bkz. Jale Özlem Oktay, Orta ve İç As-
ya’da VI. - IX. Yüzyıllar Arasında Maden Sanatı: Göktürk Devri, (Danışman: Yaşar Çoruhlu), T.C. 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 
Türk ve İslam Sanatları Programı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Cilt: 1, İstanbul, 2013, s. 110-
122.
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Türklere ait mezarlarda, tarihleri geç devirlere kadar uzanan yaylar ele 
geçmiştir. Örneğin XIII. - XIV. yüzyıllara ait bir Kıpçak savaşçısının mezarında 
kılıç ve diğer bazı malzemelerle birlikte kemik levhalarla takviye edilmiş bir 
yayın, neredeyse bütün halinde ve sapasağlam ele geçtiği görülüyor.31 Bu tip 
buluntu örneklerini de çoğaltmak mümkündür.

Çeşitli Türk devirlerinden sanat eserlerine baktığımızda ustalıklı bir şekil-
de ok ve yay kullanan savaşçıların ve alplerin tasvirlerinin bunlarda önemli 
bir yer tuttuğunu görüyoruz. Bununla birlikte Hun devrine ait olma ihtimali 
olan ve aşağıda bahsettiğimiz bir eser hariç henüz İskit ve Hun dönemlerinde 
“geriye ok atmakta olan” bir savaşçıyı gösteren tasvire rastlamadıysak da bah-
si geçen yaşam tarzı ve savaş taktiğinin bu Türk halkalarında da kullanıldığı 
göz önüne alınacak olursa sonraki kazı ve çalışmalarda da bu yönde sahnele-
re yer veren sanat eseri örneklerinin ortaya çıkarılacağı muhakkaktır. Ayrıca 
eldeki eserlerde bulunan tasvirlerde okçuların oku ve yayı yetkin bir şekilde 
çok ustaca kullanmaları, maharet isteyen “geriye ok atma”nın da uygulanmış 
olabileceğinin bir göstergesi gibidir (Resim: 6-7-8).

Şimdi farklı Türk devirlerinden, doğrudan veya dolaylı olarak konu ile ilgili 
sanat eseri örneklerine bir göz atabiliriz.

Kırım’da Kerç yakınındaki Kul Oba mezarından çıkarılmış, 4.1 x 2.8 cm öl-
çülerinde ve M.Ö. 4. yüzyıla ait altın eserde birbirinin arkasını korumak üzere 
sırt sırta vermiş iki İskit okçusunun yaylarını germek suretiyle ok attıkları görül-
mektedir. Bu şaheser Greko-İskit olarak anılan üslupta yapılmıştır (Resim: 5).32

Hun devrine ait Sibirya’dan altın kemer tokasında ise kalabalık ve hare-
ketli bir kompozisyon görülmektedir (Resim: 6). Bir av sahnesinin gösterildiği 
sahnede, hızla gitmekte olan atının üzerinde Türk tipini yansıtan bir süvari, 
kavisli refleks yayını germiş durumda olup, ileriye doğru ok atmaktadır. Geri-
ye dönüp ok atma uygulamasının görülmediği bu örnek M.Ö. 1 - M.S. 1. yüzyıl 
arasına tarihlendirilmektedir.33

Söz konusu eseri (Altun Yış) Yarış Yaylası’nın güney tarafında bulunan 
murassa altın eser, olarak takdim eden E. Esin, kemer tokasını M.Ö. 500 - 
M.S. 300 aralığına ait olarak kabul etmekle birlikte ilk verilen tarihler arası-
nın daha uygun olduğu anlaşılmaktadır.34

İç Moğolistan’dan elde edilmiş ve bir Asya Hun (Hsiung-nu) atlısını göste-
ren tunç döküm eserde (7.5 cm), bu kez sakince duran bozkır atı üzerinde, 
sivri başlıklı, kemerle beli sıkılan kaftanlı ve çizmeli bir Hun savaşçısının ref-
leks yayını gererek ileriye doğru ok attığı görülmektedir (Resim: 7).35

31 Örnek için bkz. K.M. Baypakov - S.İ. Tanabayeva - M.N. Sadıkov, Drevniye Sokrovişa Zapadnogo 
Kazahstana-Batıs Kazakstannın Arheologiyalık Hazineler, Ancient Treasures of Western Kazakhs-
tan, Sredo Yayını, Alma Ata, 2001, s. 138.
32 Boris Piotrovsky - Liudmila Galanina - Nonna Grach, Scythian Art, Phaidon, Oxford-Aurora, 
Leningrad, 1987, Resim: 199.
33 Tamara Talbot Rice, Ancient Arts of Central Asia, Frederick A. Praeger, Publishers, Thames and 
Hudson, Resim: 27, New York-Washington 1965.
34 Emel Esin, İslâmiyetten Önceki Türk Kültür Târîhi ve İslâma Giriş, Edebiyat Fakültesi Matbaası, 
Levha: IX / b, İstanbul, 1978.
35 István Bóna, a.g.e., figür 1.
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Aynı tarihlere ait (M.Ö. 1. yüzyıl - M.S. 1. yüzyıl), bugün Özbekistan’ın 
başkenti Taşkent’te bulunan Hamza Sanat Tarihi Enstitüsü’nde muhafaza 
edilmekte olan Halçayan’dan elde edilmiş bir şaheser (Resim: 8), ait olduğu 
etnik kökeni net olmamakla birlikte Asya Hunları’nda da bulunduğunu dü-
şündüğümüz “geriye ok atma” uygulamasının yansıdığı (eksik parça olmakla 
birlikte ok atan bir süvarinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır) pişmiş top-
raktan bir boyalı yüksek kabartma olarak ele alınabilir. Bazı araştırmalarda 
Kuşanlarla ilişkili bir eser olabileceği ima edilmişse de36 (Kuşanlar esas olarak 
kuzeyde Hunlarla birlikte yaşarken onlara yenilerek söz konusu bölgelere göç 
eden Yüeçiler’in oluşturduğu bir topluluk idi) belirtilen tarihler Hunların da 
bu bölgelerde bulunduğu zamana işaret ettiğinden, söz konusu eser Hunlarla 
ilişkili olarak da görülebilir. Öte yandan Hun Sanatı’na ait olmasa bile Yüe-
çiler’in bir dönem Hunlarla birlikte yaşadığından yola çıkarak, “at üzerinde 
geriye ok atma”nın, onların Hunlardan aldığı bir uygulama şekli olarak bu-
rada yansıtıldığı ileri sürülebilir. Yüksek kabartma olarak uygulanmış eserde 
saçını ortadan ayırmış ve baş bandı bulunan Türk tipinde bir savaşçı atının 
üzerinde geriye dönerek ok atma pozisyonunda gösterilmiştir (eser eksik par-
ça halinde ele geçtiğinden yayı geren el görülmekle birlikte yay ve ok görül-
memektedir). Savaşçının ok atma işine yoğunlaşması yüz ifadesine net bir 
şekilde yansıtılmıştır.

Benzer şekilde aidiyeti şüpheli, geriye ok atma sahnesini içeren bir ka-
bartma eser, Güney Tacikistan’da Tahti-Sangin’de ele geçmişse de (M.Ö. II 
-I. yüzyıl) bu son örnek bulunduğu yer itibariyle Hun bölgesine biraz uzakta 
kalmakta olduğundan Hunlarla ilgisi o zamanlarda Hunlarda da görülen tas-
vir geleneğinin benzeri şekilde uygulanmasından ibaret olmalıdır (Resim: 9).37

Göktürk dönemine ait Suttu Bulak’daki bir kurgandan ele geçirilmiş bir 
kemik levha üzerindeki savaş sahnesinde, levhanın sol ve sağ tarafında birer 
çift olmak üzere toplamda dört savaşçı, hınçla yaylarını germiş ve birbirine 
ok atarken gösterilmiştir (Resim: 10). Soldaki savaşçıların başlarında ve göv-
delerinde zırh olmakla birlikte, sağdaki iki savaşçının sadece gövdelerinde 
zırh bulunmakta olup uzun saçları arkalarında uzanmaktadır. Uzun saçları 
ve bıyıklarından sağdakilerin Göktürk oldukları ve düşmana karşı mücadele 
ettikleri anlaşılmaktadır. Alt kesimde solda, mücadele esnasında bir düşman 
askeri yere düşmüş olup yine sağ altta bir Türk askeri elinde kılıç ile ona doğ-
ru saldırırken gösterilmiştir.38

E. Esin’e göre Göktürk sülalesinin bir kolu olarak Buhara’ya hükmeden 
Kara Çurin Türk Byâgu sülalesinin, muhtemelen VI. yüzyılda yaptırdığı Va-

36 Galina Pugachenkova - Akbar Khakimov, The Art of Central Asia, Aurora Art Publishers, Resim: 
104, Leningrad (St. Petersburg), 1988, s. 126-127.
37 L.İ. Rempel’, Tsep’ Vremen-Vekovıe Obrazı İ Brodyaçie Suyujetı V Traditsionnom İskusstve Sred-
ney Azii, İzdatelstvo Literaturı İ İskusstva İmeni Gafura Gulyama, Resim 63 b, Taşkent, 1987.
38 Kubatbek Tabaldiev, “Ejelgı Altay Turkterinin Jartastaki Taskeskinderi Erte Ortagasırda-
ki Tyan’-Şan’ Turkteri-Naskalniye Gravurı Drevnih Tyurok, Altaya Rannesrednekoviye Tyurki 
Tyan’-Şaniya”, Evraziyadaki Turk Mırası VI-VIII vv-Tyurskoye Naslediye Evrazii VI-VIII vv., A.M. 
Gumilev, Avrasya Milli Üniversitesi, Astana, 2012, s. 147-168.
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rahşa sarayında bulunan bir duvar resmi bizim konumuz olan “geriye ok 
atma” temasının güzel bir örneğini sunuyor. Kısmen tahrib olmuş resimde, 
Göktürk tipinde bir alpin omuzları hizasında kaldırdığı yayını germek suretiy-
le, ileriye doğru gitmekte olan atından, geriye doğru dönerek ok attığı görül-
mektedir. Çizgisel üslubun hakim olduğu resimde süvarinin atın sağ tarafına 
asılmış sadağı belli olmaktadır. Bu sadak ve süvari kaya resimlerindeki tas-
virlerle karşılaştırıldığında her iki tasviri de aynı topluluğun yaptığı anlaşıla-
bilir.39 Söz konusu Göktürk savaşçısının resminin 8. yüzyıldan kaldığını ileri 
sürenler de vardır (Resim: 11).40

Benzeri bir geriye ok atma sahnesini bu kez yaldızlı bir tunç levhada görü-
yoruz. VI. - IX. yüzyıla atfedilen Göktürk yazılı bir mezardan çıkartıldığı ifade 
edilen tunç döküm eserde, kuyruğu yiğitlik simgesi olarak kesilmiş ve bağlan-
mış dört nala seyretmekte olan atın üzerinde, geriye dönerek güçlü bir şekilde 
yayını gerip ok fırlatmakta olan, kaftanlı ve çizmeli bir süvari görülmektedir.41 
Bir eyer kaşı üzerine raptedildiği anlaşılan bu parçanın simetriğinde çok ben-
zeri şekilde dökümü yapılmış bir parçanın daha bulunduğu dikkati çekmek-
tedir (Resim: 12-14).

Hakasya, Kopen Çaatas’(K.6)dan olan bu eserin üslup açısından biraz 
farklı ve az daha statik görüntülü bir benzeri Sayan Altay bölgesi eserleri gru-
bu içine giren Tarskiy Kat 6 mezarından çıkarılmıştır.42 Diyarbekirli, bugün 
Moskova Tarih Müzesi’nde bulunan eyer kaşına ait bir av sahnesini canlan-
dıran ve iki adet geriye dönerek ot atan tunç döküm savaşçı-avcı figürlerinin 
tarihini 8-9. yüzyıl olarak öngörmektedir.43

Kem bölgesi Podkamen civarından bir kaya üzerinde resmedilmiş zırhlı 
miğferli bir alp, bir ayağını öne doğru atmış vaziyette, omuzu ve başı hizasın-
da kaldırdığı yayı ile ok atmaktadır. Figürün sol tarafına asılan sadağı ve tas-
virin genel hatları ve çizgisel karakter Göktürk döneminin diğer kaya resimleri 
veya duvar resimleriyle uyuşmaktadır.44

Benzeri şekilde, Göktürk devrine ait VII. - VIII. yüzyıldan kalma, Rusya 
Federasyonu’ndaki dağlık Altay Otonom bölgesinde bulunan kaya resimle-
rinde, yere oturmuş ve sol ayağını uzatmış pozda kuvvetle yayını geren veya 
dört nala koşmakta olan atının üzerinden bir dağ koyununa ok atan, savaş 
sahnelerinde elinde yayıyla gösterilen veya sakin duran atının üzerinde bazen 
de piyade olarak ok atan, dört nala giden atının üzerinde elinde yay ile göste-
rilmiş, insan figürlerinin bulunduğu çeşitli kaya resimleri görülmektedir. Bu 

39 Emel Esin, a.g.e., Levha LXV/d, ayrıca karşılaştır Levha XLV/a, LI/b.
40 G.A. Pugaçenkova - L.İ. Rempel, İstoriya İskusstvo Uzbekistana, İskusstvo Yayını, Resim: 117, 
Moskova, 1965; Mustafa Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, İstanbul, 1977, Resim: 223.
41 Emel Esin, a.g.e., Levha XLV/b.
42 G.G. Korol’, İskusttvo Srednevekovıh Koçevnikov Evrazii Oçerki, Rusya Bilimler Akademisi Arke-
oloji Ensititüsü RAN, Resim: 1, 16 ve 15, Levha 13, 2, Moskova-Kemerovo 2008.
43 Nejat Diyarbekirli, “İslâmiyet’ten Önce Türk Sanatı”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Tür-
kiye İş Bankası Kültür Yayınları, Resim: 76, Ankara, 1993.
44 Emel Esin, a.g.e., Levha: XLV/a.
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resimlerdeki Türk alpleri genellikle uzun saçlı olarak tasvir edilmiştir (Resim: 
15-18).45

Üzerinde Göktürk harfleri ile “Bengü Kaya” ibaresi bulunan ve ölen bir 
alp için düzenlendiği anlaşılan ve kimi araştırmacılarca Kırgız Türkleri’ne at-
fedilen VI. - VII. yüzyıllardan (Sulek) Kara-yüs abidesi üzerinde yer alan kaya 
üstü resimlerinden bir ayrıntıda ise, atının üzerinden geriye doğru büyük bir 
ustalıkla ok atan ve yukarıda ifade edildiği üzere, bu maharetinden dolayı, 
Kaşgarlı Mahmut’un da belirttiği gibi rütbe işareti olarak başına muhtemelen  
iki atmaca kanadı takan (iki saç tutamı da söz konusu olmuş olabilir) bir Türk 
savaşçısı görülüyor. Bahsedilen kaya resminde süvari bir dağ keçisine ok atı-
yorken gösterilmiştir (Resim: 19).46

Yenisey, Kem bölgesinden bulunmuş Göktürk devri Kırgızlarına atfedilen, 
geniş ağızlı şişkin gövdeli bir tunç kabın karnı üzerini, her yönden kaplayan 
bir av sahnesinde ise dört nala giden kuyruğu düğümlü at üzerinde, yayını 
yukarıya çevirerek kuş avlayan bir süvari tasviri, ayrıca yine dört nala giden 
atı üzerinden önündeki hayvana ok atan avcı tasviri ve konumuzu teşkil eden 
örneklerdekilere benzer şekilde, dört nala gitmekte olan atının üzerinden ge-
riye dönerek bir yırtıcı hayvana ok atmakta olan bir avcıyı gösteren sahne de  
bulunmaktadır (Resim: 20-21).47

Söz konusu türden tasvirlere Göktürk devri ipekli kumaşlarında da rast-
lanmaktadır. Doğu Türkistan’daki Turfan yakınında bulunan Astana Mezar-
lığı’ndan çıkarılan bir kumaş üzerinde, Çin etkili ancak Türk ikonografisini 
aksettiren sahnede, bir Göktürk savaşçısının dört nala giden ve Türk iko-
nografisine uygun olarak tasvir edilmiş atı üzerinden geriye dönerek saldırıya 
geçmiş bir arslanı ok ile avladığı gösterilmiştir (Resim: 22).48

Çin’in Şansi Eyaleti’nde, Tayiyuan Kalesi’nde taştan yapılmış bir taş tabut 
üzerinde yer alan (M.592) tasvirler arasında yüksek kabartma olarak işlenmiş 
bir sahne, av ile ilgili tasvirlerin bir parçası olarak koşmakta olan bir devenin 
üzerinden geriye dönerek ok atmakta olan bir Türk avcısını göstermektedir 
(Resim: 23). Ön tarafta, bir yırtıcı hayvan devenin göğsüne saldırmış vaziyet-
de olup, avcı devenin üzerinde, bir ayağı sarkmış diğeri ise devenin üzerine 

45 Örnekler için bkz. Gleb Kubarev, “Altaydaki Ejelgi Turkterdin Jartastakı Suretteri-Naskalniye 
Gravurı Drevnih Tyurkov Altaya”, Evraziyadaki Turk Mırası VI-VIII vv-Tyurskoye Naslediye Evrazii 
VI-VIII vv., A.M. Gumilev, Avrasya Milli Üniversitesi, Resimler, Astana, 2012, s. 133-135, 141; Ç.M. 
Yoldaşov, “İzobrajenie Voorujeniya V Srednevekovıh Petroglifax Kırgızstana”, Materialı İ İssledo-
vaniya Po Arheologii Kırgızstana, Vıpusk 1, “İlim” Yayını, Resim: 1, Bişkek 2005, s. 67-74; K.M. 
Baypakov - A.N. Mariyaşev, Bayan-Jurek Petroglifteri-Petroglifı Bayan-Jureka-Petroglyphs of Bayan 
Zhurek, Sredo Yayını, Resim: 37, Almatı, 2008.
46 Jean-Paul Roux, “Türk Göçebe San’atının Dini Bakımdan Anlamı”, Türk Kültürü El Kitabı, Cilt: 
II, Kısım I a, İslâmiyetten Önceki Türk San’atı Hakkında Araştırmalar, Milli Eğitim Basımevi, Resim: 
1-3, İstanbul, 1972, s. 74-108; Yaşar Çoruhlu, Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, s. 179, Çizim 
87. Çoruhlu, söz konusu yerde “geriye ok atma temasını ilk kez Türklerde ve daha sonra Moğollar-
da görülen bir ikonografik şema olarak ifade etmiştir.
47 Emel Esin, a.g.e., Levha LI/b.; G.G. Korol’, İskusttvo Srednevekovıh Koçevnikov Evrazii Oçerki, 
Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Ensititüsü RAN, Resim: 1 16 ve 15, Levha 15, Moskova-Ke-
merovo, 2008.
48 Yaşar Çoruhlu, Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi, Çizim: 88, s. 179.
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yerleştirilmiş vaziyette vücudunu soldan sağa doğru bükerek, yayını hızla ger-
mek suretiyle, deveye geriden saldırmakta olan yırtıcı hayvana ok atmaktadır. 
Devenin altında ise koşmakta olan bir köpek figürü bulunmaktadır.49

Çin resim sanatında Türk veya Moğol savaşçı veya avcılarını gösteren bazı 
resimlerde de geriye ok atma teması görülmektedir. Güney Song hanedanı 
devrine ait bir resim, adeta ayakları yerden kesilmiş, uçarcasına koşan atının 
üzerinde geriye dönerek kavisli refleks yayıyla ok atan, içinde iki ok bulunan 
sadağını belindeki kemerine asmış kaftanlı ve börklü bir Türk avcısını veya 
savaşçısını göstermektedir (Resim: 24).50

Kimi araştırmacılar, Peçenek Türkleri’ne ait olduğunu düşündüğümüz 
(bazı araştırmacılar bu eserleri Avar sanat nesneleri grubu içine almaktadır) 
ve bugün Avusturya’nın Viyana kentindeki Sanat Tarihi Müzesi’nde muhafa-
za edilmekte olan Nagyszentmiklos hazinesinin 2 numaralı sürahisinde bu-
lunan, kanatlı sfenks üzerinde otururken, geriye dönerek bir panteri avla-
yan Türk alpinin görüldüğü kabartma kompozisyonu, Sasani örneklerinden 
ve sembolizminden ilham almış olarak ifade etmektedir.51 Bununla birlikte 
simgesel anlamları olan av teması Sasanilerin yanı başındaki Türkler için de 
geçerli idi ve ortak simgesel temaların kullanımı İran ve Orta Asya’da paralel 
olarak görülmekteydi. Sözü edilen sahnede görülen sanat üslubunun Sasani 
stili ile bir benzerliği yoktur. Sfenks daha doğrusu insan başlı kanatlı arslan 
tasviri, belki ithal bir öge olsa da onun tasvir şekli ve zırhlı alp ile onun kul-
landığı yayı ve avladığı panterin tasvir özellikleri Türk ikonografisine uygun-
dur (Resim: 25).52

13. yüzyılda Macaristan bölgesinde Kuman erkek ve kadınları da üstün 
yetenekli biniciler olup, Türklerle aynı şekilde, rüzgar gibi giden atlarının üze-
rinde geriye dönerek ok atma ustalığına sahiptiler. Macaristan, Budapeşte’de-
ki Margaret Adası’nda bulunan Archbishop’un Sarayı’ndan bir zemin çinisin-
de, kabartma olarak uygulanmış tasvirde, rütbe işareti olarak başlığında bir 
kuş kanadı bulunan Kuman savaşçısının, alabildiğine koşmakta olan atının 
üzerinden geriye dönerek yayını germek suretiyle ok atmakta olduğunu görü-
yoruz (Resim: 26).53

49 S. Sungatay - B. Ejenhanulı, Kazakstan Tarihı Turalı Kitay Derektemeleri - Tarihi Medeni Ya-
digarlar, Cilt: II, Kazakistan Bilim Bakanlığı R.B. Süleymanov Enstitüsü “Dayk Press”, Alma Ata 
2005, s. 2.48 ve 2.49, resim.
50 Michel Jan, The Great Wall of China (İngilizceye çeviren J. Bacon, fotoğraflar R. Ve S. Michaud), 
Abbeville Press Publishers, New York, London, 2001, s. 65.
51 Nikolai Markov, “About the Characters on Jugs No 2 and 7 from the Nagyszentmiklós Treasure”, 
Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube-Proceedings of the Bulgarian-Hun-
garian Meeting, Sofia, May 27-28, 2009, (Editörler: L.D. Petkova - C. Balogh - A. Türk), Sofya-Plis-
csaba, 2014, s. 95-96.
52 Bu konuda diğer yorumlar için ayrıca bkz. Gyula László-István Racz, The Treasure of Nagyszent-
miklós, Corvina Kiadó, Macaristan, 1984, s. 63-66; Ayrıca bkz Anonim, The Gold of the Avars The 
Nagyszentmiklós Treasure, Magyar Nemzeti Múseum-Helikon 2002, s. 16-18. 2 numaralı sürahi 
ve bütün hazine için genel olarak bkz. Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı, 2. Baskı, Kabalcı 
Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 378-386.
53 Andras Paloczi Horvath, Pechenegs, Cumans, Iasians Steppe Peoples in Medieval Hungary, Re-
sim: 10, Corvina, Macaristan, 1989; Emel Esin, a.g.e., Levha: XXXVI/b.
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Geriye dönerek ok atma sahnelerine Türklerle benzer yaşantı tarzına sahip 
bazı kavimlerde ve muhtemelen onlardan geçmiş olarak diğer bazı kavimlerde 
de rastlanmaktadır. Asya’daki Türk halklarının devlet kurdukları veya yayıl-
dıkları alanlara komşu toplulukların sanat nesnelerinin tasvirlerinde de bir 
ustalık göstergesi olarak “geriye ok atma teması”nın görüldüğü dikkati çek-
mektedir.

E. Esin’e göre Doğu Hunlarından kaçarak daha doğuya göç eden “Mo-ho” 
kavmine (Tunguzlara?) ait olarak kabul edilen duvar resminde bu temanın 
yansıdığı, bir av sahnesi görülmektedir. Söz konusu eser, M. V. - VI. Yüzyıl-
dan Koguryo (Kuzey Kore) duvar resmidir.54 Sahnede birkaç avcı, uçarcasına 
koşan atlarının sırtından, alabildiğine gerdikleri yaylarıyla, yırtıcı veya vahşi 
hayvanlara, ok atmaktadır. Bu avcılardan sahnenin üst tarafında kalanı atı-
nın sırtında geriye dönerek ok atmaktadır (Resim: 27).

M.S. 1200’de resimlendirildiği düşünülen Batı Tibet’e yakın Ladakh’da-
ki Alçi tapınağının freskolarında ve onların kumaşlardaki benzerlerinde bi-
zim konumuzu oluşturan türde sahneler bulunmaktadır. Bunlardan biri 
olan brokar kumaş üzerinde, tekrarlanır sahneler halinde, birbirine doğru 
yönelmiş vaziyette veya birbirlerinin zıt istikametinde olacak şekilde “geriye 
ok atan” süvari figürleri görülmektedir. Benzeri sahneler arslan avlayan bir 
süvariyi yine tekrarlanır sahneler halinde gösteren bir ipek kumaşta da yer al-
maktadır. Tapınakta bulunan bir freskoda ise merkezi kısımda geriye dönerek 
ok atan ve bir fil üzerinde bulunan bir okçu görülmektedir (Resim: 28-30).55

Part ve Sasani üslubunda üretilmiş kimi eserlerde de Göktürklerdeki gibi 
geriye ok atma sahnesi görülebilmektedir (Resim: 31-32). Bunların bazılarının 
Göktürk tebası olan Soğdlar tarafından üretildiği de ileri sürülebilir. Metal 
tabaklar içine yapılmış sahnelerde atının üzerinde geriye ok atarak av yapan 
soylu sınıfa mensup süvariler görülmektedir. Söz konusu eserlerin tarihi M.S. 
4. yüzyıldan M.S. VII. yüzyıla kadar ulaşmaktadır.56

Geriye doğru ok atma temasının Türk İslâm dönemlerine ait tasvirlere de 
sıklıkla yansıdığnı görmekteyiz. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu durum, söz 
konusu sahte ricat esasına dayanan savaş taktiğinin Türkler tarafından bu 
devirlerde de yaygın olarak kullanılmasına ve avın da halihazırda hükümdar 
ve beylerin gücünü, üstün yeteneklerini gösteren bir simgesel uygulama ve  
bir çeşit savaş idmanı olarak algılanmasına bağlıdır.57

Nizami’nin Hamse’sinin Leningrad’daki Saltıkov Şçedrin Devlet Halk Kü-
tüphanesi’nde PNS 66 envanter numarası ile muhafaza edilen bir nüshasında 
321 a (Buhara 1058) sayfasındaki minyatürde, İskender’in İran askerleri ile 

54 Emel Esin, a.g.e., Levha: XXVIII/b.
55 Roger Goepper, “Textile Representations in the Frescoes at Alchi Dressing The Temple”, Asian 
Art The Second Halı Annual, Resimler: 12, 18, 25, London 1995, s. 100-117.
56 Anonim, The Gold of the Avars The Nagyszentmiklós Treasure, The Exhibition of Magyar Nemzeti 
Mûzeum, Budapest, Helikon Kiadó, figür 1, Budapeşte, 2002, s. 62; Vladimir G. Lukonin, Iran II 
Dess Seleucides aux Sassanides, Les Editions Nagel, Paris, Geneve, Münich, 1967, Resim: 137-
138, 151, 201; G.A. Pugaçenkova - L.İ. Rempel, a.g.e., Resim: 124.
57 Yaşar Çoruhlu, Türk Sanatı’nda Hayvan Sembolizmi, s. 173-185.
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savaşta iki tarafın birbirine girdiği çarpışma anı gösterilmektedir. Ön planda 
çarpışmakta olan grubun arka safında, ortada koşmakta olan atının üzerin-
den geriye dönerek, kompozisyonun üst tarafında belirtilmiş kayaları siper 
almış askerlere, yayını gererek ok atan zırhlı bir savaşçı görülmektedir (Re-
sim: 33).58

Tamamiyle Türk ikonografisini yansıtan şahane bir Türkistan minyatür 
örneğinde, bir Türk yiğidinin dört nala koşmakta olan, adeta ayakları yerden 
kesilmiş atının üzerinden geriye dönerek yayını germiş ve ok atmak üzere 
olduğu an gösterilmiştir. Koyu renkli, alnı ve yüzü beyaz, kuyruğu Türk ge-
lenekleri usülünce bağlanmış atın üzerinde, tipik Türk giyimli, kemerine içi 
ok dolu sadağını asmış alpin yüksek yeteneği, nakkaş tarafından layıkıyla 
yansıtılabilmiştir (Resim: 34).59

Emir Hüsrev Dehlevi’nin H. 902 / M. 1496 tarihli Heşt Bihişt adlı yazması-
nın (Timurlu devrinde Herat’ta Behzad Okulu’na bağlı olarak meydana getiril-
miş) bir minyatüründe gösterilen ve kalabalık bir grup tarafından icra edilen 
krali sürek avı sahnesinde, sayfanın orta kesiminde gösterilmiş iki süvarinin 
atının üzerinden geriye dönmek suretiyle kaplan ve ceylanlara ok attıkları 
görülmektedir (Resim: 35).60

Arifi’nin “Guy-u Chavgan” isimli eserinin H. 946 (1539-1540) tarihli bir 
nüshasındaki 35a sayfasında bulunan av minyatüründe de bir Osmanlı sa-
raylısı, ileriye doğru gitmekte olan atının üzerinden geriye dönerek ok atmak 
suretiyle bir ceylanı avlamış olarak gösterilmiştir. Aynı minyatürün ikinci say-
fasında benzeri şekilde atının üzerinden geriye dönerek ok atan bir başka 
insan figürü daha yer almaktadır (Resim: 36).61

Osmanlı hükümdarları, beyleri, paşaları ve prensleri de savaşta veya avda 
gitmekte olan atının üzerinden geriye dönerek ok atma maharetine sahip-
tiler. Minyatürlerde buna ilişkin örnekler dikkati çeker. Süleymanname’de 
Kanuni Sultan Süleyman’ın Şehzade Selim ile birlikte avlandığı sahnede, 
hükümdar dört nala giden siyah renkli atının üzerinden geriye dönerek attı-
ğı okla bir ceylanı vurmuş olarak, şehzade ise alaca renkli atının üzerinden 
geriye dönerek hayvanlara ok atmaktayken tasvir edilmiştir (462b sayfası) 
(Resim: 37).62

58 Fazıla Süleymanova, Nizomiy “Hamsa” Siga İşlangan Rasmlar-Miniaturı K” Hamse “Nizami-Mini-
atures İlluminations of Nisami’s “Hamsah”, Özbekistan Cumhuriyeti “Fan” Yayınları, Resim: 195, 
Taşkent, 1985, s. 164-165.
59 Minyatürün Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilen eserlerden olduğu bildirilmektedir. Neriman 
Görgünay Kırzıoğlu, Altaylardan Tunaboyu’na Türk Dünyası’nda Ortak Yanışlar (Motifler), Kültür 
Bakanlığı Yayınları 2753, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Resim: 70, Ankara, 2001, s. 86. At kuy-
ruğunun bağlanması da “geriye ok atma” gibi yiğitlik göstergesidir. At kuyruğunun bağlanması 
üzerine ayrıntılı olarak bkz. Yaşar Çoruhlu, “Selçuklu Sanatında Görülen Kuyruğu Düğümlü At 
Tasvirlerinin İkonografîk Ve İkonolojik Mahiyeti”, Selçuk Ün. VI. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 
Semineri Bildirileri, 16-17 Mayıs 1996, Konya, 1997, s. 227-267.
60 J.M. Rogers - Filiz Çağman - Zeren Tanındı, Topkapı-The Albums and Illustrated Manuscripts, 
Thames and Hudson, Resim: 64, Londra, 1986, s. 91.
61 J.M. Rogers - Filiz Çağman - Zeren Tanındı, a.g.e., Resim: 140, s. 187.
62 Esin Atıl, Süleymanname-The Illustrated History of Süleyman the Magnificent, National Gallery of 
Art, Washington, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, Resim: 46, New York, 1986, s. 192.
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Süleymanname’nin “527 a” sayfasında yer alan minyatürde ise bir mü-
cadele anı gösterilmiştir. Ulama Paşa Lipva’dan ayrılmak zorunda kalmış ve 
yanındaki kuvvetlerle ayrılırken tasvir edilmiştir. Sahnenin sağında Osmanlı 
kuvvetleri çekilirken, solda ise bu çekilişe nezaret eden Habsburg askerleri 
tasvir edilmiştir. Kompozisyonun ortasında bulunan Paşa, Türk ikonografisi-
ne uygun olarak, benekli kır renkli, kuyruğu bağlanmış tırıs vaziyette yürü-
yen atının üzerinden dönerek yayını gerip ok atmak suretiyle zırhlı bir düş-
man askerini vurmuş ve atından düşürmüş olarak belirtilmiştir. Bu sembolik 
tasvir aslında üstün olan veya olacak olan tarafın Osmanlı ordusu olduğunu 
da ifade etmektedir (Resim: 38).63

Sürürî’nin Tercüme-i Acâ’ibü’l Mahlûkat ve Garâ’ib’l-Mevcûdât adlı kitabı-
nın “34 a” sayfasındaki (1590 civarı, Topkapı Sarayı Müzesi A3632) minyatür-
de, yukarısı, geriye dönerek ok atan taçlı bir kadın figürü şeklinde, gövdesinin 
diğer yarısı benekli bir at biçiminde olan yay burcu figüründen anlaşılacağı 
üzere, “geriye ok atma teması”na işaret eden tasvirlerin çeşitli alanlara yayıl-
dığı da gözlemlenmektedir (Resim: 39).64

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, “geriye dönerek ok atma” teması Pro-
to-Türk (Ön-Türk) devirlerinden beri oluşan ve gelişen Türk yaşantı tarzının 
ve belirli bir savaş taktiğin bir sonucu olarak uygulanan, ustalık ve yetenek, 
güç ve yiğitlik göstergesi olan bir ikonografik şema olarak Türk Sanatı’nın 
çeşitli devirlerinde ve değişik malzemelerden mamul eserler üzerinde, sıklıkla 
tasvir edilmiştir, diyebiliriz.

63 Esin Atıl, a.g.e., Resim: 54, s. 209.
64 Serpil Bağcı - Filiz Çağman - Günsel Renda - Zeren Tanındı, Osmanlı Resim Sanatı, T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Resim: 164, İstanbul, 2006, Resim: 164.
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Resim 1:
M.Ö. 1. Yüzyıla Ait,

Tuva, Altay ve Transbaykal
Hun Oklarının

Rekonstrüksiyonu.

Resim 2:
Moğolistan, Char Chad’dan Kaya Resminde Zırhlı Göktürk Süvarileri, 6-7. Yüzyıl.

Resim 3:
Orta Asya, 

Türk (Göktürk) Oku
Rekonstrüksiyonu,

(6-8. Yüzyıl).

Resim 4:
Avrupa Hunlarına Ait

Refleks Yaylardan Birinin
Rekonstrüksiyonu, 

Alman Merkezi Müzesi.
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Resim 5:
Kırım, Kul Oba, İskit Okçuları,

M.Ö. 1 - M.S. 1. Yüzyıl.

Resim 6:
Asya Hunları Altın Kemer Tokasında Av Sahnesi, 

M.Ö. 1 - M.S. 1. Yüzyıl

Resim 7:
Hun (Hsiung-nu) Atlısını Gösteren Tunç Eser,

İç Moğolistan.

Resim 8:
Orta Asya, Halçayan, Pişmiş Toprak

Kabartma Eserde Geriye Ok Atan Süvari
Kalıntısı, M.Ö. 1 - M.S.1. Yüzyıl.
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Resim 9:
Tahti-Sangin’den M.Ö. II - I. Yüzyıla Ait Süvari Tasvirli Eser,

Güney Tacikistan.

Resim 10:
Kemik Levha Üzerinde Göktürk Savaş Sahnesi, Kırgızistan, Suttu Bulak. 

Resim 11:
Orta Asya, Varahşa Duvar Resmi, VI. veya VIII. Yüzyıl.
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Resim 12:
Hakasya, Kopen Çaatas’dan Eyer Kaşından 

Tunç Süvari Figürü
Göktürk Devri, VI. - IX. Yüzyıl

Resim 15:
Rusya Federasyonu,

Altaylar, Türk (Göktürk)
Okçusunu Gösteren 

Kaya Resmi, VII. - VIII. Yüzyıl.

Resim 16:
Moğolistan, Altaylar, Türk (Göktürk) Atlısını

Gösteren Kaya Resmi.

Resim 14:
Hakasya’dan Elde Edilen

Kopen Çaatas Eyer Kaşının
Genel Görünümü

(Rekonstrüksiyon).

Resim 13:
Hakasya, Kopen Çaatas’dan

Elde Edilen Eyer Kaşı Üzerindeki Diğer Tunç
Süvari Figürü

Göktürk Devri, VI. - IX. Yüzyıl
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Resim 17:
Kırgızistan, Saymalıtaş, Göktürk Devri Kaya Resmi.

Resim 18:
Kazakistan, Bayan-Jurek, Göktürk Devri Kaya Resmi.
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Resim 19:
Moğolistan, Kara-Yüs 
Kaya Resminden Ayrıntı,
Göktürk Devri.

Resim 20:
Yenisey, 

Kem Bölgesinden
Elde Edilen Üzeri 

Tasvirli Tunç
Kaptan Ayrıntı.

Resim 21:
Yenisey, Kem Bölgesi,
Tunç Kap 
Tasvirlerinden Ayrıntı.
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Resim 22:
Turfan, Astana Mezarlığından
Kumaş Üzerinde Av Sahnesi.

Resim 24:
Çin, Güney Song Hanedanı
Resminde Türk Savaşçısı.

Resim 25:
Nagyszentmiklos Hazinesi,

2 Numaralı Sürahiden Kabartma Tasvir,
Peçenek Devri.

Resim 26:
Macaristan, Margaret Adası,

Archbishop’un Sarayından Zemin Çinisinde
Kuman Savaşçısı. 13. Yüzyıl.

Resim 23:
Çin, Şansi Eyaleti,

Tayiyuan Kalesi’nde Muhafaza Edilen
Taş Tabut Üzerindeki Tasvirlerden Ayrıntı.
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Resim 27:
Koguryo (Kore) Duvar Resminde

Av Sahnesi Ayrıntısı,
V. - VI. Yüzyıl.

Resim 29:
İpek Üzerine Yapılmış 

Süvari ve Arslan (Av) Tasvirleri,Tibet. 

Resim 31:
Puri Vahman Yazıtlı Gümüş Tabak,

St. Petersburg, Ermitaj Müzesi.

Resim 32:
II. Şapur’u Tasvir Eden Gümüş Tabakta Arslan
Avı Sahnesi, St. Petersburg Ermitaj Müzesi.

Resim 28:
Kumaş Üzerinde Geriye Ok Atan Süvari 

Tasviri, Tibet.

Resim 30:
Tibet, Alçi Tapınağından Freskoda 

Fil Üzerinde Geriye Ok Atan Figür Tasviri,
1200 Yılı Civarı.
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Resim 33:
Nizami’nin Hamse’sinden 1058 Tarihli 

Minyatür.

Resim 35:
Emir Hüsrev Dehlevi’nin 

1496 Tarihli
“Heşt Bihişt” Yazmasından Minyatür.

Resim 36:
Arifî’nin “Guy-u Chavgan” Adlı Eserinden

1539-40 Tarihli Minyatür.

Resim 34:
Türkistan (Orta Asya) Bölgesinde

Yapılmış Bir Minyatürde,
Geriye Ok Atan Türk Savaşçısı.
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Resim 37:
Süleymanname, 

Kanuni Sultan Süleyman 
Ve Oğlunu 

Avda Gösteren Minyatürden Ayrıntı.

Resim 38:
Süleymanname Minyatürü. 

Ulama Paşa’nın Lipva’dan Ayrılışını Gösteren
Minyatürden Ayrıntı.

Resim 39:
Sururî’nin 
“Tercüme-i Acâ’ibü’l 
Mahlûkat ve 
Garâ’ib’l-mevcûdât”
Adlı Kitabından 
1590 Civarına
Ait Minyatür.
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OSMANLI NÜFUS DEFTERLERİ IŞIĞINDA
ANADOLU’YA GELEN MUHACİR AHISKALILAR

Yrd. Doç. Dr. Levent KÜÇÜK*

Öz

Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu coğrafyanın tarihi incelenirken, başvu-
rulacak ana kaynaklar Osmanlı arşiv kayıtlarıdır. Özellikle birinci elden kay-
nak niteliğinde olan bu belgeler, tarihsel sürece tanıklık etmelerinden dolayı 
çok önem taşımaktadır. Bu kaynaklar arasında yer alan nüfus sayımı çizelge-
leri de, insan, mekân ve zaman unsurlarını barındırdığı için, sosyo-demografik 
özellikleri ve şehir tarihini ortaya koyma hususunda vazgeçilmez niteliktedir-
ler. Devletler tarihi açısından da önemli olan bu sayım belgeleri, kaydı yapılan 
nüfusun niceliksel ve niteliksel verilerini günümüze aktarmaktadır.

Ahıska Bölgesi 16. yüzyılda Osmanlı egemenliğine geçerek 19. yüzyıl Rus 
yayılmacılığının bölgeye ulaşmasına kadar Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. 
Ancak Rus emperyalist yayılma siyaseti sonrası bölgedeki diğer Müslüman un-
surlarla birlikte Rusların etnik kıyımlarına maruz kalarak yurtlarından kopa-
rılmışlardır. Osmanlı Devleti gelen tüm Müslüman unsurları ülke topraklarının 
elverişli noktalarına iskan etme politikasını bir zorunluluk olarak ele almak du-
rumunda kalmış, ancak günün şartlarına göre yarı modernleşmiş bir uygulama 
geliştirme yeteneğini de gösterebilmiştir. Bu çalışmanın amacı Rusya’nın XIX. 
yüzyıl yayılmacı siyaseti ekseninde tazyik ve şiddetine maruz kalan Ahıska ve 
Kafkas göçmenlerini, Osmanlıların ne şekilde iskân ettiklerini ortaya koymak-
tır. Çalışmanın cevap aradığı bir diğer soruda gelen muhacirlerin yerleştikleri 
coğrafyada ne gibi sosyal, siyasal ve iktisadi problemlerle karşılaştıklarıdır.

Anahtar kelimeler: Ahıska, Anapa, Kabartay, Nüfus, İskan.

Immigrant People From Meskhetian Moving To Anatolia In The 
Light Of Ottoman Population Registration

Abstract
While examining the history of the geography dominated by Ottoman Em-

pire the primary source is Ottoman archive registration. These primary sources 
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are considered to have an utmost importance as they witness the historical 
process. The population charts among these sources are indispensable beca-
use they harbor the people, time and place. The population charts, which are 
invaluable for the history of states, transfer the qualitative and quantitative 
data about the registered population.

The Meskhetian region came under the rule Ottomans in 16th century till 
Russians’ expansionist policy in 19th century. But Meskhetian people were 
forced to leave their home together with the Muslims in the region after their 
expansionist policy. Ottoman State had to carry out the settlement policy for 
the immigrant Muslims offering them available places. However, the Ottomans 
were able to develop this policy as a semi-modernized practice. This study 
aims at investigating how the Ottoman State provided settlement for the Mes-
khetian people and Caucasians who were exposed to violence in their country. 
Also, what kind of social, political and economic problems the immigrants fa-
ced in the region they settled down are discussed in the study.

Keywords: Meskhetian, Anapa, Kabartay, Population, Settlement.

Giriş

Milletlerarası ilişkilerde göç meselesinin ortaya çıkışı 19. yüzyıl başlarında ol-
makla birlikte, meselenin aslında 18. yüzyıl sonlarında Müslüman Türk nüfusa 
karşı Kırım ve Kafkaslar’da uygulandığını söylemek yerinde olacaktır. Yurtların-
dan kovulanlar, sürgün edilenler Avrupa’nın emperyalist siyasetinin bir parçası 
olarak Türk ve Müslüman kitle olmuştur. Osmanlı Devleti’ne komşu olan ülkelerin 
askeri ve ekonomik fetih siyasetleri göç ve sürgün konularını gündeme getirmiştir.

Rusya İmparatorluğu’nun sıcak denizlere inmesini ve Osmanlı İmparator-
luğu için bir tehdit oluşturmasını engelleyen Kafkasyalılar, tarihleri boyun-
ca kahramanca savaşarak bu iddianın gerçekleşmesine engel olmuşlardır. 
Rusya’ya karşı bu direnişi göstermiş olmaları sonraki dönemlerde kendile-
rine karşı bir imha operasyonu ve kıyım sürecinin de başlatılmasına sebep 
olmuştur. Özellikle 1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nın yenilgiyle sonuçlanmasını 
müteakip Kafkasya ve Karadeniz havzasında Türklere karşı baskı ve tazyik 
unsurunu artıran Rusya, kuzey Kafkasya’dan aşağıya doğru İran Körfezi’ni ve 
Doğu Anadolu’yu tehdit eden bir siyaset izlemeye başlamıştır. Güneye inmeyi 
düşünen Rusya bugünkü Gürcistan toprakları içinde kalan Ahıska coğrafya-
sı1 ve halkını da kendi emperyal siyaseti çerçevesinde yerlerinden yurtların-
dan etmek suretiyle işgale başlamıştır.

1 Ahıska bölgesinin tarihi oldukça eskidir. Bu bölge Ahıska şehri ile beraber beş idari birimden 
oluşur. Adıgön, Aspinza, Ahılkelek, Bogdanovka diğer birimlerdir. Ahıska adı Dede Korkut kita-
bında “Ak-Sıka” yani “Ak Kale” anlamında kullanılmıştır. İslam öncesi dönemde bu coğrafya da 
Sakalar, Masagetler, Hunlar ve Kıpçakların yaşadığını bazı kaynaklar ifade etmişlerdir (Bkz. Sey-
feddin Buntürk, Rus-Türk Mücadelesinde Ahıska Türkleri, Berikan Yayınevi, Ankara, 2007, s. 1-8). 
Bunun yanı sıra bölge ahalisinin Kuman/Kıpçak ağzıyla Türkçe konuşmaları, Türk folklorunun 
unsurlarını taşımaları gibi etkenler bu halkın Türk olduğu tezini güçlendirmektedir (Bkz. İsmail 
Kayabalı - Cem Ender Arslanoğlu, “Osmanlıların Fethinden Önce Kuzey Doğu Anadolu Sınırları-
mızdaki Ardahan, Çıldır, Posof, Hanak Bölgesinin Türklüğü, Köyleri ve Köy Adları”, Türk Kültürü 
Dergisi, Cilt: XI, No. 126, Ankara, 1973, s. 381).
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Rusya’nın II. Katerina’dan itibaren özellikle Balkan ve Kafkas coğrafya-
sında geliştirmiş olduğu pan-slav politikanın siyasi yönünün yanı sıra Av-
rupa’nın hububat ticaretini kontrol etmek amacıyla ticari yönü de bulun-
maktadır. Osmanlı’nın Balkan topraklarındaki Hıristiyan tebea’sının hak ve 
hürriyetlerini koruma düşüncesini bu siyasal ve ticari hedeflerini gizlemek 
için kullanmıştır. Osmanlı ile Kırım üzerinde girişmiş olduğu egemenlik mü-
cadelesinin hemen ardından Kazan, Volga, Don ve Kafkasya topraklarında 
yaşayan Müslüman Türk unsura karşı ıslahat projesi adı altında bir tehcir 
siyasetini sahnelemeye başlamıştır.2

Güney Kafkasya bölgesine doğru yayılmasını sürdüren Rusya bu coğraf-
ya’daki Müslüman ahali üzerinde bir terör estirerek onların Osmanlı impara-
torluğu ile bütünleşmelerine de engel olmuş ve devamında bu bölgenin ahalisini 
Anadolu’ya doğru bir sürgün siyaseti ile imha planını uygulamaya koymuştur.

Rusya’nın bu çeşit bir planının arkasında 1826 yılında vücuda getirdiği 
polis teşkilatı olarak da bilinen “üçüncü bölüm”ün kuruluş felsefesi ya da mis-
yonu olarak belirlenen düşüncelerin etkisi büyüktür. Bu kurumun faaliyetleri 
içinde yer alan “devletin sınırları içinde yer alan bütün etnik ve dinsel grupların 
istihbaratını ve yargılanmasını gerçekleştirme görevi ile zararlı ve şüpheli görü-
len kişi ve grupları sürgüne gönderme yetkisi” çerçevesinde Rusya’nın Balkan-
lar, Kırım ve Kafkaslar siyasetini uyguladığını söylemek mümkündür.3 Bunun 
yanı sıra bu kurumun görev ve sorumluluklarının aslında devlet için tehdit 
olarak algılanan meseleler için belirlenmiş olduğunu da görmek gerekir.

Rusya’nın işgal ettiği Kırım, Kafkasya ve Ahıska bölgelerinin Rus olmayan 
kültürleri ile ilgili çalışmalar yaptırmak suretiyle denetim altına aldığı toplu-
lukların dil ve dinsel özelliklerini inceletmiştir. Bu çalışmalarda entelektüel 
merak ve ilgiden daha çok işgal ettiği bölgelerin kontrol mekanizmasını güç-
lendirmek düşüncesi ve idari yapıyı güçlü kılmak gibi gerekçesi ön planda 
tutulmuştur.4 Bu durum Rus işgal ve sürgün politikalarının planlı olarak alt-
yapısı hazırlanmak suretiyle vücuda getirildiğini ortaya koymaktadır.

19. yüzyılda Rus Devleti’nin nasıl bir heyula haline geldiğini anlamak için 
dönemin yazarlarının Rus devletini tanımlamalarına bakmak yerinde ola-
caktır. Puşkin ve Dostoyevski Rus Devleti’nin tebaasına daima acımasızca 
davrandığını anlatırken, Petro’yu Avrupa’ya bir pencere açmak noktasında, 
Rusya’nın ilerlemesine ve gelişmesine yön veren bir kişi olarak politikasını öl-
dürme ve korku üzerine kuran kişi olarak nitelerken, Nikola’nın ise Avrupa’ya 
açılan pencereyi kapatmak için baskı ve zorbalık uyguladığını ve bunu da 
büyük bir gizlilik içinde başardığını ifade etmişlerdir.5 Rus edebiyat tarihinin 
önemli simalarının kendi devletlerinin XIX. yüzyıldan itibaren uygulamakta 

2 Ahmet Cevat Eren, Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri, Tanzimat Devri, İlk Kurulan Göçmen 
Komisyonu Çıkarılan Tüzükler, İstanbul, 1966, s. 31.
3 Kezban Acar, Rusya Ortaçağ’dan Sovyet Devrimi’ne, İletişim Yayınları, I. Baskı, İstanbul, 2009, s. 221.
4 Kezban Acar, Başlangıçtan 1917 Bolşevik Devrimi’ne Kadar Rusya Tarihi, Nobel Yayınları, İstan-
bul, 2004, s. 244.
5 Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Çev: Ümit Altuğ-Bülent Peker, İletişim Yayın-
ları, İstanbul, 1994, s. 254.
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olduğu politikayı bu kadar yalınlıkla ifade etmeleri dahi Rusya’nın kendi ırk 
ve dininden olmayanlara karşı uyguladığı politikanın boyutlarını göstermesi 
bakımından önemli görünmektedir.

I. Ahıska Bölgesi’nin XIX. Yüzyıl Genel Durumu

Ahıska Bölgesi 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı egemenliğine geçerek 
1828’lerde Rusya’nın burayı işgaline kadar yaklaşık üçyüz yıllık bir süreç 
Türklüğün ve İslam’ın kalesi olmuştur. Rusya Kafkaslar’daki varlığını 1828-
29 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Osmanlı’ya kabul ettirerek bu coğrafyanın 
artık dünya devleti olma iddiasının hakimiyet alanı olarak belirlemiştir. Ahıs-
ka ve Ahılkelek bölgelerindeki Rus hakimiyeti ancak İran ve Osmanlılara karşı 
kazanılan başarılardan sonra gerçekleşmiştir.

Rusya, Osmanlı ve İran harplerinin 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması’yla ke-
sinleşmesi sürecinde Terek Nehri’ne doğru inerek Güney Kafkasya’ya inmek 
niyetinde olduğunu göstermiştir. Ardından 18. yüzyıl Osmanlı-İran savaşları 
boyunca Hazar Denizi üzerinde asker nakliyatı gerçekleştirmek suretiyle Ba-
kü’nün kuzey kısımlarını işgal etmiştir.6

Rusya’nın Kafkasya’yı istilası Şeyh Şamil’in 1859 tarihinde esir düşmesi 
sonrası yeni bir boyut kazanmıştır. 1864 tarihinde artık Türk, Çerkes ve diğer 
Müslümanlardan hiçbir grubun Batı Kafkasya ve Kuban bölgesinde yaşama-
sına imkân kalmamıştır. Kırım ve Kafkasya göçmenlerinin kayıtlanabilenleri-
nin sayısı yaklaşık 1 milyonu bulmuştur.7 Bu durum göç meselesinin sadece 
Osmanlı-Rus çatışmaları ile alakalı olmadığını siyasal, sosyal, dinsel ve ide-
olojik etkenlerin Türkiye’ye olan zorunlu göçlerde belirleyici unsur olduğunu 
göstermiştir.

Rusya’nın Kafkasya bölgesini tam anlamıyla kontrol altına alması, ancak 
1864 yılından sonra gerçekleşebilmiştir. Bu başarının akabinde Kırım’da gerçek-
leştirilenden daha vahşi bir zorunlu göç uygulamasını tarihî bir Rus yayılma siya-
seti olarak Kafkaslar’da uygulamışlardır.8 Bu siyasetin özü Müslümanların evleri-
ni, tarlalarını ve bahçelerini harap ve virane haline getirmek suretiyle onları açlık 
ve yurtlarını terk etmek düşüncesi arasında bir mecburiyete mahkûm etmektir.

Kafkasya bölgesinin genel nüfus ve etnik yapısını öğrenmemizde Rusya’nın 
1897 yılında yapmış olduğu nüfus sayımı birtakım yetersizliklere rağmen en 
önemli kayıt durumundadır. Çünkü Rusya Kırım Harbi’nden beri Müslüman-
larla meskûn yerlerin nüfus özelliklerini kendi geleneksel politikası çerçeve-
sinde değiştirmektedir. Bununla birlikte Kafkasya’nın kendi tarihi ve coğrafi 
özelliklerinden kaynaklanan farklı din, dil, ırk ve sosyal grupların birlikte ya-
şama iradesi Rusya’nın bu coğrafya ile ilgili planları için engel oluşturmakta-
dır. Kafkasya bölgesinde 11 vilayetten oluşan yapının Kars, Dağıstan ve Tiflis 
bölümlerinde İslam nüfusun diğer etnik gruplardan fazla olduğunu Alman Dı-

6 Kâmuran Gürün, Ermeni Dosyası, Remzi Kitabevi, 6. Baskı, İstanbul, 2005, s. 84.
7 Nedim İpek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri (1877-1890), TTK Yayınları, Ankara, 1999, s. 4.
8 Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821-1922), Çev.: 
Fatma Sarıkaya, TTK Yayınları, Ankara, 2012, s. 37.
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şişleri Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu tablodan öğrenmek mümkündür.9 Bu 
hazırlanan raporlarda 11 bölgede Türk ve Müslümanlardan oluşan nüfusun 
Güney Kafkasya’da daha yoğun olduğu görülmüştür. Ayrıca Dağıstan, Bakü 
ve Kars vilayetlerini içine alan bölümlerde %90 civarında nüfusun müslüman 
olmasının Rusya’nın politikasının I. Dünya Savaşı öncesi henüz bu bölümler-
de amaçladığı hedeflere ulaşamadığını da göstermektedir.

XIX. yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı Devleti Samsun’a özellikle Kaf-
kaslardan gelen muhacirleri yerleştirmeye ve onların iskânının Muhacir Ko-
misyonu aracılığı ile tesis etmeye başlamıştır. Kafkas muhacirleri Kabartay, 
Anapa, Nogay, Kırım ve Ahıska bölgelerinin Rus işgaline uğraması sonucu 
yerlerinden yurtlarından kaçarak Osmanlı Devleti’ne sığınmaya başlamış-
lardır.10 Gelen Kafkas muhacirlerinden bir grubun Samsun merkez kazasına 
bağlı Ahıska Muhacirleri, Kabartay ve Anapa Muhacirleri isimli köylere/yerle-
şim birimlerine yerleştirildiklerini arşiv defterlerinden öğrenmekteyiz.11

1828 yılının Ocak ayından itibaren Rusya Akkerman sözleşmesini Osman-
lı’ya tam olarak uygulatmak ve Yunan sorununu çözümlemek için gerçekte ise 
güneye inerek topraklarını genişletmek politikasının bir gereği olarak gerginlik 
siyasetine başvurmuştur. Ancak batılı güçlere gerçek niyetinin toprak genişlet-
mek olmadığını, Osmanlı hâkimiyetindeki gayrimüslim halkların hak taleplerine 
cevap vermek olduğunu söyleyerek onların tarafsız kalmasını temin etmiştir.12

Rusya’nın Edirne Antlaşması hükümleri gereği işgal ettiği Ahıska şehir nüfu-
sunun Türk olan büyük çoğunluğunu birkaç yıl içinde Ermenilerle değiştirmek 
suretiyle etnik bir yapılanma gerçekleştirdiğini İngiliz Seyyah Linç’in değerlen-
dirmesinde görmek mümkündür.13 Ahıska şehrinin işgal sonrası uğradığı tahri-
batın boyutlarını anlatırken etnik yapı ve kültürel değerlerin tamamen değişti-
rildiğinden bahsedilmiştir. İslam’a ait tüm unsurlar Ahıska’dan kazınmış, yeni 
gayriislam unsurlar nehir kenarında yeni bir yerleşim yerine iskan edilmiştir.

1828 yılının Temmuz ayında Rus orduları Karadeniz sahilinden ilerleyerek 
Ahıska ve Anapa bölgelerini ele geçirmişler, ardından bölgenin yerli Ermeni 
halkının yardımıyla Doğu Anadolu’ya hücum ederek Kars vilayetini de kont-
rollerine almışlardır.14 Osmanlı Devleti’nin direncini kıramayan Rusya, ordu-
sunda baş gösteren salgın hastalıklar nedeniyle batılı devletlerin arabulucu-
luğuna ihtiyaç duymuştur.15 Onların arabuluculuğu neticesinde tesis edilen 

9 Mustafa Çolak, Alman İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-
1918), TTK Yayınları, Ankara, 2006, s. 9.
10 Mehmet Emin Yolalıcı, XIX. Yüzyılda Canik (Samsun) Sancağı’nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı, 
TTK Yayınları, Ankara, 1998, s. 29.
11 BOA, NFS Defterleri, No: 1022 ve 979, ayrıca bkz. Mehmet Emin Yolalıcı, Canik Sancağı, s. 17 
(Burada Samsun Şeriyye Sicilleri ve Kamil Kepeci Ruus Defterleri verilerinde Ahıska ve Kafkas 
göçmenleri için kurulmuş köyler kayıtlanmıştır.)
12 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1914), Dergah Yayınları, İstanbul, 2008, s. 160.
13 Seyfeddin Buntürk, Rus-Türk Mücadelesinde Ahıska Türkleri, Berikan Yayınevi, Ankara, 2007, 
s. 43-47.
14 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Çev.: Mehmet Harmancı, Cilt: II, E- 
Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2010, s. 60.
15 Şerafettin Turan, “1829 Edirne Antlaşması”, DTCF Dergisi, IX (1-4), Ankara, 1951, s. 111-151.
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barış süreci Rusya için avantajlar taşımasa da gerginlik sürecini geçici olarak 
askıya almak durumunda olmuştur. Bu olayların akabinde Çıldır eyaletinin 
merkezi olan Ahıska’nın Osmanlı hâkimiyetinden çıkması üzerine Sancak 
merkezi Oltu Kazası yapılarak Artvin, Ardanuç, Yusufeli ve Şavşat bölgeleri 
sancak sınırlarında tutularak yeni bir vilayet düzenlemesi yapılmıştır.16

Rus kuvvetlerinin 1828 yaz aylarında Anapa, Poti ve Ahıska kalelerini ele 
geçirmeleri ve Karadeniz’de kalıcı bir hâkimiyet kurmaları bu bölgelerde ya-
şayan müslüman ahali için adeta kara günlerin gelişinin habercisi olmuştur.

Özellikle İngiltere ve Avusturya, Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerinde 
büyük söz sahibi olmasını istemediklerinden arabuluculuk rolü üstlenerek 
barış görüşmelerini başlatmışlar, ardından 1829 yılının Eylül ayında Edirne 
Antlaşması’nı iki devlete kabul ettirmişlerdir.

Bu antlaşmanın 4. maddesi Ahıska, Ahılkelek, Poti ve Anapa şehirlerinin 
Rusya’da kalmasını öngörmekle birlikte, Rusya’nın işgal etmiş olduğu Kars Vi-
layeti’nden çekilmesine de yer vermektedir. Ayrıca 1828 yılında Rusya’nın İran 
ile imzalamış olduğu Türkmençay Antlaşması’nın hükümlerinde yer alan Revan 
ve Nahcivan hanlıklarının Rusya’da kalması konusunu Osmanlı yöneticileri ka-
bul etmiştir. Bu antlaşma Rusya’ya hem Balkanlar hem de Kafkaslarda birta-
kım stratejik üsler kazandırmış olmasından dolayı büyük önem arz etmektedir.

Rusya’nın 1828 yılının başından itibaren İran’ın kuzey kesimlerini kontrol 
etmek düşüncesiyle saldırıya geçmesi ve İran kuvvetlerinin hiçbir şekilde Rus 
generali Paskeviç’e engel olamaması, Türkmençay Antlaşması ile bu coğrafya-
nın siyasi ve askeri üstünlüklerini tamamen Rusya’nın denetimine bırakmış-
tır. Rusya’da Ahıska ve Ardahan sınır garnizonlarını istila edecek planlara bu 
süreçte başlamıştır. Gürcistan coğrafyasındaki tampon bölge Rus kontrolü-
ne geçmiştir.17 Rus kuvvetlerinin Erzurum’a kadar uzanan bölgeyi kontrolleri 
Doğu Anadolu’yu hedef alan merkezi-stratejik amacın yani Fırat havzasını 
kontrol etmenin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir.

1854 yılında Kırım Savaşı’nın başlaması ile birlikte Osmanlılar, Doğu Ka-
radeniz kıyıları boyunca Ahıska bölgesinin sınır kalelerine doğru bir saldırıya 
geçmişler, ancak Osmanlı kurmaylarının umdukları başarının elde edilemedi-
ği görülmüştür. Bu başarısızlıkta orduda başlayan salgın hastalıkların etkisi 
kadar yetersiz donanım ile genel savaş yorgunluğunun da payı olmuştur.18 
Osmanlı’nın Batı Gürcistan’ı işgal etme düşüncesine ket vurulmuştur. Bu 
arada Dağıstan’daki Şeyh Şamil kuvvetleri ile Rusya’ya karşı ittifak girişimleri 
de bu başarısızlık üzerine akim kalmıştır.

19. yüzyıl ortalarından itibaren Rusya’nın Doğu Anadolu üzerinden, Fırat 
ve Dicle Nehirleri havzasından, Basra Körfezi’ne doğru uzanan bir hakimiyet 
alanı kurma girişimleri Trablus, Şam ve Basra Körfezi arasında bir demiryolu 
inşası için kendine yeni bir imtiyaz tanınmasını isteyen bir taleple genişleye-

16 Halit Özdemir, Artvin Tarihi, Egem Matbaacılık, 2. Baskı, Artvin, 2002, s. 163.
17 Charles King, The Ghost of Freedom, A History of The Caucasus, Oxford University Press, New 
York, 2009, s. 51.
18 King, a.g.e., s. 89.
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rek devam etmektedir. Ancak bu taleplerini henüz tam anlamıyla elde ede-
memiştir. Sadece Kuzeydoğu Anadolu coğrafyasında bir demiryolu hattı inşa 
edilmesi durumu söz konusu olursa bu projenin Rus sermayedarları tarafın-
dan yürütülmesine dair bir taahhütname elde etmiştir.

Dil ve köken itibariyle Anadolu ve Azerbaycan Türkleri ile aynı grupta yer 
alan Ahıska Türkleri, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından bölgenin 
Rus kontrolüne geçmesi ile birlikte yaşadıkları Ahıska, Aspinza, Adıgün, Ahıl-
kale ve Nonosminda yerleşimlerinden göçürülmeye başlanmıştır.19 Rusya’nın 
bu çeşit bir politikayı uygulamaya koymasında Güney Kafkasya bölgesinde 
kendisine bağlı uydu yönetimler oluşturma niyeti etkili olmuştur. Bununla 
birlikte bu politik hamlenin gayri hıristiyan topluluklara uygulanmış olması 
meselenin ideolojik ve emperyal çıkarlar kaynaklı olduğunu göstermiştir. Rus-
ya Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan itibaren Müslüman ahaliyi baskı altına 
alarak göçe zorlamış ve ardından kalan yerleşik unsurların arasına Rusları 
doldurmak suretiyle onları Ortodoks kilisesinin öncülüğünde Ruslaştırmaya 
çalışmıştır.20 Rusya bu politikasını uygularken misyoner örgütleri kurmuş ve 
Rusya’nın kuzeyine göç ettirileceği dedikoduları yaymış olmakla bir çeşit psi-
kolojik harekât stratejisini yürütmüştür. Kırım Savaşı sonrası batılı güçlerin 
müdahalesi ile Balkan siyaseti engellenince, Rusya dikkatini Asya toprakla-
rında bulunan Müslüman topluluklara çevirerek onlara karşı baskı, tazyik ve 
şiddet uygulamalarını artırmaya başlamıştır.

Rus idareciler göç ettirme metodunu Kırım’daki uygulamaları sırasında 
tecrübe etmişlerdi. Ancak bu yöntemin ileride Rus idaresinin sürgün edilen 
toprakların üreticilerinin olmamasından kaynaklanan ekonomik problemlere 
nasıl çözüm üreteceği sorusu, Rus yöneticilerine zorunlu göçü etkin bir Rus 
yönetim stratejisi olarak kullanma imkanı vermiştir.21 Özellikle diğer İslam 
unsurlarının Kırım ahalisi gibi baskıya boyun eğmemeleri Ruslara bu yönetim 
stratejisini geliştirme fırsatı vermiştir. Dolayısıyla diğer İslam ahalileri Rusla-
rın baskı, katliam ve talanlarına daha fazla muhatap olmuşlardır. Rusya’nın 
medenileştirme politikası altında Kafkas Müslümanlarını vatanlarından sür-
meleri özellikle Rus ordusunda görev almayı kabul etmeyen toplulukları ölüm 
ve sürgün arasında bir ikileme sürüklemiştir.

Rus baskısından bıkarak göçen Müslümanların büyük çoğunluğu 1878-
1921 yılları arasında özellikle Kars guberniyası olarak bilinen bölgeye yer-
leşmişlerdir. Bu bölgenin seçilmesinde coğrafi yakınlık yanı sıra bu yerlerin 
savaş hattı olmasından kaynaklanan terk edilmiş arazilerin miktarının çok 
olmasının da etkisi olmuştur.22 Ahıska bölgesinden göçen Müslümanlar da 
en yakın sınır olan Ardahan, Kars ve Batum vilayetleri üzerinden kara yolu 
güzergahı ile Osmanlı topraklarına doğru geçmeye başlamışlardır. 1856-1876 
yılları arasında Rusların Kafkaslar’daki yayılmacılığının artması sonrası böl-

19 Ahmet Buran, Kurşunlanan Türkoloji, Akçağ Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2010, s. 132.
20 Eren, a.g.e., s. 32.
21 Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, s. 21.
22 McCarthy, a.g.e., s. 253.

222_Levent_Kucuk.indd   7 29.06.2016   14:27:17

43



8 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

ge Müslümanları Anadolu’ya doğru yoğunlaşan göç hamlelerini Bab-ı Ali’nin 
kendileri için belirlemiş olduğu prensipler çerçevesinde gerçekleştirmektedir-
ler. Ancak devletin 19. yüzyılın siyasi ve ekonomik koşulları altında göçmenler 
için planlamış olduğu iskan sürecini tam olarak uygulayamadığını söylemek 
yerinde olacaktır. Neredeyse Anadolu ve Rumeli kentleri arasında muhacir 
kabul etmemiş vilayet yoktur. Özellikle Gürcistan sahillerinden İstanbul, 
Trabzon, Samsun, Sinop, Batum ve Rize vilayetlerine gemilerin taşıma ka-
pasitelerini aşan miktarlarda göçmen sevki söz konusu olmuştur.23 Kafkas 
göçlerinin Kırım Savaşı sonrası artmasında Rus siyasetinin kendi iç dinamik-
lerine yönelik reform hamlelerinin başlatılmış olmasının da etkisi olmuştur.

Rusların Kafkas bölgesini işgal gerekçeleri arasında Kafkasya’nın güvenli-
ği ve savunmasının gerekliliği, Karadeniz’deki ulaşım ve ticaret serbestîsinin 
garantiye alınması ile Karadeniz, Hazar Denizi ve Basra Körfezi arasında ko-
runaklı bir demiryolu hattının varlığına duyulan askeri ve stratejik hedefler 
önemli bir yer tutmaktadır.24 Bu hedefleri gerçekleştirme noktasında köklü ide-
olojik ve kültürel düşünceler üreten Rusya, bu bölgelerin Ruslaştırılması ya da 
müslümanlardan arındırılması işini oldukça başarılı bir şekilde tatbik etmiştir.

Bununla birlikte Rusya tarafından işgal edilen topraklardan Anadolu’ya 
göçlerin olmasının paralelinde özellikle Erzurum ve Kars vilayetlerinden Rus-
ya topraklarına doğru da bir Hıristiyan göçü meydan gelmiştir. Fakat göç eden 
Hıristiyanlar gittikleri yerlerden ve Rus hükümetinin kendilerine karşı tutu-
mundan memnun olmadıklarından dolayı tekrar Anadolu’daki topraklarına 
dönme durumunda olmuşlardır.25 Bu durum Osmanlı Devleti’ni itham eden 
Batı dünyasının kendisinin insani uygulamalara ne kadar sahip olduğu hak-
kında bir fikir vermektedir.

Rusların İslam ile ilgili bilgilerinin bu yüzyılda oldukça düşük seviyede 
olduğunu söyleyen araştırmacılar, daha sonra Rusya’nın içindeki büyük bir 
müslüman kitlenin bulunduğunu öğrenmesi ile birlikte bu durumdan büyük 
bir rahatsızlık duymaya başladığını ve ardından müslüman dünyaya yönelik 
tam tersi bir politikayı uygulamaya koyduğunu iddia etmişlerdir.26 Rusya baş-
langıçta İslam’ı genişleme siyaseti içinde bir araç olarak kullanmıştır. Ancak 
bu süreçte gayri Rus toplulukların İslam’ı benimsemesiyle tutumunun idari 
bir hata olduğunu tespit ederek bir strateji değişikliğine girmiştir. Bu dönem-
de Rusça’yı daha etkin bir dil olarak kullanmaya başlamıştır.

Anadolu kentlerine yerleşen muhacir Ahıskalılar, orman ürünleri, fındık, 
mısır, kavak, bahçe tarımı ve ahır hayvancılığı ile meşgul olarak geçimlerini 
temin etmişlerdir. Komşuluk ilişkilerini akrabalık seviyesinde değerlendirmiş-
ler ve birbirlerinde kız almamaya dikkat etmişlerdir.

23 Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), TTK Yayınları, I. Baskı, Ankara, 1997, 
s. 87.
24 Kemal H. Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, Timaş Yayınları, 2. Baskı, 
İstanbul, 2013, s. 165.
25 Eren, a.g.e., s. 36.
26 İlyas Topsakal, Rus Misyoner Kayıtlarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler (1552-1917), Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2009, s. 216.
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1828 Türk-Rus Savaşı’ndan sonra Ahıskalı halk şairlerini deyişlerinde 
Rus eline düşmenin vermiş olduğu bütün üzüntüler bulunmaktadır.27

“Ahıska’ya geldi üç tane Paşa
Paşalar gitmedi ettiler, haşa

Oğul-uşak döküldü dağa taşa
Bilir misin o tufanın Ahıska?”

Gülali Hoca tarafından Ahıska için söylenen dize daha sonra 93 harbi son-
rasında Ardahan için de söylenmiştir. “Ahıska gül idi gitti, Bir ehl-i dil idi gitti, 
Sultan Mahmud’a haber verin, İstanbul’un kilidi gitti.”28

Osmanlılar kuruluşlarından itibaren şuurlu bir iskan ve sürgün siyaseti 
izlemişlerdir.29 Göç ve zorunlu iskan konularında kendi geliştirmiş oldukları 
şenlendirme politikasını 19. yüzyılın değişen koşulları sonrasında Anadolu’ya 
gelen Balkan ve Kafkas göçmenleri için uygulayan Osmanlılar, Canik sancağı-
nın kullanılmayan topraklarını göçmenlere tahsis etmiştir. Bu metotla Anado-
lu’nun boş toprakları ekonomiye katma değer olarak kazandırılmıştır.

Osmanlılar çağdaşı olan devletlerden daha geç bir dönemde nüfusun ülke için 
en önemli güç ve kuvvet unsuru olduğunu anlamışlardı. Bununla birlikte 19. 
yüzyılın sonlarından itibaren müslüman ve hıristiyan mülteci ve göçmenler kabul 
edilmek suretiyle devlet için en önemli zenginlik kaynağının nüfusun sayısal özel-
liklerine bağlı olduğu anlayışının tatbik edilmeye çalışıldığı da görülmektedir.30

Ahıska muhacirlerinin müstakil olarak iskan edildikleri vilayetler bulun-
mamaktadır. Ancak Başbakanlık arşivinde Canik sancağı üzerinde kayıtlan-
mış iki adet defterde Ahıska, Anapa ve Kabartay muhacirlerinin birlikte iskan 
edildikleri görülmüştür. Bu durum göç dalgasının yoğunluğu ve aciliyeti ile 
doğrudan ilgili görünmektedir.

Bunun yanı sıra Osmanlılar zorunlu göçe maruz kalmış Müslüman kitleyi 
Anadolu’da iskan ederken özellikle Balkan ve Kırım göçmenlerini iklim ve eko-
nomik faaliyet türü bakımından benzer özelliklere sahip Rumeli topraklarına 
yerleştirmeyi tercih etmelerine karşın Kafkasya göçmenlerini hem Karadeniz 
kıyılarındaki liman kentleri üzerinden hem de Doğu Anadolu’nun Kafkas sı-
nırlarında olan Kars-Ardahan vilayetleri üzerinden iskan etmeyi planlarına 
uygun bulmuştur.31 Bu arada Balkan ve Kırım göçmenlerini sınır bölgelerine 
yerleştirmek suretiyle stratejik özellikli mekanlar oluşturmasının dışında bazı 
Kafkas grubu Müslümanlarının toplumsal kaynaşma problemlerini de küçük 
gruplara ayırarak sosyal entegrasyon yöntemi ile çözümlemiştir.

İstanbul’da Şehremaneti idaresi tarafından organize edilen göç ve iskan 
konularının devletin en mühim meselelerinden birisi olduğu Tanzimat Mecli-

27 Cem Ender Arslanoğlu, Kars Şehitlikleri ve Mehmetçiğimiz, Kırkıncı Yıl Armağanı (1946-1986), 
Türkiye Anıtlar Derneği Yayınları, No: 5, Ankara, 1987, s. 299.
28 İsmayıl Kazımov, Ahıska Türkleri Dil, Tarih ve Folklor, Bakü, 2012, s. 330.
29 Mehmet Öz, XV. - XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, TTK Yayınları, Ankara, 1999, s. 71.
30 Kemal Beydilli, “1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşında Doğu Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen 
Ermeniler”, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: 17, Ankara, 1988, s. 403.
31 İlhan Tekeli, Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, I. Basım, İstanbul, 2008, s. 152.
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si’nin bu konudaki uzun mesailerinden anlaşılmaktadır. Devletin göçmenler 
için bizzat haneler kiralaması, barakalar inşa etmesi, bu binalara ranza sis-
temini kurması hatta Darülfunun binasını misafirhaneye dönüştürmesi32 bu 
sosyal problemi çözmek için ilmi yöntemler geliştirdiğine işaret etmektedir.

Bab-ı Ali göç ve göçmen işlerine 1860’da Muhacirin komisyonu ile başlamış-
tır. Ancak komisyonunun sürekli olarak artan ve çok hızlı gelişen göç vakalarına 
yetersiz kalması üzerine 1877 yılından itibaren bir nizam verdiğini ve vilayetlere 
özel uzman ekipler oluşturmak suretiyle gönderdiğini görüyoruz. Canik sanca-
ğında muhacirleri iskan etme işini organize etmesi amacıyla Osmanlı hükümeti 
Livane kaymakamlığından Mustafa Asım Efendi ve katibini görevlendirmiş, hatta 
Mustafa Asım Efendi’ye 4 bin kuruş katibine de bin kuruş maaş tahsis etmiştir.33

Osmanlıların Kafkasya ve Ahıska göçmenleri için düşündükleri iskan metot-
ları dönemin şartları açısından oldukça önemlidir. Çünkü ekonomik ve siyasal 
açıdan Osmanlı Devleti’nin istikrarsız olduğu bir dönemde bu göçler gerçekleş-
miştir. Bunun yanı sıra Osmanlı Devleti’nin Rusya ile girişmiş olduğu mücadele 
bütün XIX. yüzyıl boyunca devam ederek Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına ka-
dar devam etmiştir. Ruslar’ın Ahıska bölgesi ile planları yine bitmemiş sonraki 
dönemde de farklı uygulamalarla yinelenmiştir. Ahıskalıların ikinci kez bir göçe 
maruz kalmalarını Buntürk’ün ifadesinde görmek mümkündür. “Kafkaslar’ın 
güneyinde bir siyasi güç üstünlüğü için verilen büyük bir kavga vardır. Gürcistan 
burada siyasi bakımdan zor durumda olan taraftır. Güney Kafkasya’da güç mü-
cadelesi Ahıska Türkleri’nin Amerika’ya göç ettirilmesine yol açmıştır.”34

II. Kabartay ve Anapa Bölgesinin Durumu

Kuzey Kafkasya’nın merkez bölgesinde yaşayan kavimlerden birisi de Ka-
bardeyler’dir. Kabardin ve Balkar bölgesinde yaşamaktadırlar. Bununla birlikte 
bir kısım Kabardeyler, Adıge bölgesinde de bulunmaktadır. Adige kabilelerinin 
orijinal yerleri Kuban havzasında idi. Ama 14. yüzyılın sonlarına doğru Büyük 
Kabartay olarak adlandırılan bölgedeki Terek nehrinin kıyıları onların yurtla-
rı olmuştur.35 15. yüzyıl başlarında küçük kabartay olarak bilinen bölgeye de 
yerleşmişlerdir. 17. yüzyıldan itibaren Rusların bölgeye hakim olmaya başla-
maları ve Kafkasların daha derinlerine uzanmaları ile birlikte bölgedeki Kabar-
taylar üzerinde ciddi bir baskı oluşmaya başlamıştır. Bu dönemde Osmanlılar 
ve İranlılar da Kafkasları ele geçirmek için büyük bir mücadele içindeydiler. Bu 
nedenle bölge 18. yüzyıl boyunca çok fazla çatışmaya sahne olmuştur. Osmanlı 

32 Eren, a.g.e., s. 67.
33 Eren, a.g.e., s. 86.
34 Seyfettin Buntürk, “Güney Kafkasya’da Güç Mücadelesi ve Ahıska Türklerinin ABD’ye Göçü”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 167, İstanbul, 2007, s. 129-142.
35 Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Sınırlar, Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu, Çev.: Şirin Tekeli, 
İletişim Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, 2010, s. 271; Ayrıca Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri 
ve Toplulukları Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003 eserinde, “Balkarlar ve Karaçayların kuzey 
Kafkasya’da yüzyıllardır yaşayan bir Türk boyu olarak tanımlamaktadır.” XX. yüzyıla kadar bu 
toplulukların tarihinin sürdüğünü bunun yanı sıra Ufuk Tavkul, Balkar ve Karaçay boylarını ta-
nımlarken Balkarların Karaçaylardan türediğini iddia etmektedirler. bkz. Etnik Çatışmaların Göl-
gesinde Kafkasya, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2002.
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ve Rusya arasında imzalanan Belgrad Antlaşması (1739) Kabartay’ı tarafsız bir 
devlet haline getirmiş ve Osmanlılar ile Ruslar arasında bir tampon bölge konu-
muna sokmuştur. Daha sonra 1774’deki Küçük Kaynarca Antlaşması’yla bölge 
Ruslara bağlanmıştır. Rusların Kafkasya’da yayılmaları sık sık yerli halkın is-
yanına yol açmıştır. Ancak çok uzun çok kanlı savaşlar olmasına rağmen Rus-
ların bu yayılması durdurulamamıştır. Bu tarihlerden itibaren Kafkasya’daki 
Rus baskısını ve saldırılarını hisseden bütün Müslüman kavimler Osmanlı coğ-
rafyasına doğru bir göç hareketine mecbur kalmışlardır. Rus tazyiki ile yerlerini 
yurtlarını terk etmek zorunda kalan bu topluluklar için tek dayanak Müslü-
man Osmanlılar olmuştur. Ancak bu zorunlu göç için Osmanlıların henüz ha-
zırlığı yoktur. Bununla birlikte kitleler halinde gelen Müslüman topluluklar için 
insanî yardım ve ihtiyaçlar devletin özel çabaları ile karşılanmaktadır.

Kafkasya bölgesinde Yaş Antlaşması sonrası işgal hamlelerine girişen Rus-
lar 1820-1827 arası dönemde Balkar ve Karaçay coğrafyalarının işgalini ta-
mamlayarak nihai olarak Rus topraklarına dâhil edilmiştir. Ardından 1859 
tarihinde direniş hareketi de yenilgiyle neticelenince Rusya bölgede kendisine 
direnenleri ölüme sağ kalanları ise sürgüne mahkum etmiştir. Sürgün sonra-
sında ise bölgede kolonizasyon politikası uygulamak suretiyle yerleşik diğer 
topluluklar üzerinde de baskı ve tazyikler artırılır.36 Rusların otoritesini Müs-
lüman yönetimlere kabul ettirme noktasında baskı, yıldırma ve bölüp parça-
lama siyaseti izlemesi, Kafkasya bölgesinde 1860’lardan itibaren yerli halka 
karşı uygulayacağı iskân stratejisine dayanak oluşturmuştur. Dağlık arazi-
lerdeki Kafkasyalı halklar ovalara indirilmiş yerlerine kazaklar yerleştirilmiş-
tir.37 Bu politika ile Ruslar bölge halkını göçe zorlamak için derebeylerinin ve 
köylülerin topraklarına el koymak suretiyle, küçük köyleri kaldırmışlar daha 
büyük köylerde birleşmeye zorlamışlardır. Ruslar, göçü teşvik için bazı ajan 
ve derebeylerine gizlice para vermek suretiyle bölgeyi etnik manada yeniden 
inşa sürecinde ne kadar ciddi olduğunu göstermiştir.

Anapa, Bığurkale adıyla, Adıgelerin dışa açılan önemli limanlarından birisidir. 
Özellikle Bizans, Venedik, Cenevizli ve Osmanlı ticaret gemilerinin ve misyonerlerin 
uğrak yerlerinden biri olmuştur. Osmanlı Devleti 1774 Küçük Kaynarca Antlaş-
ması ile Kırım Hanlığı üzerindeki korumasını yitirmiştir. Ruslar General A.V. Suva-
rov komutasında, Kırım ve Çerkesya sınırını oluşturan ve hukuksal açıdan Kırım’a 
ait olan topraklarda, yani Kuban Irmağı’nın kuzey yakasında, Karadeniz’e doğru, 
boylu boyunca müstahkem hatlar inşa ederek,  ileride Adigeler’in Kuban Irma-
ğı’nın kuzeyine geçerek göçebe Nogaylar ve Kalmuklar ile birleşmesini önlemek ve 
Kırım Hanlığı’nı ilhak etmek için hazırlıklarına yeni boyutlar kazandırmışlardır.38

Osmanlıların sahip oldukları siyasi kültür Anadolu coğrafyasına Kafkaslar ve 
Balkanlardan yapılan göçler için belirleyici bir unsurdur. Osmanlı Devleti kendi 

36 Seyit Tuğul, Kafkasya, Volga-Ural-Sibirya Halkları, Nas Ajans Yayınları, İstanbul, 2011, s. 189.
37 Nejla Günay, “Osmanlı’nın Son Döneminde Ahıska Türklerinin Anadolu’ya Göç ve İskanı”, Bilig 
Dergisi, Sayı: 61, Bahar, 2012, s. 123.
38 W.E.D. Allen - Paul Muratoff, Kafkas Harekatı 1828-1921 Türk-Kafkas Sınırındaki Harplerin 
Tarihi, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1966, s. 18.
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koşullarına ve ihtiyaçlarına göre şekillenen bir siyasal kültüre sahip olmanın yanı 
sıra ortak din ve sosyal kuruluşlar göçlerde Osmanlı coğrafyasının tercih edilme 
nedenlerini oluşturmaktadır.39 Bunun yanı sıra belirli bir süre Osmanlı hâkimiye-
tine geçmiş olan coğrafyaların halkları ister Müslüman ister Hıristiyan olsun siya-
si otoritenin kendilerine sağlamış olduğu etnik kimlik sayesinde yeniden Osmanlı 
hakimiyetini kabul ya da sığınma yeri olarak belirlemelerinde etkili olmuştur.40

Samsun’da Kain Ahısha Muhacirleri40

Karye-i Ahıshalı, (12M 1260)
Sıra No Adı Yaşı Ölüm Tarihi

1- Çelebi Efendi oğlu Ahmed 70
2- Oğlu Murad 15
3- Kardeşi Osman 45
4- Oğlu Mustafa 1
5- Ali Oğlu Osman 50
6- Oğlu İsmail 1
7- Kardeşi Mahmud 38
8- Hüseyin Oğlu Yusuf 35
9- Mehmet oğlu Ahmed, reft-i Erzincan 50
10- Oğlu Yusuf 1
11- Kadı Oğlu Ahmed 45
12- Oğlu Yusuf 10
13- Mehmed Oğlu İdris 30
14- Kardeşi Emin 25
15- İbrahim Oğlu Hasan 43
16- Ömer Oğlu Ali 28
17- Oğlu Mehmed 1
18- Hüseyin Oğlu Ali 49
19- Tatar Ali 70
20- Oğlu Ahmed 15
21- Mehmed oğlu İbrahim 25
22- Salih oğlu Mehmed 35
23- Mehmed oğlu Hasan 30
24- Mustafa oğlu Hasan 32
25- Ahmed oğlu İsmail 35
26- Torun İbrahim 7 11Ra 1252/26 Temmuz 1836
27- Ahıshalı Hüseyin 32 29 R 1252/14 Temmuz 1836
28- Abdulmehab oğlu Süleyman 25 29 L 1254/15 Ocak 1839
29- Ali oğlu Mehmed 2
30- Mustafa İsmail 25
31- Mustafa Hasan 30
32- Ali oğlu Osman’ın oğlu Ali 16 21 R 1255/8 Haziran 1839
33- Osman oğlu Süleyman 22 15 C 1257/5 Temmuz 1841
34- Yazılmamış -
35- Mustafa oğlu Hüseyin’in kardeşi Ömer 35 11 R 1254/4 Haziran 1838
36- Ali oğlu Süleyman’ın kardeşi İbrahim 25 5 R 1257/27 Nisan 1841
37- Süleyman oğlu Mehmed 40 17 S 1258/30 Mart 1842

39 Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu, 1830-1914, TVYY, İstanbul, 2003, s. 18.
40 BOA. NFS. D. No: 979, Sayfa: 25. Defterde toplam 25 kişilik nüfus 5’i sagir, 11’i tüvane 
ve 9’u ise musinn olarak kayıtlanmıştır. 979 ve 1022 no’lu defterlerde Ahıska muhacirlerinin 
isimlerin önemli bir kısmının aynılığı nedeniyle defterin mükerrer olarak kayıtlanmış olabile-
ceği şüphesi oluşmuştur. Bununla birlikte hane sayısı farklılığının ve isim benzerliklerinin de 
dikkate alınması gerektiği düşünülmelidir.
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41

Samsun’da Kain Ahısha Muhacirleri41

Toplam Nüfus- 42, Toplam Hane: 37
Sıra No Adı Yaşı Durumu

1- Çelebi Efendi oğlu Ahmed 70
2- Oğlu Murad 15
3- Kardeşi Osman 45
4- Oğlu Mustafa 1
5- Diğeri Ali 7
6- Atlanmış -
7- Atlanmış -
8- Diğeri İsmail 4
9- Ali oğlu Osman 50
10- Oğlu Mehmed 6
11- Hüseyin oğlu Yusuf 25
12- Mehmed veledi müteveffa Ahmed 6
13- Kadı oğlu Ahmed 45
14- Oğlu Yusuf 10
15- Diğeri Ali 8
16- Mehmed oğlu İdris 30
17- Oğlu Ahmed 8
18- Kardeşi Emin 25
19- Oğlu Seyyid Mehmed 8
20- İbrahim oğlu Hasan 42
21- Oğlu Mustafa 8
22- Ömer oğlu Ali 68 Acaze
23- Hüseyin oğlu Ali 49
24- Tatar Ali 70
25- Oğlu Hüseyin 7
26- Diğeri Ahmed 15
27- Mehmet oğlu İbrahim 25
28- Salih oğlu Mehmed 25 Ahıskada

29- Mehmet oğlu Hasan 20

30- Mustafa oğlu Hasan 32

31- Ahmed oğlu İsmail 35
32- Torun İbrahim 7
33- Ahıshalı Hüseyin 32
34- Abdulmehab oğlu Süleyman 25 Ahıskada
35- Ali oğlu Mehmed 2
36- Mustafa İsmail 25
37- Mustafa Hasan 30

38- Ali oğlu Osman’ın oğlu Ali 16
39- Ali oğlu Süleyman 22 Der-i Aliyyede
40- Mustafa oğlu Ali kardeşi Ömer 35
41- Ali oğlu Süleyman’ın Kardeşi İbrahim 25
42- Süleyman oğlu Mehmed 40

41 BOA. NFS. D. No: 1022, Sayfa: 10. Defterde bu yerleşim biriminde 37 hanede 42 kişi kayıtlanmış-
tır. Bazı hane numaraları atlanmış olduğundan hane ve nüfus sayıları birbirine denk gelmemektedir.
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42

Karye-i Bafrada Sakin Kabartay Muhacirleri42

Adı Yaşı Ölüm Tarihi
1- Hacı Yusuf 56
2- Oğlu Tahir 27
3- İsmail 43
4- Kardeşi Süleyman 25
5- Hacı Yusuf 50
6- Oğlu Mehmed 13 29 C 1252/11 Eylül 1836
7- Diğer oğlu İsmail 9 5 C 1252/18 Ağustos 1836
8- Diğer oğlu Mustafa 7
9- Diğer oğlu İsa 5 11 C 1252/24 Ağustos 1836
10- Hacı Ömer 47
11- Oğlu Mehmed 6
12- Kardeşi Hacı Ali 40
13- Mehmed 37
14- Hacı Osman 47
15- Oğlu Davud 25
16- Kardeşi Oğlu İbrahim 45
17- Oğlu Ömer 14
18- Oğlu Mirza 4
19- Oğlu Ahmed 3
20- İshak Oğlu Ömer 13
21- Kardeşi İslam 11
22- Diğer Kardeşi İslam 3
23- İbrahim 40
24- Oğlu İsmail 3
25- Hacı Seyyid 40
26- Kardeşi Ali 25
27- Abdurrahman 35
28- Mehmed 40
29- Ömer 13
30- Hacı Ali 45

Karye-i İnöz’de? Sakin Kabartay Muhacirleri43

Sıra No Adı ve Lakabı Yaşı Ölüm Tarihi
1- Musa 70
2- Oğlu Abdulhamit 30
3- Diğer oğlu Mehmed 25
4- Diğer oğlu Abdulkadir 13
5- Hacı Mirza 60
6- Oğlu İshak 10
7- Diğer oğlu İbrahim 6
8- İbrahim 66
9- Oğlu Mustafa 35

42 BOA. NFS. D. No: 979, Sayfa: 12. Bu defterde 0-13 yaş aralığında 11 kişi sagir olarak, 14-40 yaş 
aralığında 12 kişi tüvane olarak ve 40 yaş üzeri de 7 kişi musinn olarak kaydedilmiştir.
43 BOA. NFS. D. No: 979, Sayfa: 13-14. Defterde Toplam Nüfus: 101 kişidir. Sagir 42, Tüvane 24 
ve Musinn 35 kişi olarak kayıtlanmıştır. Göçmenlerin yaş özelliklerine baktığımız zaman çocuk ve 
yaşlı nüfusun daha fazla olduğu görülmektedir. Ölüm ile sürgün gerçeği arasında kalanlar daha çok 
çocuk ve yaşlılar olmuştur.
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10- Diğer oğlu Ömer 8
11- Diğer Oğlu İsmail 7
12- Mehmed Efendi 60
13- Oğlu Musa 30
14- Abdulkerim 17
15- Kardeşi Abdurrahman 40
16- Oğlu abdulkadir 4
17- Hacı 47
18- Oğlu Mehmed 11
19- Hacı İshak 49
20- Çabal 48
21- Oğlu Zorbek 3
22- Küpeli İbrahim 68
23- Kardeşi Salih 17
24- Abid 13
25- Abdullah 14
26- Abdurrahim 8
27- Abdulmecit 6
28- Naki 7
29- Hacı Görmüş 68
30- Kardeşi Ahmed 7
31- Bakan 45
32- Kardeşi Abdurrahman 60
33- İdris 63 
34- Şare İbrahim 48
35- Oğlu Mehmed 7
36- Diğer Oğlu Süleyman 5
37- İdris 65
38- Seyyid 40
39- Molla Ahmed 45
40- İsmail 40
41- Oğlu Seyyid 8
42- Geçdikçi İdris 50
43- Oğlu Eyüp 13
44- Diğer Oğlu Yusuf 3
45- Hacı Hasan 60
46- Oğlu Ahmed 15
47- Ercik 43
48- Oğlu Mehmed 11
49- Diğer Oğlu Bekir 5
50- Kabil 45
51- Oğlu ali 13
52- Musa Efendi 60
53- Oğlu Mehmed 30
54- Diğer Oğlu Abdulhamid 20
55- Diğer Oğlu Abdulkadir 1

222_Levent_Kucuk.indd   15 29.06.2016   14:27:18

51



16 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

56- Hacı Mirza 55
57- Oğlu İshak 10
58- Diğer Oğlu İbrahim 2
59- İbrahim 62
60- Oğlu Mustafa 30
61- Diğer oğlu İsmail 9
62- Diğer Oğlu Ömer 7
63- Dağıstanlı Mehmed 58
64- Oğlu Musa 25
65- Abdulkerim 4
66- Kardeşi Abdurrahman 37
67- Hacı Potasık Efendi 47
68- Oğlu Mehmed 10
69- Hacı İshak 49
70- Dağ Oğlu Çayağı 48
71- Oğlu Zorbek 3
72- İbrahim 70
73- Şad Oğlu Abid 13
74- Kardeşi Abdullah 14
75- Kardeşi Abdurrahim 7
76- Kardeşi Abdulmecid 7
77- Kardeşi Fani 2
78- Hacı Guşi 29
79- Feygan 50
80- Hacı Abdurrahman 60
81- Oğlu Latif 10
82- İdris 23
83- İbrahim 49
84- Oğlu Mehmed 7
85- Diğer Oğlu Süleyman 5
86- İdris 25
87- Seyyid 40
88- Kör Ahmed 50
89- Kuyumcu İsmail 40
90- Oğlu Seyyid 8
91- Dağıstanlı İdris 60
92- Oğlu Eyüp 20
93- Diğer oğlu Yusuf 3
94- Hacı Hasan oğlu Ahmed 50
95- Oğlu Ahmed 15
96- Avva Hacı 50
97- Oğlu Mehmed 11
98- Diğer Oğlu Bekir 5
99- Kamiç Lami 51
100- Oğlu Ali 13
101- Hacı kişinin kardeşi Ahmed 17
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43

Karye-i Bafrada Sakin Kabartay Muhacirleri44

Sıra No Adı Yaşı Bulunduğu Yer
1. Yusuf 60
2. Oğlu Ali Hafız 11
3. Seyyid Veli 55
4. Oğlu Mehmed 1
5. Seyyid Mustafa 55
6. Seyyid Halil 20
7. İslam 25
8. Oğlu Ahmed 3 Ay
9. Yazılmamış -
10. Yazılmamış -
11. İbrahim 40 Aherde
12. Kotnuşah 45
13. Oğlu Ali 2
14. Yazılmamış -
15. Yazılmamış -
16. Süleyman 25
17. Yazılmamış -
18. Mustafa 55
19. Oğlu Osman 7
20. Diğeri Ali 5
21. Ömer 40
22. Oğlu Hasan 6
23. Diğeri Hüseyin 4
24. Diğeri Mehmed 2 Fatsa’da
25. Salih Veledi Müteveffa İslam 65
26. Yazılmamış -
27. Yazılmamış -
28. Ahmed Veledi Müteveffa Hacı Mehmed 2 Çarşamba’da
29. Yazılmamış -
30. Ömer Veledi Müteveffa İslam Beğ 10
31. İslamnur 50
32. Oğlu Ahmed 2
33. Yazılmamış 40
34. Hacı Batur 20
35. Hacı Ahmd 45
36. Yazılmamış -
37. Oğlu Seyyid 20
38. İlyas 30
39. Yazılmamış -
40. Yazılmamış -
41. Yazılmamış -
42. Ahmed Veledi Müteveffa Hacı Musa 12
43. Yazılmamış -
44. Bahur 40 Çarşamba’da
45. Oğlu İsmail 5
46. Cali Hüseyin 52
47. Arkadaşı Hacı Seyyid 35
48. Hacı İsmail 50

44 BOA NFS. D. No: 1022, Sayfa. 8, Defterde 103 hanede kayıtlanan Kafkas göçmenlerinin bazı 
haneleri numaralandırılmıştır. Defterde kayıtlı nüfusun önemli bir kısmının çocuk ve yaşlılardan 
oluşması genç nüfusun Ruslar ile çatışırken öldüğü yaşlı, güçsüz ve çocukların ise tek çarelerinin 
yurtlarını terk etmek olduğu gerçeği nedeniyledir.
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49. Oğlu Hacı Ali 12
50. Diğeri Hacı Yusuf 7
51. Gıllami Kosi 40
52. Oğlu Ahbaz 5
53. Diğer Gıllami İshak 30
54. Kalfa Beğ 53
55. Gıllami Tofi 40
56. Hacı Ali 80
57. Oğlu Yusuf 12
58. Diğeri İshak 8
59. Diğeri Musa 6
60. Kabartalı Molla Osman 60
61. Kabartalı Molla İshak 50
62. Kabartalı İsa 45
63. Anapalı Yetim hasan 35
64. Anapalı Mehmed Ali 25
65. Kardeşi Hasan 15
66. Anapalı Kara Halil Oğlu Hasan 55
67. Kabartalı Damadı oğlu Mehmed 40
68. Musa Veledi Müteveffa Ali 8
69. Kabartaylı oğlu hayf 40
70. Oğlu Ahmed 7
71. Diğeri Mehmed 6
72. Abaza İbrahim 70
73. Oğlu İsmail 20
74. Diğeri berenc 5
75. Kabartalı kurban 55
76. Oğlu Mehmed 3
77. Mehmed Veledi Müteveffa Hacı Mehmed 8
78. Kömür köylü Hacı Mehmed 50
79. Hafız oğlu İlyas 35
80. Soğancı oğlu ahmed 35
81. yazılmamış -
82. yazılmamış -
83. yazılmamış -
84. yazılmamış -
85. yazılmamış -
86. Kasab hasan 60
87. Oğlu seyyid gazi 25
88. Karagöz hacı ali 40
89. Kabartalı hacı İbrahim 30
90. Anapalı hacı İbrahim 30
91. Çerkez hacı ali kaynı Osman 19
92. Anapalı maden oğlu Osman 15
93. Orta boylu aziz 50
94. Oğlu Tahir 8
95. Diğeri İbrahim 5
96. Diğer oğlu Mustafa 27
97. Topal oğlu Osman 55
98. Üvey oğlu Mustafa 25
99. Ali oğlu ahmed 28 Aceze
100. yazılmamış -
101. yazılmamış -
102. yazılmamış -
103. yazılmamış -
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Sonuç

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılın başlarından itibaren Rusya ile Kafkaslar ve 
Balkanlar üzerinde hâkimiyet için çatışmaya başlamıştır. Bu mücadeleler 
Kırım’ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkması sonrası diğer bölgelerde daha çok 
şiddetlenmiş ve Rusya artık Kafkas bölgesindeki Müslüman ahali üzerinde de 
baskı, tazyik ve saldırılarını artırmıştır. Özellikle Kırım’ın elden çıkması son-
rası hem Karadeniz hâkimiyeti hem de Kafkaslar üzerinden Basra Körfezi’ne 
doğru yeni bir koridor açma girişimleri Rusya’ya İslam olan topluluklar üze-
rinde şiddet ve zorunlu göç metotlarını uygulama şansı vermiştir.

Ahıska, Anapa ve Kabartay bölgesinde yaşayan İslam ahalisi Rusya’nın 
yeni gelişen bu politik stratejisi neticesinde baskı ve tazyiklere en çok ma-
ruz kalan bölgelerden olmuştur. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu’nun bu 
dönemde Ruslara karşı başarılı savunma hamleleri gerçekleştiremeyişinden 
dolayı artarak devam etmiştir.

Ahıska göçmenleri aynı Kırım, Anapa ve Kabartay göçmenleri gibi Rus-
ya’nın zorunlu göç ya da ölüm tehditlerine maruz kaldıklarından yerlerini 
yurtlarını mecburen terk etmişlerdir. İslam ahalisi için tek sığınak XIX. yüzyı-
lın bütün problemleri ile karşı karşıya bulunan Osmanlılar olmuştur. Özellik-
le Osmanlıların Karadeniz kıyısı limanları hem Kafkas hem Ahıska göçmenleri 
için ülkeye giriş noktaları olmuştur. Samsun, Trabzon ve Batum limanların-
dan giriş yapanların tam sayısı hakkında kesin bir kayıt bulunmasa da yakla-
şık 1 milyon göçmenin varlığını bazı araştırmalar ortaya koymuştur.

Ahıska ve Kafkas göçmenlerinin nüfus potansiyellerini tam anlamıyla tes-
pit edebileceğimiz müstakil nüfus kayıtları bulunmamaktadır. Ancak Sam-
sun nüfus defterleri içinde gelen göçmenlerin iskânı sırasında kayıtlamış iki 
defterden aldığımız veriler ile yerleştikleri bölgede bulunan nüfus özelliklerini 
ortalama olarak tespit edebilme imkânı bulunmaktadır.

Bu çalışma ile Ahıska ve Kafkas göçmenlerini ülke topraklarına kabul et-
mek suretiyle hem evrensel hakların insani boyutunda hem de İslam huku-
kunun yükümlediği görevler çerçevesinde Osmanlıların iskan ve rehabilite 
metotları ortaya konmuştur. Aynı zamanda emperyal amaçlar uğruna yurtla-
rını terke zorlanan toplulukların Osmanlı Devleti’ni tercih nedenlerinin yerin-
deliği ispatlanmıştır.
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Öz

Hitit Devleti’nin Fırat’a yönelik politikaları en başından itibaren büyüyen 
devlet güçlerinin hammadde ihtiyacını karşılamak ve başta Mitanni Krallığı 
olmak üzere bu bölgelerden gelebilecek saldırıları bertaraf edip sınırlarının gü-
venliğini sağlamak şeklinde gelişti. Ancak Fırat bölgesinde egemenlik kurmak 
Hititler için sadece büyüyen ekonomilerinin hammadde ihtiyacını karşılamak 
ve sınır güvenliği sağlamak gibi modern dünyada olduğu gibi güvenlikçi poli-
tikalarla açıklanamaz. Bu coğrafyanın kontrol altına alınması aynı zamanda 
Hititler adına Anadolu, Kuzey Suriye ve Mezopotamya’nın diğer coğrafyaların 
da daha kalıcı olabilmek gibi uluslararası ilişkiler alanında kendisi için olduk-
ça stratejik durumların varlığı da söz konusuydu. Hitit kralları Fırat bölgesin-
de güçlü bir askeri hâkimiyet kurabilmek için sadece askeri sefer düzenleme 
seçeneğini gündemlerinde tutmuyorlardı. Örneğin I. Şuppiluliuma kızlarından 
birini Mitanni kralı Şattiwaza ile evlendirerek Hititlerin bölgedeki askeri ve si-
yasi varlığı için akrabalık temeline dayalı diplomasi seçeneğini uygulamaya 
koydu. Aslında bu seçeneğin Hititlerin askeri politikalarına ciddi katkıları da 
oldu. Çünkü evlilikten sonra Şattiwaza, Hititlerin bölgedeki çıkarlarını koru-
mak yönünde askeri politikalar geliştirdi. Ancak Fırat bölgesinin sahip olduğu 
stratejik durumu ve hammadde kaynakları bu coğrafyanın sadece Hititler için 
çekim merkezi olmasına neden olmadı. Bu coğrafya aynı zamanda Asur’un da 
yayılım alanları arasında bulunmaktaydı. Bu durum ise Fırat hattında Asur ve 
Hitit Krallıkları arasında ciddi çarpışmalara sebebiyet verdi.

Anahtar kelimeler: Hititler, Fırat Hattı, Anadolu, Asur, Kuzey Suriye, Mi-
tanni Krallığı.

Euphrates Policy Of Hittites
Abstract

Hittites policy of the Euphrates had been progressed since the very be-
ginning as to meet the raw material needed by powerful states and remove 
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the attacks from that region, especially those of Mitanni Kingdom, and provi-
ding border security. However, the Hittites’ policy that aimed to dominate the 
Euphrates region cannot just be explained by modern security policies like 
meeting the raw material needs of strong states and providing border security.
For Hittites, controlling that region meant to be permanent in the regions like 
Anatolia, North Syria and Mesopotamia. The kings of Hittites didn’t consider 
only military expedition for creating a strong military dominance. For instance, 
Shuppiluliuma I matched one of his daughters to the king of Mitanni Shattiwa-
za in order to maintain his military and political presence based on the affinity 
diplomacy. Indeed, that choice contributed remarkably to the military policies 
of Hittites. After the marriage, Shattiwaza developed some military policies 
that protected the profits of Hittites, as well. But the strategic status of Euph-
rates and raw materials weren’t the center of attraction just for Hittites. That 
region was also among the ranges of Assyrians. This situation led to serious 
clashes between Assyrians and Hittites.

Keywords: Hitties, Euphrates Line, Anatolia, Assyrian, North Syria, Mi-
tanni Kingdom.

Fırat Nehri ya da Fırat hattı kavramları Eski Çağlardan itibaren Anadolu 
ve Mezopotamya uygarlıkları arasındaki ilişkilerin şekillenmesinde belirleyici 
rol oynamıştır. Hatta günümüzde Mezopotamya uygarlıkları Fırat ve ikizi ko-
numunda olan Dicle Nehirlerinin ortak ürünü olarak görülmektedir.1 Doğu 
Anadolu Bölgesi’nin yüksek yaylalarından doğan Fırat Nehri, Anadolu’nun 
tektonik yapısının çizgilerini izleyerek birbirinden dar boğazlarla ayrılan çok 
sayıdaki dağ arası ovadan geçtikten sonra Suriye düzlüklerine ardından Me-
zopotamya’nın diğer bölgelerine ulaşır. Fırat Nehri aynı zamanda Anadolu ve 
Mezopotamya coğrafyalarında geçtiği bölgelerde oluşturduğu alüvyonlu alan-
larla uygun yaşam ortamlarını hazırlamıştır. Fırat Havzası bünyesinde bulu-
nan güzergâhlar Çanak Çömlekli Neolitik Çağ’dan itibaren Anadolu ve Mezo-
potamya coğrafyaları arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir koridor olmuştur. 
Fırat Havzası bu özelliğini Kalkolitik ve Tunç Çağları’nda da artırarak devam 
ettirdi. Fırat, tarihi çağlar boyunca da önemini korumuştur; zaman zaman 
dönemin büyük imparatorlukları arasındaki sınır çizgisini oluşturmuş; za-
man zaman ise ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu ile sürekli olarak 
cazip bir bölge haline gelmiştir.2

Yukarıda da değindiğimiz üzere Fırat Nehri, Anadolu ve Mezopotamya da 
varlığını sürdüren uygarlıklar açısından her zaman için stratejik bir konuma 
sahip olmuştur. Yukarı Fırat’ın batı kıyılarında bulunan Eski Çağ’a ait yerle-
şim alanlarında ortaya çıkarılan buluntular, Anadolu ve Mezopotamya uygar-
lıkları arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri ortaya koyması açısından oldukça 
önemlidir.3 Dicle Nehri’yle birlikte Mezopotamya düzlüklerini sulayan Fırat 

1 Mehmet Özdoğan, “Fırat Uygarlıkları: Tarihin Aktığı Nehir”, Arkeo Atlas, Sayı: 8, İstanbul, 2013, s. 12.
2 Özdoğan, “a.g.m.”, s. 12-20.
3 John David Hawkins, “Hittites and Assyrians at Melid (Malatya)”, XXXIV. Uluslararası Assiriyoloji 
Kongresi (6-10 Temmuz), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, s. 63.

222_Sirri_Tiryaki.indd   2 29.06.2016   14:34:03

58



3SIRRI TİRYAKİ / HİTİTLERİN FIRAT POLİTİKASI

Nehri, çivi yazılı belgelerde “Purattu”4 veya “Puran”5, Antik kaynaklarda “Euph-
rates”, Arapça kaynaklarda ise “al-Fırat” olarak geçer.6 Kaynaklarını Doğu 
Anadolu’nun yüksek yaylalarından alan Fırat Nehri, Karasu ve Murat nehir-
lerinin birleşmesiyle meydana gelmektedir. Yaklaşık 2780 km. uzunluğunda 
olan Fırat zikzaklar çizerek güneydeki Mezopotamya Ovası’na ulaşır.7 Fırat’ın 
bir kolu olan ve Harput’un kuzeyinden akan Murat Nehri ise, Asur kaynakla-
rında “Arsania”, Antikçağ kaynaklarında ise “Arsanias” olarak geçmektedir. 
Karasu Aras Dağları’nın güney yamaçlarından doğan Murat Nehri, doğudan 
batıya akarak modern Elazığ ili sınırlarında Fırat’a katılır.8

Hitit İmparatorluğu tarihinin erken dönemlerinden itibaren yönünü ham-
madde kaynakları ve ülke güvenliği açısından oldukça stratejik bir konuma 
sahip olan Anadolu’nun güneydoğusuna ve Kuzey Suriye’ye çevirmiştir. An-
cak Hititlerin bu bölgelere yönelik yayılım çabaları daha öncesinde burada 
güçlü bir egemenlik kuran Hurrilerle çatışmasına zemin hazırladı. Hurriler, 
M.Ö. 2. binyılda Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye’de hâkimiyet gösterdi 
ve M.Ö. 2. binyılın ilk yarısında Mitanni Devleti’nin içinde yer aldı. Yukarıda 
da ifade ettiğimiz gibi bölgedeki yoğun Hurri varlığı ve Hititlerin aynı bölge-
deki askeri faaliyetleri iki güç arasında kalıcı çatışmalara neden oldu. Hititle-
rin Hurrilerle olan ilişkisi daha çok askeri ve siyasi mücadele şeklinde geçti. 
Çünkü Hititler kuruldukları dönemden itibaren dış siyaset yönünü Fırat hattı 
olarak tanımladığımız Anadolu’nun doğusu, güneydoğusu ve Suriye yönüne 
çevirdi. Anadolu’nun doğu ve güney bölgeleri dışında Hitit kralları, Kuzey Su-
riye ile de ilgileniyordu, çünkü Hititler Kuzey Suriye, Anadolu, Mezopotamya 
ve Mısır arasındaki ticaret ağında da yer almak istiyordu.9

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Eski Krallık Dönemi’nden itibaren Fırat po-
litikası büyük bir önem arz eden Hititlerin, Anadolu coğrafyasında10 küçük 
bir beylikten zamanla güçlü bir merkezi devlete doğru adım atmaları büyük 
askeri ve siyasi sonuçlara yol açacak bir durumdu.11 Örneğin Hititler Anadolu 
coğrafyasında ilk geniş çaplı siyasi birliği kurduktan sonra tarih sahnesine 
ilk çıktıkları M.Ö. 17. yüzyıl ortalarından M.Ö. 12. yüzyıl başına kadar çev-
resindeki geniş bölgeleri etkilemeyi başardı ve zamanla büyük bir siyasi güç 
haline geldi. Hitit İmparatorluğu, M.Ö. 14-12. yüzyıllarda tüm Ön Asya’da 
önemli bir askeri güç olduğunu ispatladıktan sonra, doğuda Fırat Nehri, ba-
tıda Ege kıyı şeridi, güneyde Kuzey Suriye’ye kadar olan coğrafyalarda önemli 

4 Veli Sevin, Yeni Assur Sanatı I Mimarlık, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1999, s. 2.
5 Recep Yıldırım, “Harput/Elazığ Yöresinin Tarihi Coğrafyası”, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ, 2013, s. 297.
6 Sevin, Yeni Assur Sanatı I Mimarlık, s. 2.
7 Sevin, Yeni Assur Sanatı I Mimarlık, s. 2.
8 Yıldırım, “Harput/Elazığ Yöresinin Tarihi Coğrafyası”, s. 297.
9 Rabia Özcan, “Hititler ve Doğu Anadolu”, International Symposium on East Anatolia-South Cau-
casus Cultures, Vol: I, (Edited by: Mehmet Işıklı and Birol Can), Cambridge Scholars Publishing, 
2015, s. 277.
10 Çiğdem Atakuman - Tuğba Tanyeri Erdemir - Deniz Erdem - İlker Koç - Cem Karasu, Hititler, 
Edt. İlker Koç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum Ve Bilim Merkezi, Ankara, 2006, s. 1.
11 Veli Sevin, Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul, 2003, s. 167.
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bir askeri otorite kurdu. Hititlerin izlediği yayılım politikasının altında yatan 
sebepler ekonomik olduğu kadar aynı zamanda güvenlik ve siyasi amaçlıydı. 
Yayılım faaliyetleri sonucunda elde edilen ganimet, vergi ve haraç gibi eko-
nomik amaçlarla birlikte hem Hitit krallarının konumu güçlendi ve hem de 
devletin büyümesine yönelik önemli fırsatlar ele geçirildi.12

Hititlerin Fırat politikasında Kuzey Suriye ve Anadolu’nun güney bölge-
lerinin yanı sıra Yukarı Fırat bölgesinde bulunan İşuva ülkesinin konumu 
oldukça önemliydi.13 Bu krallık aynı zamanda Hitit İmparatorluğu’na bağlı 
olup hakkında çok fazla bilgiye sahip olunan krallıklardan biridir. Bu krallı-
ğın lokalizasyonuyla ilgili bilgilerimiz çoğunlukla Hitit ve Asur kaynaklarına 
dayanmaktadır.14

Asur ve Hitit kaynaklarına göre İşuva ülkesi bugünkü Elazığ çevresini kap-
samakta olup;15 bu krallığın sınırları16 kuzeyde Murat Nehri, batıda ve güney-
batıda ise Fırat Nehri ile çevrilmiştir.17 Bu nedenle güneydoğu sınırı, Murat ve 
Fırat Nehri havzalarını Hazar Gölü’nden ayıran sıradağlar tarafından sınırlan-
dırılmıştır.18 İşuva ülkesinin Sivas ve Malatya arasındaki geçitte bulunması 
ve Aşağı Fırat’tan Kuzey Suriye’ye geçişe imkân vermesi nedeniyle İç Anadolu 
bölgesi ile Mezopotamya önemli bir geçiş bölgesi konumunda görülmüştür. 
Ayrıca Aşağı Dicle’den Asur ve Babil’e geçiş imkânları sağlaması nedeniyle bu 
ülkenin Hititler açısından büyük bir öneme sahip olmasına neden olmuştur.19

Hitit İmparatorluk Dönemi yazıtlarında İşuva formuyla geçen bu ülke adı-
nın Asur yazıtlarında geçen İşua ifadesiyle aynı olduğu kabul edilmektedir.20 
Yazılı Hitit metinlerine göre İşuva Krallığı, Fırat (Puratti) geçildikten sonra 
varılan ilk ülkedir. İşuva ülkesinin coğrafi sınırlarının Fırat Nehri’nin geçil-
mesinden hemen sonra başladığının en önemli kanıtlarından biri de I. Şuppi-
luliuma Dönemi’nde Mitanni prensi Mattiwaza ile yapılan antlaşmada geçen 
“...Fırat’ı geçtim ve İşuva’ya girdim” ifadesi İşuva’nın batı sınırının Fırat ile 
başladığını açıkça ortaya koymaktadır.21

İşuva Krallığı’nın ana yerleşimi ve tarım alanları, Murat Nehri’nin Fırat ve 
Altınova’yla birleştiği sahada bulunmaktadır. Bahsettiğimiz bütün bu alanlar 
günümüzde Keban Baraj Gölü’nün suları altında kalmıştır. Ancak Keban Ba-
raj Gölü yapılmadan önce yapılan yoğun arkeolojik kazılar sonucunda bu coğ-

12 Özcan, “a.g.m.”, s. 277.
13 Horst Klengel, “Die Hethiter und Isuwa”, Oriens Antiquus 7, 1968, s. 63-76.
14 John David Hawkins, “The Land of İşuwa: The Hieroglyphic Evidence”, III. Uluslararası Hititoloji 
Kongresi Bildirileri, Çorum, 16-22 Eylül 1996, Ankara, 1998, s. 281.
15 Nursel Aslantürk, “İşuua Memleketi Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 5(1), DOI: 10, 1501/sbeder, Ankara, 2014, s. 60.
16 Kemalettin Köroğlu, Urartu Krallığı Dönemi’nde Elazığ (Alzi) ve Çevresi, Arkeoloji ve Sanat Yayın-
ları, İstanbul, 1996, s. 64.
17 Turgut Yiğit, “Tarih Öncesi ve Hitit Döneminde İşuwa Bölgesi”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
28, Ankara, 1995, s. 233.
18 Aslantürk, “a.g.m.”, s. 60.
19 Özcan, “a.g.m.”, s. 277.
20 Köroğlu, a.g.e., s. 64.
21 Köroğlu, a.g.e., s. 64.
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rafyadaki eski yerleşim alanlarıyla ilgili oldukça önemli bilgiler ortaya çıkarıl-
mıştır. İşuva Krallığı’yla ilgili önemli yerleşim yerlerinden bazıları Altınova’da 
bulunan22 Tepecik23, Norşuntepe24 ve Korucutepe’dir.25 Ayrıca bahsettiğimiz 
bu yerleşim alanları Geç Tunç Çağı’na ait önemli politik merkezler arasın-
da sayılmıştır. Özellikle Korucutepe26 yerleşim alanında27 yapılan kazılarda, 
İşuva ülkesinin bu yerleşim alanındaki egemenliğini kanıtlayacak çok sayıda 
buluntu ele geçirilmiştir. Bu buluntular arasında İşuva ülkesini yöneten aile 
bireylerinin isimlerinin üzerinde bulunan çok sayıda mühür bulunmuştur. 
Demir Çağı’nda ise İşuva Krallığı, Malatya’da bulunan Geç Hitit Krallığı Melid 
ile Urartu Krallığı’nın egemenliği altında bulunan Şupa ülkesi arasında bir 
köprü görevi görmüştür.28 Ayrıca Fırat Nehri’nin Malatya Ovası karşısına dü-
şen ve İşuva ülkesinin sınırları içerisinde Yakın Doğu coğrafyasının en zengin 
bakır kaynağı olan Ergani madeni çıkarılmıştır.29

Fırat’ın doğu kıyısında ve Malatya yakınlarında bulunan İmikuşağı höyü-
ğünde ortaya çıkarılan buluntular, Eski Hitit kültürünün XVII. yüzyılın son-
ları ve XVI. yüzyılın başlarından itibaren Doğu Anadolu’ya yayılmış olduğunu 
ortaya koyması açısından önemlidir. Ayrıca bu yerleşim yerinin etrafının sur-
larla çevrilmiş bir kült merkezi olması da dikkat çekicidir. Kuleyle korunan 
ve aynı zamanda anıtsal bir kapıyla giriş yapılabilen bu küçük yerleşim mer-
kezinin içinde 8 x 5 m. boyutlarında, taş duvarlı bir tapınak ve bununla ilgili 
depolar ve mekânlar bulunmaktadır.30

Bu yerleşim yerinde bulunan Cella, içinde büyük ocak bulunan bağımsız 
tek bir mekândan oluşur. Bu yapının güneyinde ise, biri kent suruna yapışık 
inşa edilmiş iki depo ortaya çıkarılmıştır. Burada, üzerlerinde “signe royal” 
baskıları bulunan ve pişmiş topraktan yapılmış çok sayıda iri vazo, matara ve 
testi ele geçirilmiştir. Kutsal mekânlarda bulunan kabartmalı vazo parçaları 
ile dinsel törenlerde kullanılan ve Hititlerin “bibru” ismini verdikleri hayvan 
biçimli rhytonlar, İmikuşağı’nın en çarpıcı özellikleri arasında bulunan öğeler 
olmuştur. Kartal başı, boğa başı ya da ayakları üzerine çökmüş geyik ve boğa 
biçimli bu rhytonlardan biri, antilop, tavşan, at gibi hayvanlara ait kabartma 
örnekleriyle bezelidir. Eski Hitit Dönemi’nde bu türde kutsal kapların çoğun-
lukla altın ve gümüşten yapıldığını görüyoruz.31

22 Hawkins, “The Land of İşuwa: The Hieroglyphic Evidence”, s. 282.
23 Ufuk Esin, “Tepecik Kazısı 1972”, Keban Projesi 1972 Çalışmaları, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Keban Projesi Yayınları, Ankara, 1976, s. 101-117.
24 Harald Hauptmann, “Norşun Tepe Kazıları 1972”, Keban Projesi 1972 Çalışmaları, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Ankara, 1976, s. 60-100.
25 Hans G. Güterbock, “Korucutepe Kazısı 1969”, Keban Projesi 1969 Çalışmaları, Ortadoğu Tek-
nik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Ankara, 1971, s. 47-69.
26 Mehmet Işıklı, Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü Çok Bileşenli Gelişkin Bir Kültürün 
Analizi, Akeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2011, s. 148-154.
27 Yüksel Arslantaş, Tarih Öncesi Dönemde Elazığ, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2013, s. 142.
28 Hawkins, “The Land of İşuwa: The Hieroglyphic Evidence”, s. 282.
29 J.G. Macqueen, Hititler ve Hitit Çağında Anadolu, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2009, s. 59.
30 Sevin, Anadolu Arkeolojisi, s. 170-171.
31 Sevin, Anadolu Arkeolojisi, s. 171-172.
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İşuva ülkesinin bulunduğu coğrafya, ilk olarak Hatti ve Mitanni ülkeleri 
arasında daha sonrasında Hatti-Asur ve son olarak ise Asur-Urartu ülkeleri 
arasındaki çatışmalara sahne oldu. Hititlerin İşuva ülkesiyle ilgilendikleri dö-
nemlerde bu ülkeyle ilgili Boğazköy arşivlerinde çok sayıda belge bulunmak-
tadır. Bu belgelerin büyük çoğunluğu Hititlerin Erken İmparatorluk Döne-
mi veya İmparatorluk Çağı’yla ilgilidir. Arşivlerde bulunan bu belgeler, İşuva 
Krallığı’nın bütün tarihi dönemlerini kapsamamaktadır. I. Hattuşili ve I. Mur-
şili dönemlerinde Hititlerin doğu bölgelerine yönelik sürdürdüğü sert politika-
lar Hititlerin Yukarı Fırat bölgelerine yönelik hedeflerini ortaya koymaktadır.32

Özellikle I. Hattuşili Dönemi’nde33 Hattuşa’nın başkent yapılmasıyla Eski 
Hitit Devleti, Yakın Doğu’da çok daha etkili bir güç haline geldi. Hitit Devle-
ti’nin ilk hedefi Kuzey Suriye coğrafyası oldu. Yarim-Lim’in başkenti Alalah’ın 
(Tell Açana) Hititler tarafından ele geçirilmesi daha büyük askeri seferler için 
kendisine önemli bir avantaj sağladı. Daha sonrasında Hitit ordusu Fırat’a 
doğru ilerleyerek Malatya yakınlarında nehrin karşı kıyısına geçti. Batı Ana-
dolu’daki Arzava ülkesi zapt edildi. Hititler bu dönemde Kuzey Suriye coğraf-
yasıyla geliştirdikleri münasebetler sonucunda Babil yazısından geliştirdikleri 
Hitit yazısını keşif etti.34

I. Hattuşili, iktidarı döneminde35 gerçekleştirdiği II. Suriye Seferi esnasında 
ise Fırat Nehri’nin36 doğu bölgelerine saldırdı ve Zaruna kentini yağmaladı.37

Bölgedeki diğer yerel krallıklar, Hitit kralının gerçekleştirdiği bu saldırı-
lar karşısında bir araya gelip ittifak kurdu. Hitit kralı I. Hattuşili’yi, Toros 
Dağları’nın güneyinden Fırat’ın batısını ve doğu bölgelerini kontrol altında 
tutan Haşşuwa ülkesinden gelen ordu karşıladı. Aleppo kentinden Haşşuwa 
ülkesini desteklemek amacıyla farklı bir ordu daha geldi. Ancak bahsettiğimiz 
bu ittifak ordusu, Hitit kralı I. Hattuşili tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. 
Hititler elde ettiği bu galibiyetlerden sonra Haşşuwa ve Zippansa kentlerini 
yağmaladı.38 Daha sonrasında Fırat üzerinde bulunan ve Zippansa kentine 
yardım eden Hahha / Hahhum ülkesine saldırdı.39

32 Hawkins, “The Land of İşuwa: The Hieroglyphic Evidence”, s. 282.
33 Turgut Yiğit, “Eski Hitit Krallığı’nın Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye Politikası”, XV. Türk 
Tarih Kongresi, 1. Cilt, Eski Anadolu Uygarlıkları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2010, s. 97-108.
34 Sevin, Anadolu Arkeolojisi, s. 167.
35 Başkent Hattuşa’da ortaya çıkarılan çivi yazılı devlet arşivindeki bilgilere göre Hitit Devleti’nin 
kurucusu olarak kabul edilen ilk kral aynı zamanda Hitit dilinde “hükümdar” anlamına gelen La-
bar/Tabarna ünvanını da taşıyan I. Hattuşili’dir. Hattuşili’nin iktidar dönemi, yağmacı bir kavmin 
kurmakta olduğu kabile devletinin önemli ayak izleri ile doludur. Hattuşili, Hitit tahtında olduğu 
dönem boyunca ülkenin sınırlarını genişletme gayreti içinde olmuştur. Bunun dışında Hitit kralı 
ele geçirilen topraklarda yeni idare düzeninin kurulması, Hititlerin Anadolu’daki askeri egemen-
liklerinden önce var olan özerk yapıya sahip kentlerin kaldırılması, ele geçirilen bölgelerin Hitit-
leştirilmesi ve bu yerleşim alanlarında Hitit kanunlarına dayalı idari ve hukuki kurumların dü-
zenlenmesi gibi idari konularla da uğraşmıştır. Bkz. Ünal, Hititler Devrinde Anadolu, I. Cilt, s. 66.
36 Trevor Bryce, “A View From Hattuşa”, The Babylonian World, Edt. Gwendolyn Leick, Routledge, 
New York, 2007, s. 503.
37 Trevor Bryce, The Kingdom of The Hittites, Oxford Universty Press, New York, 2005, s. 77.
38 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 77.
39 O.R. Gurney, “Hittite Geography: Thirty Years On”, Fs Alp, 1992, s. 213-221.
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I. Hattuşili’nin gerçekleştirdiği II. Suriye Seferi sonunda, Hitit Krallığı ol-
dukça önemli başarılar kazandı ve Fırat Nehri’nin geçilmesi bu dönemler için 
Hitit tarihinde benzeri görülmemiş başarılar olarak görülmektedir. Çünkü bu 
tarihe kadar sadece 700 yıl öncesinde Akkad kralı Sargon, Fırat Nehri’ni ge-
çebilmişti.40 Hitit Kralı’nın Fırat Nehri’ni geçtiği seferle ilgili yazılı kaynaklarda 
şu ifadeler yer almaktadır:41

“Mala (Fırat) Nehri’ni (benden önce) hiç kimse (hiçbir kral) geçmemişti. Bü-
yük Kral, Tabarna (kendisi) onu yürüyerek geçti. Arkasından savaşçılar (da) 
onu yürüyerek geçtiler.”42

Ancak Sargon Seferi’yle karşılaştırdığımızda Hattuşili’nin Fırat bölgesine 
gerçekleştirdiği bu seferlerin sonuçlarının çok daha etkili olduğunu görüyo-
ruz. Örneğin bu seferler sonunda Hititler, Doğu Anadolu Bölgesi’nden Kuzey 
Suriye ve Mezopotamya’nın batı sınırlarına kadar olan bölgeleri egemenlik 
altına aldı. Hatta bu seferlerle Hitit kralı egemenlik alanını Mezopotamya’nın 
iç bölgelerine kadar götürdü. Bu durum, son dönemlerde yayınlanan bir Hitit 
yazılı metninde daha açık bir şekilde görülmektedir. Bu metinde Hitit kralı, 
Hahhum kentine saldırdığını ifade etmektedir:43

“Tuniya benim hizmetkârım, benim yanımda ol ve benim hizmetkârım ol-
duğun için seni koruyacağım. Tikunan (i) benim şehrim ve sen de benim 
hizmetkârımsın. Senin ülken benim ülkem bu yüzden seni koruyacağım. 
Benim yolum açık (askeri sefer başladığı için). Hahhum ülkesinin kralını 
bana karşı isyan ettiğinden onu ağır bir yenilgiye uğrattım. Onun büyük 
ve küçükbaş hayvanlarını ele geçirdim.”44

Yukarıdaki yazıtta geçen Tikunani ülkesi, Tuniya tarafından yönetilmek-
teydi. Bu şehir krallık kenti olarak inşa edilmişti. Tikunani ismi, ilk olarak 
yaklaşık 150 yıl önce Asur kralı Samsi-Adad’ın oğlu Ishme-Dagan’a ait mek-
tuplarda “Tigunanum” olarak geçer. Tikunani Krallığı muhtemelen Yukarı Fı-
rat ve Yukarı Dicle bölgeleri arasında Diyarbakır’a yakın bir coğrafyada yer 
almaktaydı. Hattuşili gerçekleştirdiği bu seferle yalnızca Fırat Nehri’ni geçip 
doğusunda bulunan birçok şehri yağmalamadı. Aynı zamanda Hitit kralının 
gerçekleştirdiği bu seferler sonunda, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Hititler, 
Doğu Anadolu ve Kuzey Mezopotamya coğrafyasında egemenlik kurdu.45

I. Hattuşili Fırat bölgesine46 düzenlediği seferlerle ilgili olarak kaleme aldığı 
“Benim Hizmetçim” ifadesini Tikunani ülkesinin kralı Tuniya için kullanmıştır. 

40 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 77-78.
41 Nurdoğan K. Gülen, Anadolu’nun Bin Tanrılı Kralı Şuppiluliuma, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2010, 
s. 58.
42 Gülen, a.g.e., s. 58.
43 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 78.
44 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 78-79.
45 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 79.
46 Trevor Bryce, “Anatolian States”, The Oxford Handbook of The State in The Ancient Near East 
and Mediterranean, Edited By: Peter Fibiger Bang and Walter Scheidel, Oxford Universty Press, 
2013, s. 161-179.
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8 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Hattuşili, bölgedeki diğer krallıkların saldırılarına karşı Tuniya ülkesini her 
zaman için korudu. Bunun en önemli nedeni ise Hattuşili’nin Doğu Anadolu 
ve Kuzey Suriye bölgelerine düzenlediği seferlerde Tikunani kralı Tuniya’nın 
kendisine destek olmasıdır. Örneğin Hattuşili’nin Hahhum ülkesine düzen-
lediği seferde Tuniya kendisini desteklemiştir.47 Tuniya, Hitit Kralı’na yazdığı 
mektupta: “İhtiyacın olan her şeyi bana yazabilirsin sana göndereceğim; hat-
ta gümüş ve at bile istersen gönderebilirim.” demiştir. Tuniya, Hitit Kralı’na 
gönüllü olarak yardım etmek zorundaydı çünkü Tuniya, Hititlere yardım et-
mekle çevredeki diğer krallıkların saldırılarına karşı Hititlerin korunmasını 
elde etmekteydi.48 Hatta Miller’a göre Tikunani Krallığı, Hitit kralı I. Hattuşili 
Yukarı Dicle bölgesinde bulunan49 Hahhum Krallığı’na saldırmadan önce Hi-
titlere bağlı bir krallık konumundaydı. Hitit kralına ait yazılı kaynaklardan 
yola çıktığımızda, Tikunani ve Hahhum ülkelerinin ele geçirilmesinden sonra 
Hititlerin Fırat’ın doğusuna sefer düzenlemek için elinin daha da güçlendiğini 
görüyoruz.50

I. Hattuşili’den sonra Hitit tahtına geçen I. Murşili döneminde Hititler, Fı-
rat bölgesinde çok daha etkili bir güç haline gelmeye başladı. Murşili, Hattuşi-
li’nin Suriye’de yarım kalan askeri politikalarını tamamlamak üzere harekete 
geçti. Bu düşünce çerçevesinde ilk olarak Halpa alındı. Ardından Hitit kralı 
ordusunu 800 km. kadar güneydoğuda kalan Fırat boyundaki Babil’e yön-
lendirdi. Bir zamanlar askeri, siyasi ve kültürel açıdan oldukça ön planda 
olan Babil şehri yağmalandı ve Kassitlere bırakıldı. Suriye’deki bu fetihlerin 
hem ekonomik hem de kültürel açıdan Hititlere önemli katkıları oldu. Çünkü 
Suriye’deki bu fetihlerden sonra Hititler devlet kayıtlarında çivi yazısını kul-
lanmaya başladı.51

Hitit kralı Telipinu’nun iktidarı döneminde ise Hititler, Kızılırmak Havzası 
ile Aşağı ve Yukarı ülke topraklarını kapsayan çeşitli kent ve bölge adlarını, 
tarımsal ve mali yönetim sisteminde yeni bir düzenlemeyi karara bağladı. 
Ancak bu kral döneminde mali ve idari konularda yaşanan başarılara kar-
şılık Suriye’deki fetihler ve Hititlerin Kizzuwatna ülkesi üzerindeki kontrolü 
büyük ölçüde kayboldu. Ayrıca Telipinu, Kizzuwatna ülkesi kralı İşputahşu 
ile yaptığı eşitlik antlaşması sonucunda Kizzuwatna ülkesi bağımsızlığını ka-
zandı. Bu durum Hititlerin uluslararası ilişkilerde yeni bir tutum sergiledi-
ğini de ortaya koymaktadır. Çünkü Hititler artık askeri seferlerle hâkimiyet 
kurmak yerine mümkün olduğu kadar diplomasi seçeneğini gündemlerine 
almaya başladı.52

47 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 79-80.
48 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 79-80.
49 J.L. Miller, “Hattuşili’s Expansion into Northern Syria in Light of the Tikunani Letter”, Akten des 
IV. Internationalen Kongrees für Hethitologie Würzburg, 4-8. Oktober 1999, Ed.: Gernot Wilhelm,  
Wiesbaden, 2001, s. 410-429.
50 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 79-80.
51 Theo P.J. Van Den Hout, “Hitit Krallığı ve İmparatorluğu’nun Kısa Tarihi”, Hititler: Bir Dünya 
İmparatorluğu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2013, s. 24-25.
52 Van Den Hout, “a.g.m.”, s. 26.
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Hitit İmparatorluk Çağı olarak adlandırdığımız dönemde Hititler özellikle 
II. Tudhalya (M.Ö. 1450-1420) ve I. Şuppiluliuma (M.Ö. 1380-1340) dönemle-
rinde yeniden Yakın Doğu coğrafyasında önemli bir askeri ve siyasi güç olarak 
belirmeye başladı.53 Özellikle II. Tudhalya’nın M.Ö. 1420 yılında Hitit tahtına 
oturmasıyla birlikte, Hitit İmparatorluğu’nun egemenlik alanları yeniden do-
ğal sınırlarının ötesine geçmeye başladı ve Hitit kralları uluslararası siyasette 
önemli aktörler haline gelmeye başladı. II. Tudhalya, Hitit yönetimini eline 
aldığında İmparatorluk Suriye’de toprağa sahip değildi. Bu dönemde Kızılır-
mak Dağları’nda yaşayan Kaşka halkları Hatti ülkesini işgal etti, ancak bu 
saldırılar etkili olmadı ve Kaşkalar yenilgiye uğratıldı.54 Doğuda Hitit Devleti 
için en büyük tehlike ise askeri açıdan giderek güçlenen Mitani ve Hanigalbat 
adlı Hurri Devletleri idi.55

Anadolu’nun güneyine lokalize edilen Kizzuwatna ülkesinin56 askeri ve 
siyasi açıdan kontrolü, Hurri devletlerine yapılacak herhangi bir sefer için 
gerekliydi. Bunun üzerine Tudhalya seleflerinin politikasını sürdürerek, kral 
Şunaşşura ile bir antlaşma yaptı. Bu antlaşma aynı zamanda Hititlerin, Fı-
rat bölgesindeki İşuva ülkesi üzerine yapacağı seferlerde ve Mitanni ülkesiyle 
mücadelesinde kendisine hem zaman kazandırdı ve hem de Hititlerin elini 
güçlendirdi.57

Yukarıda değindiğimiz üzere II. Tudhalya iktidarı döneminde gerçekleştir-
diği askeri ve siyasi başarılardan dolayı Hitit İmparatorluk Çağı’nın güçlü sa-
vaşçısı ve ülkesinin topraklarının Arzava, Kaşka ve Hurrili düşmanlarına kar-
şı savunucu olarak bilinir.58 II. Tudhalya iktidarının en önemli askeri ve siyasi 
olayları, Mitanni Krallığı ile mücadele ve İşuva ülkesinin Hitit egemenliğine 
alınması gayretleri oluşturdu.59 Hitit kralı II. Tudhaliya, Kaşka halkları üzeri-
ne düzenlediği askeri seferden yaklaşık bir yıl sonra, Hitit ordusu doğu sını-
rındaki bir başka önemli düşmana saldırmak için toplandı.60 Bahsettiğimiz bu 
düşman,61 yukarıda da bahsettiğimiz gibi modern Elazığ il sınırları içerisinde 
yer alan ve aynı zamanda Hititlerin en doğudaki sınırı ile Mitanni ülkesi ara-
sında yer alan İşuva Krallığı idi. İşuva Krallığı, Hatti ülkesi ve Mitanni Krallığı 
arasındaki mücadelede önemli yer kapsamaktaydı. Ayrıca İşuva ülkesi, Hitit 
ve Mitanni ülkeleri arasındaki mücadelede sürekli taraf değiştirmekteydi.62

53 Sevin, Anadolu Arkeolojisi, s. 174.
54 Van Den Hout, “a.g.m.”, s. 28-29.
55 Van Den Hout, “a.g.m.”, s. 29.
56 Ahmet Ünal - K. Serdar Girginer, Kilikya-Çukurova: İlk Çağlardan Osmanlılar Dönemi’ne Kadar 
Kilikya’da Tarihi Coğrafya, Tarih ve Arkeoloji, Homer Kitabevi, İstanbul, 2007, s. 50-66.
57 Van Den Hout, “a.g.m.”, s. 29.
58 Sevin, Anadolu Arkeolojisi, s. 174.
59 Aram Kosyan, “To The East of Hatti”, Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar Veli Sevin’e Ar-
mağan, Edt. Aynur Özfırat, Ege Yayınları, İstanbul, 2014, s. 280.
60 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 127.
61 G.F. Del Monte - J. Tischler, Repertoire Geographique des Textes Cuneiform Bd. 6 Die Orts-und 
Gewasssernamen der hethitischen Texte, Wiesbaden, 1978, s. 150-158.
62 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 127.
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Hitit kralı İşuva ülkesini kontrol altına alarak tüm Kuzey Suriye ve Önasya 
bölgesinde hâkimiyet kurmak amacındaydı.63

II. Tudhaliya, Mitanni ülkesinin desteğini arkasına alan ve sürekli olarak 
Hititlerin Fırat bölgesindeki egemenliği için sorun çıkaran İşuva ülkesine as-
keri sefer düzenledi. Bu krallığı yenilgiye uğrattı ve Hititler, Fırat hattında 
kontrolü yeniden sağladı. II. Tudhaliya’nın İşuva ülkesini yenilgiye uğratması 
üzerine bu ülkedeki isyancıların bazıları Mitanni ülkesine kaçtı. Hitit kralı, bu 
isyancıları kendisine teslim etmesi için Mitanni ülkesine elçi gönderdi ancak 
Hitit kralının bu isteği Mitanni kralı tarafından ret edildi:64

“İşuva ülkesinin isyancıları Hurri topraklarına sığındı. Ben elçimi Hurri 
ülkesine gönderdim ve bu ülkeye sığınan isyancıları bana teslim etmeleri 
için emir verdim. Fakat Hurriler benim elçimi geri gönderdi ve isyancıları 
bana teslim etmeyi ret etti. Hurri kralı İşuva gibi bölgedeki yerel krallıkla-
rın kendi dedesinin toprakları olduğunu ve buradaki insanların Hurri ül-
kesine gelerek buraya yerleştiğini söyledi. Evet, bu doğrudur bu topraklar 
önceden Hurri ülkesine ait olabilirdi ancak şimdi bu coğrafya artık Hitit 
ülkesinin egemenliği altında bulunmaktadır. Bundan dolayı Hurri kralı 
isyancıları bana teslim etmeliydi fakat Hurriler bunu reddetti.”65

Bu gelişmeler üzerine sefere çıkan Hitit kralı, Hurri ordusunu ağır yenilgi-
ye uğrattı. Başta Fırat hattı olmak üzere işuva ülkesi ve bölgedeki yerel kral-
lıklar Hitit egemenliği altına girdi. Hitit kralı özellikle ülkesinin batısında ve 
Kaşka toprakları üzerinde egemenlik kurduktan sonra İşuva ülkesine yöneldi. 
II. Tudhaliya’nın eksik olan yıllıklarını incelediğimizde, İşuva Seferi sonunda 
Hititlerin bütün bölgede ciddi bir egemenlik kurduğu kanısına varıyoruz.66 
Bu seferle birlikte Hitit kralı tarafından bu ülkeye Hitit nüfusu yerleştirildi.  
II. Tudhalya tarafından Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Aşşuwa ülkesine 
yapılan sefer sonunda, bu ülkeden çok sayıda yaya ve atlı asker esir alınıp 
Hitit ülkesine götürüldü. Hititlerde gerek Orta Krallık gerekse İmparatorluk 
dönemlerinde genel anlamda uygulanan politika ele geçirilen bölgelere Hititli 
nüfusu yerleştirmek şeklindeydi. Aksi takdirde ele geçirilen bölgelerde Hitit 
ordusu dönüş yoluna geçtikten hemen sonra Hititlere karşı isyanlar çıkmak-
taydı. Örneğin İşuva ülkesi ele geçirildikten sonra yukarıda da ifade ettiğimiz 
üzere bu ülkenin halkı İşuva’yı terk edip Mitanni ülkesine sığındı. Şayet II. 
Tudhalya tarafından Hitit nüfusu, İşuva ülkesine yerleştirilmeseydi. I. Ar-
nuwanda Dönemi’nde başta Fırat’ın doğusundaki Maldiya ülkesi başta olmak 
üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hititlere karşı önemli isyanlar çıkacaktı.67 
Ancak bu sefer sonucunda, Hititler elde ettiği bütün başarılara rağmen kısa 
bir süre sonra İşuva ülkesi, Mitanni Krallığı’yla birlikte hareket edip, Hititlere 

63 Birgit Brandau - Hartmut Schickert, Hititler Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorluğu, Arkadaş Ya-
yınları, Ankara, 2004, s. 132.
64 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 127.
65 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 128.
66 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 128.
67 Kosyan, “a.g.m.”, s. 280-281.
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karşı yeniden isyan etti. Sonuç olarak Hitit kralının İşuva Seferi, doğu sınırına 
kesin bir egemenlik getirmedi. İşuva’nın isyanı sonucu Hititlerin doğu sınırı, 
Mitanni ülkesi ve onun ittifak kurduğu ülkelerin saldırısına açık hale geldi.68

I. Şuppiluliuma ise gerçekleştirdiği başarılı seferlerle ülkesinin siyasi sınırla-
rını Kuzey Suriye’ye, egemenlik alanını da Kuzey Mezopotamya’ya ve Hurriler’in 
M.Ö. 1500 yıllarında kurmuş olduğu Mittanni ülkesine kadar genişletmiş oldu. 
Bu kral aynı zamanda Doğu Anadolu’nun batı kesimlerine lokalize edilen Hurri 
kökenli İşuva Krallığı’nı yeniden ele geçirdi.69 İşuva Krallığı’nın ele geçirilmesi,70 
Hitit İmparatorluğu’nun Fırat bölgesindeki politikaları için oldukça önemliydi.71 
Bu dönemde Hitit İmparatorluğu’nun sınırları güneyde Lübnan, kuzeyde Kara-
deniz coğrafyası, batıda Ege Bölgesi, doğuda ise Bingöl Dağları’na kadar ulaştı.72

I. Şuppiluliuma’nın Hitit tahtına çıkmasından sonra73 bu krallığın Yakın 
Doğu coğrafyasındaki askeri ve siyasi gücü daha çok arttı. Bu dönemde Hat-
tuşa’nın etrafı surlarla çevrildi ve şehir eski dönemlere nazaran çok daha 
müstahkem bir hale getirildi.74 I. Şuppiluliuma Dönemi’yle birlikte Hititler, 
Mitanni ülkesiyle yoğun askeri ve siyasi mücadeleler yürüttü.75 Örneğin Hitit 
kralı Torosları aşarak Suriye topraklarına askeri sefer gerçekleştirdi ancak bu 
sefer esnasında Hititler, Mitani ve Mısır ittifakı karşısında ağır bir yenilgi aldı. 
Bundan dolayı Hitit kralı bir sonraki saldırı için daha dikkatli davranmak 
zorunda kaldı. I. Şuppiluliuma’nın Mitani ülkesi üzerine düzenleyeceği bir 
sonraki sefer için planı Malatya civarında Fırat Nehri’ni geçip Mitani ülkesine 
arkadan saldırmak şeklindeydi. Ancak Hitit kralının takip edeceği bu güzer-
gâh kuzey bölgelerindeki dağlık alanlarda yaşayan savaşçı halklardan dolayı 
oldukça tehlikeliydi ve sefer öncesinde bu halklardan gelebilecek tehlikelerin 
ortadan kaldırılması gerekiyordu.76

68 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 128.
69 Sevin, Anadolu Arkeolojisi, s. 174-175.
70 Stefano De Martino, Hititler, Dost Kitabevi, Ankara, 2006, s. 53-54.
71 Özlem Sir Gavaz, “Hitit İmparatorluğu’nun Suriye ve Yukarı Mezopotamya Ticaret Yolları Üze-
rindeki Hâkimiyet Politikası”, İCANAS 38 Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 
Ankara, 2007, s. 2825.
72 Sevin, Anadolu Arkeolojisi, s. 174-175.
73 Hitit kralı I. Şuppiluliuma’nın tahta çıkmasından önce Hitit Krallığı’nı oldukça zor günler bek-
lemekteydi. Örneğin Hititleri Anadolu coğrafyasındaki önemli rakiplerinden Arzawa ülkesinin bu 
dönemde gittikçe yükseldiği görülmekte. Hatta Amarnaa mektuplarında III. Amenophis’in Hitit 
kralını değil de Arzawa yöneticisini muhatap aldığını görüyoruz. Kuzeydeki dağlık alanlarda oturan 
kavgacı Kaşka halklarıyla da Hitit Devleti’nin başı dertteydi. Bu dönemin askeri ve siyasi olaylarını 
anlatan daha sonraki dönemlere ait yazıtlarda, Hititlerin merkezine doğru giderek yaklaşmak-
ta olan düşman isimleri verilmektedir. Yaklaşık M.Ö. 1375 yılından başlayarak kırk yıl boyunca 
Şuppiluliuma’nın adı Yakın Doğu tarihinde sürekli olarak ön planda olmuştur. Hitit kralının ilk 
yılları, bir yandan başkenti büyütmek ve surlarla çevirmek bir yandan da halkının anayurdunda 
güvenliğini sağlamakla geçti. Bkz. Seton Lloyd, Türkiye’nin Tarihi Bir Gezginin Gözüyle Anadolu 
Uygarlıkları, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara, 2007, s. 37-38.
74 O.R. Gurney, The Hittites, Penguin Books, Great Britain, 1981, s. 29.
75 Turgut Yiğit, “Hitit Krallığı İle Kuzey Suriye İlişkilerinde Halpa / Halap (Halep) Kenti’nin Yeri”, 
Uluslar Arası Dördüncü Orta Doğu Semineri İlkçağlardan İslamiyetin Doğuşuna Kadar Orta Doğu, 
Edt. Mustafa Öztürk - Enver Çakar, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları, 
Elazığ, 2011, s. 378.
76 Gurney, The Hittites, s. 29-30.
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I. Şuppiluliuma, sefer için gerekli koşulları sağladıktan sonra Fırat Neh-
ri’ni geçerek daha önce kaybedilen İşuva ülkesini geri aldı. Ardından Hitit or-
dusu Mitanni ülkesi başkenti Waşşukkanni’ye saldırdı ve bu kenti yağmaladı. 
Mitanni kralı bu savaş esnasında Hitit ordusuna karşı direnemedi ve kaçmak 
zorunda kaldı. Şuppiluliuma daha sonra Fırat’ı yeniden geçerek Suriye top-
raklarına doğru ilerledi. Hitit kralının Suriye üzerine düzenlediği bu seferle en 
önemli amacı, Mitanni’yi yenilgiye uğrattıktan sonra bölgedeki diğer krallıkla-
rı da kontrol altına almaktı. Şuppiluliuma, gerçekleştirdiği bu askeri seferler 
sonucunda Aleppo (Halap) ve Alalakh (Atchana) Hitit egemenliği altına aldı. 
Bu seferler sonucunda Suriye’de bulunan Nahussi ve Amurru Krallıkları’yla 
antlaşmalar imzalandı. Böylece Lübnan kıyılarına kadar olan bölgeler Hitit 
egemenliği altına girdi.77 Fakat bu dönemde Kargamış Krallığı, Fırat Nehri’nin 
ana geçitlerini kontrol altında tutmaktaydı ve Fırat bölgesinde bulunan kral-
lıklardan sadece Kargamış Krallığı, Hitit ordusuna karşı direnebildi. Ancak 
Fırat’ın batısındaki toprakların Hititler tarafından ele geçirilmesi üzerine, Kar-
gamış ülkesi Hitit ordusu karşısında uzun süre direnemedi ve düştü. Karga-
mış ülkesinin düşmesi, bu ülkenin kralı Tuşratta’nın prestij kaybetmesine 
sebep oldu ve bu kral oğullarından biri tarafından öldürüldü.78

I. Şuppiluliuma’nın Fırat’a gerçekleştirdiği bu seferlerle ilgili bilgiler yazıt-
larda şu şekilde geçmektedir:79

“Fırtına tanrısının sevgilisi, Hatti ülkesinin kralı kahraman büyük kral 
ben Majeste Şuppiluliuma savaşa gittim. Kral Tuşratta’nın büyüklük tas-
laması yüzünden Fırat’ı geçtim ve İşuva ülkesine saldırdım. İşuva ülkesini 
ikinci kez yendim ve onları yönetimim altına aldım. Babam zamanında 
İşuva ülkesine geçen Gurtalişşa askerlerini, Arawanna askerlerini, Za-
zişşa ülkesini, Tegerama (Gürün) ülkesini, Timmina ülkesini, Haliwa’nın 
dağlık bölgesini, Karna’nın dağlık bölgesini, Turmitta askerlerini, Alha ül-
kesini, Hurma ülkesini, Harana’nın dağlık bölgesini, Tegarama (Gürün) 
ülkesinin yarısını aldım. Tepurziya askerlerini, Hazga askerlerini, Arma-
tana askerlerini, bu askerleri ve ülkeleri yendim ve oraları Hatti ülkesi 
için tekrar fethettim. Zapt ettiğim (bu) ülkeleri serbest bıraktım ve kendi 
yerlerinde kaldılar. Serbest bıraktığım bütün insanlar kendi halklarına 
döndüler ve Hatti ülkesi onların yerlerini aldı.”80

“Ben Kahraman Fırtına tanrısının sevgilisi Hatti ülkesinin kralı Büyük 
Kral Majeste Şuppiluliuma, Alşe ülkesine (Yukarı Dicle bölgesi) ulaştım ve 
bölgenin merkezi Kutmar’ı (Batman suyunun doğusu) zapt ettim. Alşe’li 
Antar-atal’a orasını hediye olarak verdim. Bölge merkezi Şuta’ya (Dicle ile 
Habur arasındaki dağlık bölgede) gittim ve onu alt üst ettim. Wassukan-
ni’ye vardım. Bölge merkezi Şuta’nın sakinlerini sığır ve koyunları ile ve 

77 Gurney, The Hittites, s. 29-30.
78 Ahmet Ünal, Hititler Devrinde Anadolu, I. Cilt, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002, s. 95.
79 Sedat Alp, Hitit Çağında Anadolu Çiviyazılı ve Hiyeroglif Yazılı Kaynaklar, Tübitak Popüler Bilim 
Kitapları, Ankara, 2011, s. 93.
80 Alp, a.g.e., s. 93.
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değerli eşyaları ile birlikte alıp Hatti ülkesine getirdim. Kral Tuşratta kaçtı, 
savaşta benim karşıma çıkmadı. Geri döndüm (batıya döndüm) ve (tekrar) 
Fırat’tan geçtim…”81

Bu seferlerden sonra I. Şuppiluliuma Hitit başkentine geri döndü. I. Şuppi-
luliuma ülkesine döndüğünde Suriye’nin yönetimini82 oğlu Telipinu’ya bırak-
tı.83 Suriye’deki yerel beyliklerin bir kısmı Hititlerin yanında yer alırken diğer 
yerel beylikler ise Mitanni ülkesiyle ittifak halindeydi. Mitanni ülkesi ise Hitit 
Krallığı’nın Fırat bölgesinde kurduğu askeri baskı karşısında Mısır ülkesiyle 
ittifak kurdu. Mitanni ülkesi kralı Tushratta öldürülünce yerine Artatama, 
Mitanni tahtına geçti. Artatama’dan sonra ise Mitanni tahtına oğlu Shutarna 
geçti. Bu dönemde Mitanni ülkesine bağlı olan Asur Krallığı bağımsızlığını ilan 
etti. Asur’un bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Hitit kralı I. Şuppiluliuma 
hemen Suriye’ye askeri sefer düzenledi. Böylece I. Şuppiluliuma’nın gerçek-
leştirdiği bu seferler sonucunda Kargamış, Suriye ve Fırat Nehri’ne kadar olan 
bölgeler Hitit Krallığı’nın egemenliği altına girdi.84

İşuva ülkesinin ele geçirilmesi, Hititlerin Fırat Nehri’ni geçmesi ve Mitanni 
ülkesinin merkezine oldukça yaklaşması demekti. Hititlerin bu tarihe kadar 
Anadolu coğrafyasında gerçekleştirdiği fetihlerde izlediği temel politika, Mi-
tanni ülkesi ile herhangi bir düşmanlığa girmemek şeklindeydi. Fakat Şuppi-
luliuma’nın İşuva ülkesine saldırması ve burayı kontrol altına alması Hitit ve 
Mitanni ülkeleri arasında mücadelenin doğrudan başlaması demekti. Ayrıca 
Hititlerin artık Anadolu coğrafyasında güçlü bir egemenlik kurabilmesi için 
Mitanni Krallığı’nı yenilgiye uğratması gerekmekteydi.85

Mitanni ülkesinin izlediği yayılmacı politikalar aynı zamanda I. Şuppiluliu-
ma’yı bu ülke ile savaşmak zorunda bırakıyordu. Çünkü Mitanni tahtına geçen 
I. Artatama ve onun yerine geçen oğlu II. Shurttarna, İşuva ülkesini86 yeniden 
ele geçirmek için çeşitli politikalar uygulamaya koydu.87 Ayrıca II. Shuttarna, 
İşuva ülkesini Hititlere karşı isyan etmesi için sürekli olarak teşvik etmekteydi.88

81 Alp, a.g.e., s. 93.
82 Hitit kralı I. Şuppiluliuma gerçekleştirdiği bu seferler sonunda aynı zamanda yönetimsel anlam-
da Suriye topraklarında önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Örneğin Aleppo ve Fırat kenarındaki 
Kargamış olmak üzere Suriye coğrafyası iki krallığa ayrıldı. Bu krallıklara iki oğlunu Telipinu ve Pi-
yasssili (son dönemlerde Sharri-Kushuh olarak tanımlanmaktadır) yönetici olarak atadı. Bu tarih-
ten sonra bahsettiğimiz bu iki krallık, Hitit hanedan ailesine ait yöneticiler tarafından yönetildi. Bu 
krallıklar, Hitit İmparatorluğu’nun çöküşüne kadar Anadolu’da özellikle Fırat bölgesinde Hititlerin 
önemli temsilcisi haline geldi. Bu iki krallık dışında Hititlerin Anadolu’nun güney bölgelerindeki 
önemli temsilcilerinden biri de Tarhuntaşşa Krallığı oldu. Coğrafi konumu itibariyle Güney Doğu 
Anadolu Bölgesi’ne lokalize edilen bu krallık, Hititlerin bölgedeki önemli temsilcilerindendi. M.Ö. 
13. yüzyılda Tarhuntaşşa doğrudan Hitit Kralı’nın erkek yeğeni tarafından yönetildi. Bu tarihten 
sonra Tarhuntaşşa Krallığı, Aleppo ve Kargamış Krallıkları’yla eş değer bir statüye sahip oldu. Bkz. 
Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 51.
83 Yiğit, “Hitit Krallığı ile Kuzey Suriye İlişkilerinde Halpa/Halap (Halep) Kenti’nin Yeri”, s. 378.
84 Gurney, The Hittites, s. 30-31.
85 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 156.
86 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 156.
87 G. Wilhelm, The Hurrians, Warminster, 1989, s. 27-37.
88 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 156-157.
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Mitanni kralı Tushratta89 döneminde Hitit ve Mitanni ülkeleri arasında gerçek-
leşen savaşta I. Şuppiluliuma yenilgiye uğradı. Tushratta’nın elde ettiği bu galibi-
yet sonunda90 Hititlerin Fırat ve İşuva üzerindeki egemenliği önemli darbe aldı.91

Ancak I. Şuppiluliuma iktidarının 4 veya 5. yılında Fırat’ı geçerek Mitanni 
ülkesi üzerine yeniden askeri sefer düzenledi. Bu sefer esnasında Hitit or-
dusu Fırat bölgesinde egemenlik sağladıktan sonra İşuva ülkesi üzerine yü-
rüdü.92 Bu ülke kontrol altına alındıktan sonra93 Hitit ordusu güneye inerek 
Mitanni ülkesine saldırdı. Mitanni ülkesinin başkenti Waşşukkanni, Hititler 
tarafından yağmalandı ve Mitanni kralı Tushratta bu saldırı karşısında faz-
la bir direnç gösteremedi. Hitit kralı Mitanni ülkesini kontrol altına aldıktan 
sonra batıya yöneldi. Fırat Nehri’ni geçtikten sonra Mitanni ülkesinden Fırat’a 
ve Akdeniz sahillerine kadar uzanan bölgede bulunan Mukişh, Niya, Arahtu, 
Qatna ve Nuhashhi gibi ülkeleri egemenlik altına alındı.94

I. Şuppiluliuma’nın ölümüyle yerine Hitit tahtına geçen oğulları II. Ar-
nuwanda ve II. Murşili dönemlerinde Hititlerin Fırat hattındaki varlığı devam 
etti. Özellikle II. Murşili iktidarının ilk on yılında Hitit İmparatorluğu’nun ku-
zeydoğu ve güney ucuna yöneldi. Çünkü Suriye’de Nuhaşşe ve Kadeş kralları 
Mısır firavunu Horemheb’in desteğiyle Hitit aleyhine faaliyetlere başlamışlar-
dı. Başlangıçta Kargamış’taki Hitit valisi ve aynı zamanda Hitit kralı Murşi-
li’nin erkek kardeşi Piyaşşili/Sarrikuşuh ile Ugarit kralı II. Nikmaddu’nun 
Murşili’nin bir generaliyle ittifak kurup askeri güçlerini başarılı bir şekilde 
birleştirmelerine karşın, Şarrikuşuh’un ölmesinin ardından bizzat Hitit kralı-
nın harekete geçip araya girmesi gerekti. Bundan kısa bir süre öncesinde ise 
Halep Kralı’nın bir başka erkek kardeşi Telipinu da hayatını kaybedince Asur 
için uzun zamandır beklediği fırsatlar doğdu. Çünkü Asur, Kargamış’ın do-
ğusunda, Fırat’ın kendi taraflarında kalan toprakları istila etmek için hemen 
harekete geçti. Murşili iktidarının dokuzuncu yılında Anadolu ve Suriye coğ-
rafyalarında Hitit otoritesini yeniden kurdu ve Suriye eyaletine Telipinu’nun 
oğulları Şahurunuwa ile Talmişarruma’yı yeni vali olarak tayin etti. Ayrıca 
Amurru ve Ugarit’le yeni antlaşmalar imzalandı. II. Murşili uzun yıllardan beri 
Hititleri meşgul eden Azzi-Hayaşa ile olan askeri ve siyasi sorunlarını çözüme 
kavuşturdu. II. Murşili gerek Suriye’deki gerekse diğer bölgelerdeki devletlerle 
aralarındaki düşmanlıklara, taraflarla imzaladığı antlaşmalarla son verdi. II. 
Murşili babasının başlattığı diplomasiye dayalı siyaseti devam ettirdi ve devlet 
antlaşmalarını benzersiz bir uluslararası diplomasi aracı olarak uygulamaya 
soktu.95

89 Trevor Bryce, Letters of the Great Kings of the Ancient Near East: The Royal Correspondence of 
The Late Bronz Age, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, 2003, s. 34-35.
90 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 156-157.
91 J. Frue, Histoire du Mittanni, Paris, 2003, s. 90-97.
92 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 161.
93 Ammon Altman, “The Isuwa Affair in Sattiwaza Treaty”, CTH 51: A, obv. (10-24) Reconsidered, 
UF 32/2000, Ugarit-Verlag Münster, 2001, s. 11-21.
94 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 161.
95 Van Den Hout, “a.g.m.”, s. 33-35.
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Hititlerin Fırat politikasında önemli bir konuma sahip olan Mitanni dev-
leti ise, II. Murşili döneminden sonra yazılı kaynaklarda “Hanigalbat” adıyla 
karşımıza çıkmaktadır. Mitanni ya da Hanigalbat ülkesinin bundan sonraki 
tarihi, özellikle I. Adad Nirari, I. Salmanasar ve Tukulti-Ninurta dönemlerinde 
batıya doğru yayılmaya başlayan Asur Devleti’ne karşı yürüttüğü savaşlarla 
doludur.96 Bu sıralarda Taide (Tell Brak), Hanigalbat krallarının ikametgâ-
hı olmuştur.97 Asur kralı I. Adad Nirari ve oğlu I. Salmanasar dönemlerinde 
kuzeydeki Habur coğrafyasından önemli bölgeler ele geçirildi. Asur kralının 
başlattığı bu işgal faaliyetleri sonucunda Taidi’den Irrite kentine ve Harran 
eyaletinden Fırat’ın kenarındaki Kargamış’a kadar olan bölgeler Asur’un ege-
menliği altına girdi.98 Kuzey Suriye coğrafyasının önemli bir kısmının Asur 
tarafından işgal edilmesi, Hanigalbat kralı Waşaşatta’nın hâkimiyet alanını 
iyice daralttı.99

Asur kralı I. Salmanasar, Fırat Nehri’ni politik sınır olarak belirlemişse de 
bu bölgedeki Asur işgalleri ve yağmaları Hanigalbat kralı Waşaşatta’nın oğlu 
II. Şattuara’nın direnciyle karşılaştı.100 Asur kralı yazıtlarında sürekli olarak 
Hanigalbat şeklinde söz edilen Mittanni Devleti’nin bakiyesi olan güçler sü-
rekli olarak Asur’la mücadele etti. Bahsettiğimiz bu güçler Asur’la mücadele-
lerinde Hititlerden de yardım talep etti, ancak hiçbir zaman istedikleri askeri 
yardımı tam manasıyla alamadı.101

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Hanigalbat Devleti, Hititlerin Fırat coğraf-
yasındaki askeri ve siyasi faaliyetlerinde her zaman için hayati bir rol oyna-
mıştır. Örneğin Hitit kralı IV. Tudhaliya Dönemi’nde Hanigalbat’ın Hitit Dev-
leti’nin Asur politikasında oynadığı rolü ortaya koyması açısından102 önemli 
bir yazılı kaynak ele geçirilmiştir.103 Söz konusu bu belge Hanigalbat kralı 
tarafından Hitit kralına gönderilmiştir. Ancak mektubu gönderen Hanigalbat 
kralının adına ve mektubu alacak olan Hitit kralının adına bahsettiğimiz bu 
belgede hiçbir şekilde değinilmemiştir.

Ancak bu belgede104 İşuva kralı Ehli Şarruma’nın105 adının geçiyor olması 
nedeniyle bu belge IV. Tudhaliya’nın hükümdarlığının ilk yıllarına tarihlendi-
rilmektedir.106 Hitit kralı III. Hattuşili, Asur ile iyi ilişkiler kurmak için gayret 

96 İlknur Taş, Hitit Kralı IV. Tudhaliya Asur Devleti’ne ve Suriye’deki Vassal Krallıklara Yönelik 
Politikası, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2008, s. 69.
97 Ahmet Ünal, “Hurriler, Hurri Tarihi, Kültürü ve Arkeolojisiyle İlgili Yeni Buluntular ve Gelişme-
ler”, 1996 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Ankara, 1997, s. 22.
98 Hawkins, “The Land of İşuwa: The Hieroglyphic Evidence”, s. 283.
99 Taş, a.g.e., s. 69-70.
100 E. Weidner, “Assyrien und Hanigalbat”, Ugaritica VI. Publie a l’occasionale de la XXX. Campag-
ne de Foilles a Ras Shamra, Paris, 1968, s. 519-531.
101 Taş, a.g.e., s. 70.
102 Taş, a.g.e., s. 72.
103 Klengel, “Die Hethiter und İşuwa”, Oriens Antiquus 7, s. 63-76.
104 Taş, a.g.e., s. 72.
105 Klengel, “Die Hethiter und İşuwa”, Oriens Antiquus 7, s. 63-76.
106 Taş, a.g.e., s. 72.
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etmekteydi.107 Ancak IV. Tudhaliya döneminden itibaren Asur’un, Hanigalbat 
ülkesi üzerinde egemenlik kurmak istemesinden dolayı iki ülke arasındaki 
ilişkiler bozulmaya başladı.108 Asur’un kuzey bölgelerine yönelik yayılım faali-
yetleri sonucunda,109 Hitit kralı IV. Tudhaliya, Hanigalbat ülkesi dışında İşuva 
kralı Ehli Şarruma ve Allepo kralı Halpa-ziti ile birlikte ittifak halindeydi.110

Dönemin yazılı kaynakları üzerinde kapsamlı bir değerlendirme yaptığı-
mızda,111 coğrafi konum itibariyle Fırat’ın Yukarı ağzının hemen doğusunda 
bulunan İşuva Krallığı’nın IV. Tudhaliya’nın iktidarının ilk yıllarında Hititlerin 
askeri ve siyasi egemenliği altında olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bu döneme 
ait yüksek rütbeli bir Hitit memuru tarafından kaleme alındığı düşünülen bir 
belgede112 Malatia,113 Manzana,114 Hinzuta115 kentlerinin lokalizasyonuna, bağ-
lantılı olarak İşuva Krallığı’nın da yer aldığı Yukarı Fırat Havzası’nda116 teftiş 
niteliğinde çeşitli kontrollerin yapıldığından bahsedilmektedir.117 İşuva Krallı-
ğı’nın Hitit kralı IV. Tudhaliya’nın iktidarı döneminde son bulduğunu düşünü-
yoruz.118 Taş’a göre İşuva Krallığı’nın tarihe karışmasında Asur Krallığı’nın ku-
zey bölgelerine yönelik izlediği yayılmacı siyasetin çok önemli etkisi olmuştur.119

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Hitit kralı IV. Tudhaliya, Anadolu’nun 
doğusuna düzenlediği askeri seferler sonucunda Fırat bölgesinde bulunan 
krallıkları egemenliği altına aldı ve bunları Hititlere bağlı vassallıklar haline 
getirmiştir.120 Ancak Asur kralı I. Tukulti-Ninurta’nın kuzey bölgelerine yöne-

107 III. Hattuşili, iktidarı döneminde sadece Asur Krallığı ile diplomatik ilişkiler kurmaya çalışma-
maktaydı. Hitit kralı aynı zamanda oğullarını ve kızlarını Hititlere bağlı beyliklerin yöneticileri veya 
diğer ülkelerin krallarıyla evlendirmekteydi. Hattuşili bu evlilikler vasıtasıyla uluslararası alanda 
diplomatik ilişkiler kurmak istemekteydi. Örneğin Hitit yazılı kaynaklarından öğrendiğimiz kada-
rıyla Hattuşili’nin çocukları Ammuru hanedan ailesi, Babil kraliyet ailesi, Mısır kralı Ramses ve 
Hititlere bağlı İşuva kralı Kilushepa ile diplomatik evlilikler yaptı. Bu evlilikler vasıtasıyla Hititler, 
uluslararası alanda güçlü diplomatik ilişkiler kurdu. Ayrıca bu evlilikler vasıtasıyla III. Hatuşili 
Yakın Doğu coğrafyasında önemli bir aktör haline geldi. Bkz. Bryce, The Kingdom of The Hittites, 
s. 268.
108 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 313.
109 A. Hagenbuchner, Die Korrespondenz der Hethiter, 2 Parts, Heidelberg, 1989, s. 300-324.
110 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 313.
111 Horst Klengel, Geschichte des Hethitischen Reiches, Library of Congress Cataloging-in-Publica-
tion Data, Leiden-Boston-Köln, 1998, s. 273-274.
112 Taş, a.g.e., s. 76.
113 G.F. del Monte - J. Tischler, a.g.e., s. 245-268.
114 G.F. del Monte - J. Tischler, a.g.e., s. 245-270.
115 G.F. del Monte - J. Tischler, a.g.e., s. 245-270.
116 Son Tunç Çağı’na denk gelen bu dönemde Orta Tunç Çağı’nın başlarından itibaren Doğu 
Anadolu Bölgesi’nin yerleşik yaşam kültüründe meydana gelen kesinti hala sürmekteydi. Bölge-
nin batı ucundaki Elazığ-Malatya yöresinde yukarıda değindiğimiz gibi İşuva Krallığı egemenliğini 
sürdürmekteydi. Hitit İmparatorluğu’nun siyasal ve kültürel etki alanı içinde yer alan bu coğraf-
yanın halkını Hurri kökenli insanlar oluşturmaktaydı. Bu döneme ilişkin yerleşim yerleri arasında 
Elazığ’da Tepecik, Norşuntepe ve Korucutepe; Malatya’da ise Pirot, İmikuşağı ve Arslantepe yer 
almaktadır. Bkz. Sevin, Anadolu Arkeolojisi, s. 192-193.
117 Taş, a.g.e., s. 76.
118 Klengel, “Die Hethiter und İşuwa”, Oriens Antiquus 7, s. 60-76.
119 Taş, a.g.e., s. 76.
120 Gurney, The Hittites, s. 30-31.
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lik yayılım faaliyetleri sonucunda121 Hititlerin Fırat bölgesindeki egemenliği 
ciddi anlamda zarar görmüştür. Fırat Nehri’ni geçen Asur kralı I. Tukulti-Ni-
nurta kendi dönemine ait yazılı kaynaklarda 28.800 Hititli’yi esir alıp Asur 
ülkesine götürdüğünü ifade etmiştir.122

Asur’un kuzey bölgelerine yönelik yayılım faaliyetleri,123 Hitit kralı IV. Tu-
dhaliya’yı oldukça zor durumda bırakmaktaydı. Hatta bazı durumlarda Hitit 
kralı Asur karşısında aldığı yenilgiler sonucunda Asur tarafından aşağılan-
maktaydı. Hititlerin Nihriya Savaşı’nda Asur’a yenilmesi üzerine IV. Tudhaliya 
başta İşuva kralı olmak üzere bölgedeki Hititlere bağlı krallıklara öfke ifadele-
riyle dolu kaleme alınmış bir mektup gönderdi. Söz konusu bu mektupta, Hi-
tit kralı bölgedeki vassal krallıkların Nihriya Savaşı’nda Hitit ordusuna askeri 
yardımı göndermemelerinden şikâyet etmektedir:124

“Zor durumda olduğum bir dönemde benden yardımlarınızı esirgediniz. Be-
nim yanımda mısınız yoksa değil misiniz? Şayet düşman beni Hurri toprakla-
rından çıkarmaya çalışırsa kendi vatanım Alatarma’dan çıkar mıyım?”125

Yazıttan da anlaşılacağı üzere vassal devletlerin IV. Tudhaliya’ya yardım 
etmemeleri Hitit İmparatorluğu için oldukça ağır sonuçlara neden oldu. Hitit 
kralının bundan sonraki seferleri için Hititlere bağlı vassal krallıklardan ciddi 
bir yardım talebi olmadı.126

Hitit kralı II. Şuppiluliuma tahta oturduğunda ise Kargamış Krallığı’yla 
daha önceki krallar döneminde imzalanan antlaşmalar yenilendi. Bu kral dö-
neminden itibaren Asur’un askeri ve siyasi açıdan daha güçlü hale gelmesiyle 
birlikte Fırat’ın doğusunda kalan krallıklar çok daha zor durumda kaldı. Çün-
kü Asur bu tarihlerden itibaren Fırat bölgesine çok daha yoğun askeri seferler 
düzenlemeye başladı. Asur’un gerçekleştirdiği bu askeri seferler sonucunda 
bu coğrafyada bulunan krallıklar hem Asur tarafından yağmalandı, hem de 
bu krallıklardan Asur yöneticileri çok fazla haraç ve vergi almaya başladı.127

M.Ö. 1190 yılları Hitit İmparatorluğu’nun çöküş yıllarıydı. Başkent Hattu-
şa, dışarıdan gelen saldırılar sonucunda yakılıp yıkılarak ıssızlaştı. Anadolu 
coğrafyasında oldukça güçlü bir otorite kuran Hititlerin yıkılmasından sonra, 
Anadolu büyük bir kargaşa ve çöküntünün içine girmeye başladı.128 Hattu-
şa’da yaşayan kral sülalesinin bireylerinden bazıları güneye doğru çekilerek, 
önce Tarhuntassa ve Kargamışta, sonra da Malatya’da yeni sülaleler kurdu-
lar. Ancak Hitit İmparatorluğu gibi önemli bir gücün yaklaşık 400 yıllık bir 
süreçten sonra yıkılması, arkasında önemli siyasi ve askeri otorite boşluğu 
getirdi. Eskiden son derece sakin olan Anadolu’ya göçebe halklar çeşitli yöre-

121 A.K. Grayson, Assyrian Royal Inscriptions, Vol: I, Wiesbaden, 1972, s. 100-118.
122 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 317.
123 H.W.F. Saggs, The Might That Was Assyria, Sidgwick & Jackson, London, 1984, s. 51-53.
124 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 318.
125 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 318.
126 Bryce, The Kingdom of The Hittites, s. 318.
127 Gurney, The Hittites, s. 30-31.
128 Sevin, Anadolu Arkeolojisi, s. 194.
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lerden girmeye başladılar. Hititler’in en önemli düşmanı konumunda olan Kaş-
kalar, Kızılırmak’ın kuzeyindeki tüm Orta Anadolu’yu ele geçirdiler. Kafkaslar 
üzerinden gelen Muşkili halklar Doğu Anadolu’nun Elazığ ve Malatya gibi batı 
bölgelerini; Trakyalı göçmenler, Batı Anadolu’nun kuzey bölümlerini; Sami kö-
kenli Aramiler ise Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ni ele geçirdiler. M.Ö. III. bin-
yılın sonları ve II. binyılın başlarında olduğu gibi Anadolu, yeniden irili ufaklı 
birçok yerel politik güç arasında paylaşıldı ve çekişme alanı haline geldi.129

Sonuç

M.Ö. 2 binli yılların başlarında Kızılırmak yayı içinde kurulan Hitit Devle-
ti, II. Tudhalya’nın tahta oturmasıyla birlikte, devletin egemenlik alanlarında 
önemli değişimler oldu. Bu tarihten sonraki Hitit yazılı kaynaklarına baktığı-
mızda, Hitit krallarının uluslararası siyasette önemli aktörler haline gelmeye 
başladığını görüyoruz. Özellikle I. Hattuşili Dönemi’yle birlikte Hititler artık 
Önasya coğrafyasındaki siyasi ve askeri gelişmelere yön veren bir konuma 
ulaştı. Ayrıca bu kral dönemi ile birlikte Hititler, artık Orta Anadolu dışındaki 
coğrafyalarda da etkili olmaya başladı. Örneğin Hititler ilk kez Fırat Nehri’ni 
bu dönemde geçti. Anadolu’da merkezî otoriteyi kuran Hitit Devleti, İmpa-
ratorluk Çağı olarak adlandırdığımız evrede ise askeri, siyasi ve ekonomik 
açıdan artık bir dünya devleti konumundaydı. Bu evrede Hitit kralları Mısır, 
Babil, Kıbrıs, Kuzey Suriye, Kuzey Mezopotamya, Karadeniz Coğrafyası, Ege 
Denizi ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne kadar uzanan oldukça geniş coğrafi alan-
lara seferler düzenlemekteydi.

Ancak yukarıda ifade ettiğimiz coğrafyalarda egemen olmak, aynı zaman-
da dört bir yanı, hammadde kaynakları için savaşan güçlerin etki alanına 
girmek demekti. İmparatorluk çağı olarak tanımladığımız dönemde ise Hitit-
ler, Önasya dünyasında ekonomik açıdan güçlenmek, sınırlarının güvenliğini 
sağlamak ve egemenlik alanlarını daha da genişletmek için sürekli askeri se-
ferler düzenlemek zorunda kaldı. Hititlerin Anadolu coğrafyasında kurdukları 
egemenlik sayesinde Hitit ekonomisi hayvancılık, tarımsal faaliyetler, başta 
kalay olmak üzere madencilik faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirilen askeri 
seferler sonunda kontrol altına alınan devletlerden alınan vergi ve savaş mey-
danlarından toplanan ganimetlere dayanmaktaydı. Hititlerin Fırat politikası-
nı da bu çerçevede değerlendirmemiz gerekir. Çünkü Fırat politikası Hititler 
için bu coğrafyadaki hammadde kaynaklarının başkent Hattuşa’ya akması, 
bu coğrafyadan vergiler toplamak, bu bölgelerdeki bağımlı devletlerden Hitit 
ordusuna asker alınması ve verimli tarım arazilerinin kontrol altına alınma-
sı demekti. Ayrıca bölgedeki ticaret yollarının kontrol altına alınabilinmesi 
için Hititlerin muhakkak Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Elazığ-Malatya bölge-
lerinden, Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve Kuzey Suriye coğrafyasına kadar 
uzanan Fırat hattında askeri egemenlik kurması gerekmekteydi. Yukarıda 
bahsettiğimiz Fırat bölgesinin politik ve ekonomik zenginliği gibi sebepler, bu 
bölgenin sürekli olarak Hititler için çekici olmasına neden oldu.

129 Sevin, Anadolu Arkeolojisi, s. 194-195.
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Bütün bu ekonomik ve stratejik durumları çok iyi bilen Hitit kralları, bir 
yandan batıdaki düşmanlarıyla mücadele ederken, diğer yandan askeri ve si-
yasi ağırlıklarını Fırat hattına vermek zorunda kalmışlardı. Kuruluş aşamasın-
dan itibaren Hititler için Fırat bölgesinde askeri egemenlik kurmak sanıldığı 
gibi hiç de kolay değildi. Ancak dönemin Hititler açısından var olan bütün 
olumsuz şartlarına rağmen II. Tudhalya Dönemi’yle birlikte Hititler, Fırat böl-
gesinde egemenlik kurabilmek adına ciddi politikalar geliştirmeye başladı. Fırat 
hattında kurulacak güçlü bir egemenlik, Hititler için hem ayakta kalabilmek 
hem de egemenlik alanını çok daha geniş bölgelere kadar ulaştırmak demekti. 

I. Şuppiluliuma’nın Hitit tahtına çıkmasından sonra ise Hititlerin hem 
uluslararası alandaki münasebetleri hem de Fırat hattındaki üstünlüğü zir-
veye ulaştı. Hitit kralı, Fırat bölgesine gerçekleştirdiği seferlerle Anadolu’nun 
doğu ve güney bölgelerinin yanı sıra Kuzey Suriye coğrafyasında da önemli as-
keri otorite kurdu. Hitit kralı, bu coğrafyada kurduğu egemenlik sonucunda 
Önasya dünyasının önemli yöneticileri arasında yer aldı. I. Şuppiluliuma’dan 
sonra gelen krallar döneminde de Hititlerin Fırat bölgesindeki varlığı devam 
etti. Hitit İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Anadolu’nun doğu, güney 
bölgeleri ile Kuzey Suriye coğrafyasında kurulan Geç Hitit Krallıkları Döne-
mi’nde de Hitit kültürü, Fırat hattındaki varlığını sürdürdü.

Resim: Hitit İmparatorluğu Döneminde Anadolu Coğrafyası
(https://es.wikipedia.org/wiki/Arzawa)
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XVI. - XVIII. YÜZYILLARDA
URFA ŞEHİR MERKEZİNDE YERLEŞİM

Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER*

Öz

Urfa, tarihte ilk şehirlerin kurulduğu Mezopotamya bölgesinde kurulmuş 
olup, üç büyük semâvi dinin mensuplarının da yoğun olarak yaşadığı uzun 
bir tarihi geçmişe sahip bir şehirdir. Bu makalede şehrin üç asır boyunca bir 
Osmanlı şehri olarak gelişim süreci incelenmiştir. Çalışmamızda kullanılan te-
mel malzeme arşiv kaynakları olmuştur. Çalışma konusu ettiğimiz yüzyıllarda 
şehir fizikî yapı itibariyle klasik Osmanlı şehir özelliklerini göstermekte olup, 
sosyal ve kültürel yapısında bu olgu süreklilik arz etmektedir. Şehirde müslim 
ve gayrimüslim birlikte yaşamışlardır. Şehir Halep-Musul ticaret yolu üzerinde 
bulunduğundan, ticarî konumunu tarihin her devrinde olduğu gibi, Osmanlı 
dönemi boyunca da koruduğu görülmektedir. Özellikle XVIII. yüzyılda şehirde 
köklü bir esnaf teşekkülünün var olduğu, dolayısıyla çok çeşitli ürünlerin imal 
edildiği, bunun yanı sıra uzak-yakın şehirlerle de ticarî münasebetlerinin yo-
ğun olduğu anlaşılmaktadır.

XVI. yüzyılda Urfa şehir merkezi dokuz mahalleden oluşuyordu. Bu ma-
halle sayısı daha sonraki yüzyıllarda çok fazla değişmemiştir.

Anahtar kelimeler: Osmanlı Şehirleri, Urfa, Bâb-ı Berriye, Bâb-ı Mâ‘, 

Bâb-ı Âmid, Bâb-ı Harran, Mağaracık, Ermeni, Cemâat-ı Birûniyân.

Settlement In The Center Of Urfa Between The 16th And 18th

Centuries
Abstract

Urfa, having a long historical background, was founded in Mesopotamia 
where first cities of humanity have been established. It is one of the cities whe-
re the three great holy religious were used to perform together. The material 
used in this study is mainly based on the archival documents. In the period 
under study, the city shows the characteristics of the Ottoman cities. Muslim 
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and non-muslim population used to live together in the city. Due to the fact that, 
Urfa lies on the Halep-Musul trade route. In the 16th century there were nine 
districts in Urfa. These Bâb-ı Berriye, Bâb-ı Mâ‘, Bâb-ı Âmid, Bâb-ı Harran, 
Mağaracık, Ermeni, Cemâat-ı Birûniyân and Hodşâh. In the XVII century and 
XVIII century number of these districts almost were the same.

Keywords: Ottoman Cities, Urfa Bâb-ı Berriye, Bâb-ı Mâ‘, Bâb-ı Âmid, 
Bâb-ı Harran, Mağaracık, Cemâat-ı Birûniyân.

Bu çalışmada, insanlık tarihinin kadîm şehirleri arasında yer alan ve 
semâvî üç dinin mensuplarınca kutsallık atfedilen Urfa’nın şehir merkezinde 
XVI. - XVIII. yüzyıllarda yerleşim konusu ele alınacak. Ancak Urfa’nın mer-
kez yerleşim konusuna geçmeden önce, Urfa şehrinin de bir parçası olduğu 
Osmanlı şehir yapısını özellikle mahallenin Osmanlı şehrindeki tanımını yap-
mak ve işlevini kısaca hatırlatmak gerekir.

Osmanlıda şehir yerleşimi bütün İslâm dünyasında olduğu gibi, “mahal-
le” olarak adlandırılan küçük birimlerden meydana gelirdi. Mahalle teriminin 
Osmanlı dönemi için üç temel anlamı vardır. Bunlardan ilk anlamıyla mahal-
le, şehir ve kasabalarda benzer özellikler taşıyan kişilerin birlikte yaşamları-
nı sürdürdükleri bir mekândır.1 İkinci anlamıyla mahalle, birbirini tanıyan, 
bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içinde 
olan kişilerden oluşmuş bir topluluğun yaşadığı yerdir. Başka bir deyişle, aynı 
ma’bedde ibadet eden topluluğun aileleriyle birlikte yerleştikleri şehir kesimi-
dir.2 Üçüncü anlamı ise tahrir defterlerinde adları tek tek kaydedilmiş vergi 
mükelleflerinin meydana getirdiği bir topluluktur. Zaman ve zemine göre bu üç 
anlam, bazen birbirinin yerini almış, bazen de birlikte kullanılmıştır. Mahalle-
nin sosyal bir birim olarak taşıdığı önemden dolayı, Ortadoğu ve İslâm kültür 
çevresinin şehirleri, mahallelerden oluşan bir bileşim biçiminde tanımlanır.3

Mahalle olarak tanımlanan bu birimlerin temsilcisi genellikle o mahalle-
nin çekirdeğini oluşturan câmi veya mescidin imâmı idi. İmâm, “şahitlik”, 
“kefillik”, “vergi” meselelerinde mahalle halkı ile kadılık arasında önemli bir 
“köprü” vazifesi görmekteydi.4 XVI. yüzyılın ikinci yarısından XIX. yüzyılın 
başlarına kadar geçen dönemde imâmla birlikte müezzin ve mahalle sakinleri 
tarafından saygın görülen kişiler gibi mahalle ileri gelenlerinin de mahalle 
halkı adına hareket ettikleri, mahalleyi ilgilendiren kararların alınıp uygulan-
masında bunların da etkin oldukları görülmektedir. Mahallede ayrıca mahal-
leliyi temsil yetkisine sahip olan ve çoğunlukla mahallelinin seçimiyle görev 
alan bir de “kethüda” bulunurdu. Mahalle kethüdası yerine bazen belgelerde 
“mahalle ihtiyarı” kavramıyla da karşılaşılmaktadır. Kısacası muhtarlık teşki-
latlanması öncesinde, şehrin mahallelerinde imâmla birlikte kethüda, ihtiyar 

1 Hülya Taş, XVII. Yüzyılda Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2006, s. 110.
2 Özer Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2006, s. 40.
3 Doğan Kuban, “Anadolu-Türk Şehri Tarihî Gelişmesi, Sosyal ve Fiziksel Özellikleri Üzerine Bazı 
Gelişmeler”, Vakıflar Dergisi, Sayı: 7, Tıpkı Basım, Ankara, 2006, (ilk baskı İstanbul, 1968), s. 66.
4 Feridun M. Emecen, “Osmanlılarda Yerleşik Hayat Şehirliler ve Köylüler”, Osmanlı IV, Ankara, 
1999, s. 93.
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adları ile anılan temsilcilerin bulunduğu, kimi zaman mahalle adına ileri ge-
lenlerden birkaç kişinin birlikte hareket ettiklerine ilişkin kayıtlar bulunmak-
tadır. Bununla birlikte imâmın, muhtarlık düzenlemesine kadar “cemaati” ve 
“mahalle halkı”nı temsil etmede ilk sırada yer aldığını, onsuz kethüda veya 
diğer temsilcilerin kendi başlarına hareket etmedikleri çeşitli kayıtlardan an-
laşılmaktadır. Bu nedenle Osmanlı düzeninde mahalle düzeyinde din görevlisi 
olmasının yanı sıra temsilci, yönetici denilebilecek niteliği de öne çıkmış olan 
“imâm” hakkında bilgi vermeden mahallenin tam olarak anlaşılması kolay 
değildir.

Bilindiği gibi, Osmanlılar’da imâm,5 şeriatı bilen ve dinin uygulamaya ait 
bilgilerini öğreten, uygulatan kişi demektir. İlmiye sınıfı mensubu sayılır ve 
kamu hizmetlerinden muaftır. Asli işi ezân okuyup namaz kıldırmak ve ço-
cuklara dini bilgileri verip, Kur’an okumayı öğretmek olarak belirlenmiştir. 
Padişahın verdiği “berât”la belirli bir süre için atanırken, alacağı ücret ve 
bu ücretin nasıl karşılanacağı da belirtilmekteydi. Genel kural bu olmakla 
birlikte, çoğu yerde mahalle halkının imâm olmasını istedikleri birini kadıya 
önerdikleri; uygun görülürse, atanmanın yapılması için padişahtan “onay” 
alındığı da görülmektedir. Ayrıca, bu görev için düzenli öğretim görme şartı-
nın aranmadığı, kendini yetiştirmiş, bilgili olduğunu ispatlamış olmanın ye-
terli sayıldığı anlaşılmaktadır.6 Dikkat çekici bir nokta da, görevin genelde 
babadan oğula devredildiğidir. İmâm atanmasında etkin olan mahalle halkı, 
tutum ve davranışlarından memnun değilse imâmın görevden alınması için de 
teşebbüste bulunmakta, mahkemede iddialarını ispatlarlarsa padişaha baş-
vurarak imâmın işine son verdirebilmektedir.

İmâmın asli görevi câmide namaz kıldırmak olsa da, Osmanlı Devleti’n-
de 1245/1829 yılında muhtarlık teşkilatı kurulana kadar, mahallenin temel 
“sorumlusu” imâm idi. İmâm kadının bir çeşit temsilcisi idi. Kadıların yerine 
getirmeleri gereken pek çok işte imâmlardan yardım gördüklerine şahit oluyo-
ruz. Çünkü onlar, mahallenin düzeninden, halk arasındaki ahenk ve barışın 
sağlanmasından sorumlu idiler. İmâmlar, mahalle teşkilatının başında bulu-
nuyorlardı. Kendi mahallelerinde güvenliği sağlamak için sıkı tedbirler almak 
zorunda idiler. Bu sebepten, bazı “zabıta” ve “beledî” işler de yine mahalle 
imâmları tarafından takip edilirdi. Mesela ahlakî yönden zabıtayı ilgilendiren 
olaylardan imâm sorumlu idi. Nüfus kayıtları, doğum, ölüm, evlenme, bo-
şanma gibi işlemler de imâmlar vasıtasıyla yerine getirilirdi. Mahalleye gelip 
gidenler, mahalle halkını rahatsız edecek şekilde uygunsuz davrananlar, içki 
içenler de imâmlar tarafından gözetilirlerdi. Onlar, cami ve diğer kalabalık 
yerlerde va‘az eder, çocuklara ders verir, cemaate yol gösterir, hasta ve fakir-
lerle ilgilenirlerdi. Ayrıca, mahalle halkı tarafından biriktirilip imâma teslim 

5 Osmanlı Devleti’nde imâmların konumu için bkz. Kemal Beydilli, Osmanlı Döneminde İmamlar ve 
Bir İmamın Günlüğü, Tatav-Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2001, s. 8 vd.
6 Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de 1970’li yıllara kadar devam etmiştir. İmâmı bu-
lunmayan bir cami için müracaat eden bir kişi illerde müftülük tarafında kendini yetiştirdiğine, 
bu görevi yapabilecek durumda olduğunu ispat ettiği takdirde kadroya alınarak ilgili camiye tayin 
edebiliyordu. Herhangi bir diploma şartı aranmıyordu.
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edilen ve “avârız akçesi” denilen bir nevi yardımlaşma sandığı vardı ki, bura-
da biriktirilen para ile mahalledeki hasta ve fakirlere yardım yapılırdı.7

Bazı Osmanlı şehirlerinde mahalleler dinî mensubiyete göre fizikî bir bö-
lünmeye tabi tutulmuştur. Bazı araştırmacılar, İslâm şehrinin en önemli özel-
liği olarak, çeşitli “dinî” ve “etnik” gruplara göre bölge ve semtlere ayrılmış 
olmasını belirtirler.8 Bu, Osmanlı şehirleri için de nispeten doğrudur. Osmanlı 
şehirlerinde de genellikle müslüman olmayanlar, ayrı mahallelerde oturuyor-
lardı. Ancak, bu durumun, yani bazı grupların toplumun bütününden ayrı 
bir mahalleye kapanışının, Osmanlı öncesi İslâm şehirlerindeki kadar “katı” 
olmadığını da belirtmek gerekir.9 Bunun temel sebebi, bir merkezî imparator-
luğun kuvvetli otoritesi ve genel güvenliğin sağlanması için alınan tedbirlerin, 
kurumların fonksiyonlarını iyi yerine getirmesi sonucu, mahallenin bir “gü-
venlik alanı” olmaktan çıkıp şehir sakinlerinin birbirleriyle daha rahat ilişki 
içine girebilmeleridir. Bu konuda pek çok müşahhas misal göstermek müm-
kündür. Bunun için kadı sicillerine bakmak yeterli olacaktır. Urfa’da gayr-i 
müslimlerin ayrı oturdukları mahalleleri bulunmasına rağmen, şehir sakinle-
rinin sosyal aktiviteleri paylaştıkları ve rahat bir ilişki içinde yaşadıkları an-
laşılmaktadır. Urfa Müslümanlar tarafından kurulan bir şehir olmadığından 
şehrin merkez yerinde gayrimüslimlerin mahallesi yer almaktadır. Geniş bir 
alan olmakla birlikte, Müslüman mahalleleri gibi ayrı ayrı isimlere rastlan-
mıyor, kaynaklarda. Bilinen özelliği ile Müslüman mahallelerde olduğu gibi, 
mahallenin ortasında büyük bir kilise yer almaktadır. Urfa’da gayrimüslimler 
Müslümanlarla her türlü ticarî faaliyete girişebilmekte ve İslâm vakıflarına 
ait mülklerin işletmesini üstlenmekteydiler. Nitekim 2 Rebiyülevvel 1039/20 
Ekim 1629 tarihli bir belgede zımmîlerden Maduk Veled-i Avâkil adlı bir kişi-
nin evini müslüman olan Ali’ye sattığını görüyoruz.10 Yine Urfa şer‘iyye sicili 2 
Cemaziyelevvel 1039/18 Aralık 1629 tarihli hükümde Halilürrahman vakfına 
ait bir değirmenin işletmeciliği bir Müslüman yerine gündeliği 31 Halebî Şâhi 
ile bir gayr-i müslim olan Karagöz adlı kişiye verilmişken, bundan alınıp yine 
bir başka gayr-i müslime aynı şartlarla bir yıllığına verilmektedir.11 Bunlara 
benzer misaller oldukça fazladır.

7 Osman Nuri Ergin, “Türk Belediyeciliği ve Şehirciliği”, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 15-16, 
İstanbul, 1947, s. 615.
8 Ruşen Keleş, Eski Ankara’da Bir Şehir Tipolojisi, Ankara, 1971, s. 131; W. Barthold, İslam Medeniye-
ti Tarihi, (çeviren ve ilaveler yapan Fuad Köprülü), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1984, 
s. 23. Bu eserlerde etnik ve dinî grupların ayrı oturma alanlarında sadece kendi içlerinde ilişkileri 
olduğu halde yaşadıkları, ayrı liderleri ve güvenlik kurumları ile birer birim oluşturdukları anlatılır.
9 Feridun M. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, TTK, Ankara, 1989, s. 48; Özer Ergenç, Osmanlı 
Klasik Dönem Kent Tarihçiliğine Katkı: XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, TTK, Ankara, 1995, s. 50.
10 “Ruha Zımmîlerinden Maduk Veled-i Avâkil Nâm Zımmî Mahfil-i Şer-i Şerife Gelûp Ali Bin Bedir 
Nâm Kimesne…”, Urfa Şer’iyye Sicili, Nr. 207, hüküm 50, s. 22.
11 “Mevlud Hazret-i Halilürrahmân Evkafı mütevellîsi Şah Hüseyin Çelebi bin Ahmed Mahfel-i 
Şer‘de Musullu Veled-i Serkis nâm zımmî muvâcehesinde ikrâr edûp evkaf-ı mezbûrdan Sultanlık 
Değirmeni Karagöz nâm zımmî uhdesinde taş harcı kendûlerinde olmak üzre yevmî 31 Halebî 
Şâhî’ye icârede iken...”, Urfa Şer’iyye Sicilli, Nr. 207, hüküm 44, s. 20.

* Yörede “yeterince avlu” anlamında kullanılmaktadır.
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Bütün bunlar, dinî ve etnik grupların şehirlerde birbirlerine tamamen ka-
palı, ayrı topluluklar halinde yaşamadıklarını göstermektedir. Ayrı zımmî ma-
hallelerinin varlığı, tabii olarak “inanç” ve “gelenek” birliğine sahip insanların 
bir arada yaşamalarının daha rahat olmasından olsa gerektir.

Şehir bazında kamu hizmetlerinin görülmesinde mahalle “birim” kabul 
edilmekteydi; özellikle şehir ortak giderlerinin halka bölüştürülmesinde göz 
önünde tutulan kıstasların başında gelmekteydi. “Tekâlif-i Örfiyye” ve “Avâ-
rız-ı Divâniyye” denen vergilerin bölüştürülmesinde itibari haneler kıstas 
alınmakla birlikte toplanmasında, mahalleler birim olarak değerlendirilmek-
teydi.12 Vergi yükümlüsü reâya tek tek tahrir defterlerine ve diğer vergi kayıt-
larına, bulundukları mahallelere göre yazılmış, oturdukları binalarında hangi 
mahalle sınırı içinde bulunduğu kesinlikle belirlenmiştir. Osmanlı kanununa 
göre mahalle sakinleri birbirlerine “müteselsilen” kefildir. Ayrıca askere alma-
da, şehir kethüdasınca, ulaklar, menzilciler, şehir çevresinde ya da şehirde 
konaklayan diğer kamu görevlileriyle askerî birlikler için yapılan harcamala-
rın altı ayda bir halka bölüştürülmesinde mahalle imâmları, temsilci olarak 
hazır bulunurlardı. Böylece mahallelilere haksızlık yapılmasının önü alınmak 
istenmişti.

Osmanlı şehrinde mahallenin tanımı ve işlevi hakkında verilen bu bilgiden 
sonra Urfa şehir merkezinde yerleşim konusuna geçebiliriz.

Urfa şehrinin kuruluşu ve iskânı antik döneme kadar inmektedir. Bölgede 
hüküm süren birçok devletin burayı kendilerine merkez yaptıkları bilinmek-
tedir. Devrin şartları gereği güvenliğin sağlanması bakımından şehrin ma-
hallelerinin şehir surlarının içerisinde yer almaları tabiidir. Urfa’da Osmanlı 
dönemi mahalleler hakkında şehrin Osmanlılara geçmesinden bir sene sonra 
924/1518’de yapılan ilk tahrir sayesinde bilgi sahibi oluyoruz.13 Yapılan bu 
ilk tahrire göre şehrin 6 mahallesi bulunmaktadır. Bunlar: Bâb-ı Berriye ma-
hallesi, Bâb-ı Mâ’ mahallesi, Bâb-ı Amid mahallesi, Bâb-ı Harran mahallesi, 
Mağaracık mahallesi ve Ermeni topluluğun meskun olduğu Ermeni mahal-
lesiydi. 932/1525’de yapılan tahrirde mevcut mahallelere yeni iki mahalle-
nin eklendiği görülüyor. Cemaat-ı Birûniyan mahallesi ve Hodşah mahallesi. 
973/1565’de yapılan tahrirde ise 7 mahalle ismi geçmektedir.14

XVII. yüzyılın ortalarında Urfa’ya uğrayan Evliya Çelebi 8 mahalle ismi 
saymaktadır15 ki, o döneme ait Urfa şer‘iyye sicilinde de aynı isimler geçmek-
tedir. Aşağıda bu mahallelerin isimleri zikredilecektir.

XVII. ve XVIII. yüzyıllar için Urfa şehri hakkındaki bilgiler, XVI. yüzyıldaki 
tahrir defterlerinde olduğu gibi, derli toplu değildir. Mahalleler hakkındaki ye-
gâne bilgi şehirde herhangi bir mülkün yeri belirlenirken, mülkün bulunduğu 

12 Feridun M. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, TTK, Ankara, 1989, s. 47.
13 Osmanlı öncesi dönem için bkz. Abdullah Ekinci, Ortaçağda Urfa I, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, s. 269-270.
14 16. yüzyılda Urfa’da mevcut mahalleler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Tahrir defterlerine da-
yanılarak Ahmet Nezihi Turan tarafından yapılan “XVI. Asırda Ruha Sancağı” adlı basılmamış dok-
tora tezi, s. 173-181. (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih  Bölümü, Ankara 1993).
15 Evliya Çelebi, Seyahatname, sadeleştiren: Tevfik Temelkıran-Necati Aktaş, Üçdal Neşriyat, Cilt: 
3-4, İstanbul, 1986, s. 120.
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mahal isminin kaydı dolayısıyla tesbit edilen bilgilerdir. Dolayısıyla bu yüzyılda 
mahallerin fizikî yapıları, nüfusu vs. gibi bilgileri ayrıntılı bir şekilde bulmak 
mümkün değildir. Değişik belgelerden şu mahalle isimleri tespit edilebilmiştir:

Bâb-ı Harran16 Mahallesi, Bâb-ı Emîr17 Mahallesi, Bâb-ı Mâ‘ Mahallesi, 
Bâb-ı Bire18 Mahallesi, Tatlık19 Mahallesi, Bağ-ı Safa Mahallesi, Kaleboynu  
Mahallesi, Karameydanı Mahallesi, Erâmine20 Mahallesi, Cavgirli Mahallesi, 
Tılıfdır Mahallesi, Beykapısı Mahallesi, Taşlık21 Mahallesi ve Narıncı Mahalle-
si. Ancak öyle anlaşılıyor ki bu dönemde şehir bulunan mahalle sayısı daha 
fazladır. Zira bir sonraki yüzyılda, XIX. yüzyılın ikinci yarısında şehirde 50 
müslüman, 1 katolik ve 1 de yahudi mahallesi olmak üzere 52 mahalle gö-
rülüyor.22 Ayrıca Anadolu’nun başka bazı şehirleriyle de karşılaştırıldığında 
yine burada mahalle sayısının daha fazla olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.  
Mesela; Harput’un toplam nüfusu 13 bin iken 17 mahalleye sahiptir.23 Aynı 
bölgede yer alan Diyarbakır mahalle sayısı 95, barındırdığı nüfus 50 bindir.24 
Uzak bölgelerle de mukayese yaptığımızda yine aynı durumu görmekteyiz. 
Mesela İç Anadolu şehri olan Ankara aynı dönemlerde 57 müslüman, 27 gayri 
müslim olmak üzere toplam 84 mahalleye sahip ve yaklaşık olarak 20 bin 
nüfusu barındırmaktadır.25

Urfa merkez yerleşmenin biçimlenmesinde İslâm inançları, birleşik aile 
düzeninin etkileri, sosyal ihtiyaçlar ve iklim şartları büyük ölçüde etkili ol-

16 Mehmed Fazlı Efendi b. İbrahim Arabi Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Nr. 665, s. 
122; “...Mehmed bin Abdüllatif nâm kimesne mahfil-i şer‘de Hamamcı Receb bin Zekeriya mahzâ-
rında bast-ı kelimât edûp dahil-i Ruha’da Bâb-ı Harran mahallesinde vaki‘ kıbleten Sekran Hü-
seyin mülkü ve şârken Na‘lcacı Ahmed mülkü ve şimâlen Deveci Budak mülkü ve gârben tarîk-ı 
âm...”, Urfa Şer’iyye Sicili, Nr. 207, hüküm 255, s. 112.
17 “Medine-i mezbûr haricinde Bâb-ı Emir şıkkasında beyne besatin vaki‘ kıbleten tarîk ve ileyhi 
yüftehül bâb ve temamühü Kör Hıdır nâm kimesne mutasarrıf olduğu vakfı evladı bostan ve şâr-
ken kezalik bostan-ı merkum temamühü tarîk ve şimâlen yine tarik...”, Şirikçizâde Mustafa Ağa 
İbni Mehmed Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Nr. 609, s. 211; “...dahil-i Ruha’da Bâb-ı 
Emir mahallesinde Hekimdede kurbunda vaki’ kıbleten Hüseyin Can mülkü şarken Mahmud mül-
kü şimalen Arslan mülkü ve garben tarık-ı âm...”, Urfa Şer’iyye Sicili, Nr. 207, s. 25/55.
18 Rızvan Ahmed Paşa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Nr. 737, s. 230; Urfa Şer’iyye 
Sicili, Nr. 207, s. 48/109.
19 “...dahil-i Ruha’da Tatlık mahallesinde vaki‘ üç meskûk ve iki dahi harabe ev ve bir tandırlık ve 
bir su kuyusu ve havşu müştemildir ki kıblesi Cum‘a’nın mülkü ve şârken tarir ve şimâlen meydan 
ve gârben Abdurrahman mülkü...”, Urfa Şer’iyye Sicili, Nr. 207, s. 212/487.
20 “...dahil-i Ruha’da Erâmine mahallesinde vaki‘ kıbleten Sirkis mülkü ve şârken tarîk-i âm ve 
şimâlen kezâlik ve gârben Haçik mülkü bu hudûd-ı erbâ‘a mahdud bir ev ve bir tandırlık ve bir 
hela ve kaddince havşu müştemil...”, Urfa Şer’iyye Sicili, Nr. 207, s. 195/446.
21 “...Taşlık mahallesinde İbrahim b. Dükkâncı Ali’den iştira olunan dam ki kıbleten Hacı Mehdi 
mülkü ve şârken Şeyh Ahmed mülkü ve şimâlen tarîk-i âm ve gârben tetimme ve ileyhi yüftehül 
bâb bu hudûd-ı erbâ‘a ile mahdud bir kab ve bir çardak ve bir matbah ve bir su kuyusu ve kad-
dince havşı müştemil...”, a.g.d., s. 123.
22 Halep Salnamesi, 1287, s. 131.
23 Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566), Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
Ankara, 1989, s. 56, 198.
24 İbrahim Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır (1790-1840), Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1995, s. 105-109.
25 Rifat Özdemir, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s. 
93, 115.
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muştu. Sokak genişlikleri 2,5-3,5 metredir. Anadolu’nun pek çok eski şeh-
rinde olduğu gibi Arnavut kaldırımı döşelidir. Sokakları çevreleyen duvarları 
yüksek tutulmuştur. Böylece, yüksek duvarlarla sınırlanan sokaklar sıcağa 
karşı korunmuş ve hemen hemen günün her saatinde sokakların gölgede ol-
ması sağlanmıştır.

Coğrafya ve iklimin inşaattaki etkisi yabana atılamaz. Şayet bölge sıcak 
veya soğuksa duvarlar kalın olmakta, böylelikle içerinin sıcağı dışarıya çık-
mayıp, dışarının soğuğu ve sıcağı da içeriyi rahatsız etmemektedir. Pencere-
ler de küçük olmakta, böylelikle duvarların inşasında etkili olan düşünceyle 
uyum sağlanabilmektedir. Şehir sıcak iklimde bulunuyorsa çatı malzemesi 
olarak toprak moloz kullanılmakta, yani dam yapılmakta, böylelikle sıcağın 
içeriye geçmesi önlendiği gibi özellikle yaz gecelerinde yatmak ve evin ihtiyacı 
olan kışlıkların hazırlanması için damdan yararlanılabilmektedir. Şehir soğuk 
ve yağmurlu bir iklimde bulunuyorsa toprağın üzerinde kiremit bulunmakta, 
böylece yağmur ve kar sularının evin içerisine akması veya sızmasının önüne 
geçilmektedir. Bölgede hangi inşaat malzemesi varsa, yani topraksa kerpiç ve 
tuğla; ormanlıksa ağaç, dağlık arazi ise taş kullanılmaktadır.

Yılın yarısından fazlasının sıcak geçtiği Urfa’da evler “nahit” denilen kal-
ker kesme taştan yapılmış ve kalın duvarların, toprak örtülü tonozlu damla-
rın kullanılmasıyla yaz aylarının aşırı sıcakları büyük ölçüde hafifletilmiştir. 
Evde geçen günlük hayatı gizlemek maksadıyla, alt katların sokağa bakan 
cepheleri tamamıyla kapalı cephe olarak bırakılmıştır. Sadece üst katlarda 
ve “çardak” denilen üst kat çıkmalarında pencereler vardır. Anadolu’nun bü-
tün eski şehirlerindeki evlerin alt katları penceresizdir. Üst katlarda düzgün 
mekânlar elde etmek için yapılan çıkmalar birbirine saygılı bir şekilde baş-
başa vermiştir. Urfa’daki evlerin çıkmalarındaki pencereler, genellikle evlerin 
birbirini görmeyeceği şekilde planlanmıştır.

Bazı evler sokağın üzerini örten bir biçimde yapılmıştır. Burada örtü sis-
temi, sokak genişliğinde, derinlemesine uzanan sivri kemerli bir tonoz olup 
buna “kabaltı” denir. Genellikle kabaltı üzerinde bir yapı bulunmaktadır. Ka-
baltıya sıcak iklimin hüküm sürdüğü Güneydoğu Anadolu’da yer alan Urfa, 
Diyarbekir ve Mardin de rastlanılmaktadır.26

Burada bahsedilmesi gereken bir konu da “çıkmaz sokak”lar ve bunların 
mahalleli özellikle kadınlar açısından işlevidir.

Bazı evlere giriş, sokağa bağlantıyı sağlayan 5-15 metre uzunluğunda, 1,5-
2,5 metre genişliğinde dar bir çıkmaz sokak ile sağlanır. Urfa’da bu çıkmaz so-
kaklara “tetirbe” denilir. Yapıların mutlaka tek bir yöne açılması için, bitişik 
mülkiyetler birbirlerine toprak parçaları vermişlerdir. Diğer İslâm şehirlerinde 
olduğu gibi, “çıkmaz sokak” Urfa şehrinde de oldukça yaygındır. Bu çıkmaz so-
kaklara mahallenin ana yolundan ayrılarak evlere uzanan özel yollar olarak da 
bakılabilir.27 Çıkmaz sokaklar İslâm şehirlerini gezen mimar veya seyyahların 

26 Zahide Akkoyunlu, Geleneksel Urfa Evlerinin Mimari Özellikleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, An-
kara, 1989, s. 11.
27 Doğan Kuban, Türk İslâm Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1982, s. 165.
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hep ilgisini çekmiş ve bunların her birisi de bu sokakları anlamaya çalışmış veya 
bir yorum getirmiştir. İslâm şehirlerinde neden “çıkmaz sokaklar yapılır?” soru-
suna cevap aramışlardır. Bunlardan bir kaçının görüşleri aşağıda verilmiştir.

Reinhard Stewig, İstanbul’da yaptığı araştırmalardan çıkmaz sokaklar 
hakkında söylediği birçok şeyden sonra son olarak şunları belirtiyor:

“Doğulu çıkmaz sokak plansız bünyesinin teşekkülünde, sahibinin istek-
lerine bırakılmış plansız inşaatın sebep olduğu muhakkaktır. Bunun ya-
nında, Egli’nin dediği gibi, müslüman mahallelerin mahremiyetine verilen 
ehemmiyet rol oynadığı gibi, arsaların istenilen şekilde bölünüşü ve inşa-
atçılar arasında taksimi de sebep olmaktadır. İnşaat blokları arasında 
kalan sahaların bölünmesi ve bu arada ellerine mümkün olduğu kadar 
geniş arsalar geçirme isteği de bu işte önemli rol oynar. Evlerin yanında 
bahçeler kurma isteği de söylenebilir. Bunların yan caddelere ve mahalle-
lere bağlanması için de çıkmaz sokaklar yapılıyor.”28

Stefan Yerasimos, çıkmaz sokakların hukuki boyutunu gündeme getir-
mektedir.

“Çıkmaz sokak statüsü, kamu alanı üzerindeki özel kişi haklarının önce-
liği konusunda mükemmel bir örnektir. Çıkmaz sokakta mülkiyet ortaklı-
ğı tek tip değildir; her sokak sakini çıkmazın girişinden kapısının önüne 
kadar olan bölümün mülk ortağıdır. Bu bakımdan diğer mülk sahiplerinin 
onayını almadan kapısını çıkmaza doğru taşıyamaz. Çıkmazın iç taraf-
larına girildikçe özelleşen alan, sonunda en dipteki mal sahibinin özel 
mülkü olur. Bu mal sahibi genellikle sokağın en önemli kişisidir; sokak 
sakinlerinin toplumsal statüsü açık tarafa doğru azalan bir sıra izler.”

Yerasimos çıkmaz sokakların mahremiyet için de çok uygun mekânlar ol-
duğunu belirtir:

“İslâm kenti, bir uçtan öbürüne, bir mahalleden diğerine kişilerin diledik-
leri gibi geçebilecekleri bir alan değildir; kapı, çarşı, ulu cami gibi kamusal 
niteliği en belirgin yerlerin en özel mekân olan eve büyük sokak, küçük 
sokak ve çıkmaz sokak aracılığıyla, yani gittikçe kamudan özele geçmeyi 
sağlayan bir ilerlemeyle varılabilir. Çıkmaz sokak mahremiyetin ve korun-
manın bütün avantajlarına sahiptir.”29

Çıkmaz sokakların gündelik hayatta kadın etkinliklerinde önemli bir rolü 
vardı ve bu yakın zamanlara kadar da devam etmişti. Mahalle gündüz erkek-
lerin “iş”de olmalarından dolayı kadınlara kalırdı. Onun için bu çıkmaz so-
kaklar kadınların ikindi sohbetlerinin yanı sıra nakış ve kanaviçe örneklerinin 
birbirlerine aktarma alanlarıydı. İslâm şehirlerinde dolayısıyla Urfa şehrinde 
de çokça rastlanılan çıkmaz sokaklar bu sözlü kültürün aktarma mekânları 
olarak algılanmalıdır.

28 Armağan, a.g.e., s. 109.
29 Paul Dumont-François Geergeon, Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul, 1996, s. 10-11.
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Burada yeri gelmişken mahalle ve sokağın temelini oluşturan genelde 
“ev”den özelde de “Urfa evleri”nden de bahsedilmesi gerekmektedir.

Meskenler insanların hayatlarını devam ettirebilmek için yapılır. Meskenin 
temel iki işlevi; dış dünyanın tehlikelerine karşı korunma, güvenlik ve aynı 
zamanda insanın rahatça istirahat edebileceği barınma; diğeri de “ruhî” bir 
huzur ifade eden mahremiyettir.30

Urfa evlerini en iyi şekilde Cihat Kürkçüoğlu tanımlar:

“Urfa evleri genellikle haremlik ve selamlık olmak üzere iki bölümden 
oluşurlar. Bazen bu iki bölüm aralarından bir duvarla ayrılmış, sokak 
tarafından ayrı ayrı birer kapıları olan iki ayrı ev görünümü verdikleri 
gibi, bazen de tek kapıyla girilen, bir iki odalı ve küçük avlulu selamlıktan 
sonra ikinci bir kapıyla haremliğe geçilen bir plan gösterirler. Selamlık ve 
haremlik arasındaki duvara, kadınlarla erkeklerin birbirlerini görmeksizin 
haremden yemek almaya, erkek hizmetçilere iş sipariş etmeye veya eşya 
alıp vermeye yarayan, dikine bir mil üzerinde dönen bir tarafı açık ve raflı 
silindirik dönme dolap yerleştirilmiştir.
Ev halkının ve kadınların oturduğu evin esas kısmını haremlik oluşturur. 
Selamlığa nazaran daha çok fonksiyonludur. Haremlik avlusunun kuzey 
tarafında cephesi güneye bakan ve “Kış Oturacağı” denilen ortada bir 
eyvan yanlarında birer oda olan bölüm ile güney tarafında ise bunun si-
metrisi durumunda cephesi kuzeye bakan “Yaz Oturacağı” bulunur. Sedir 
görevi gören iki yanı taş sekili eyvanların arka duvarlarına hava cere-
yanını sağlayan ve yazın serinlik veren dam’la bağlantılı hava kanalları 
açılmıştır. Eyvanların ikinci katta olanları genellikle cepheden iki sütun ve 
“sakallı kemer” tabir edilen kemerlerle üç göze ayrılmıştır.
Eyvan ve odalar bazen yerden 1-2 metre yükseklikte olup alt kısımlarında 
kiler odaları ve mahzenler yer alır. Haremlik avlusunun diğer cephelerin-
de tandırlık (mutfak), hamam, odunluk gibi bölümler bulunur.
Nahit denilen düzgün kesme taş döşeli haremlik “hayat”ının ortasında 
mermer bir havuz, su kuyusu, içersinde incir, dut, nar, portakal, zakkum 
ve asma gibi ağaçlardan biri veya birkaçının yer aldığı “çiçeklik” bulunur. 
Evin ihtiyarları, kadınlar ve çocuklar yaz günlerinde eyvan ve bahçeyi 
kullanmakta; kışın ise sedirlere oturarak pencereden dışarıyı seyredebil-
mektedir. Kadınlar bu pencereler vasıtasıyla sokakta oynayan çocuklarını 
kontrol edebildikleri gibi sokaktan gelip geçenleri, avlu kapısını çalanları 
da takip edebilmektedirler. Özellikle avlu, kadın ve yetişkin kız çocukları-
nın rahatça hareket edebildikleri, çamaşır, bulaşık yıkayıp, kurdukları sa-
lıncaklarla çocukları uyutabildikleri, komşu kadın ve kızları ile bir araya 
gelip sohbet ettikleri, dikiş-nakış işledikleri ve oynayabildikleri bir mekân 
olması itibariyle, kadının hayatında önemli bir işlev görmektedir. Evlerin 
bu şekilde iki bölümlü inşa edilmeleri ve sokak tarafından penceresiz yük-

30 Alexander Block, Mesken İhtiyacının Tahmini, (çev. Ruşen Keleş), Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1961, s. 15.
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sek duvarlarla çevrilerek gizlenmeleri İslâm’daki aile hayatının mahremi-
yeti gereği ortaya çıkmıştır. Bu şekilde dışarıya kapalı olan evlerin birer 
sarayı andırır ölçüde büyük yapılmasının sebebi birleşik aile düzeni ve 
dolayısıyla ailelerin kalabalık olmasındandır.”31

Bölgeye uğrayan yerli ve yabancı seyyahlar da Urfa’daki evler hakkında 
bilgi vermişlerdir. Evliya Çelebi, Urfa’ya uğradığında şehrin kalesi, cami, mes-
cid, mahalle v.s.’den bahsederken birçok “Urfa evi”ni saraya benzetir.32 XVIII. 
yüzyılın son yıllarında Mardin, Nusaybin’e gitmek üzere Urfa’dan geçen Fran-
sız hekim Olivier sokakların ortasında bir kanal bulunduğunu yağmur suları 
ile birlikte çöplerin de buradan akıp gittiğini ve yolun iki tarafın da kaldırım 
gibi temiz kaldığını yazar.33

Sonuç olarak; şehrin yerleşim yapısıyla bir İslam şehri görüntüsü verdiği 
görülüyor. Yerleşmenin biçimlenmesinde İslam’ın inanç yapısının büyük rol 
oynadığı muhakkaktır. XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyılın sonlarına kadar Urfa 
şehir merkezinde temel yerleşim birimi olan mahallelerin sayıca arttığını ve 
bu artışın XVIII. ve XIX. yüzyıllarda yoğunlaştığını söyleyebiliriz. XVI. yüzyılda 
tahrir defterleri Urfa’da mahalle sayısının 6’dan 8’e çıktığını göstermektedir. 
XIX. yüzyılda bu sayı 52’ye kadar yükselmiş ve XVI. yüzyıldan itibaren mev-
cut olan Ermeni mahallesinin yanı sıra bir de Yahudi mahallesi kurulmuştur. 
Ancak bu Yahudilerin bu yüzyılda buraya geldiği anlamına gelmiyor. Yahudi-
ler daha önce de burada vardı, fakat hepsi aynı mahallede değil, dağınık bir  
şekilde ikamet ediyorlardı.

Evlere gelince; Urfa evlerinde kullanılan malzeme iklim şartlarına göre se-
çilmiş ve fonksiyonel bir şekilde kullanılmıştır. Ev halkının özellikle kadın 
ve çocukların zamanlarının çoğunu geçirdikleri “Harem” bölümü esas kabul 
edilmiştir. Dışa kapalı ancak içte “ferah” bir mekân oluşturulmaya çalışılmış-
tır.
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Öz

Sanayi Devrimi sonrası çevresel kaynaklar aşırı ölçüde kullanılmaya baş-
lanmıştır. Başlangıçta dikkate alınmasa da, değişen üretim süreçlerinin çevre 
ve toplum sağlığı üzerindeki etkileri önemli boyutlara ulaşmıştır. Kirlilik problemi 
karşısında, öncelikle dönemin önemli sanayi ülkelerinin tutumu ortaya konacak-
tır. Sonrasındaysa Osmanlı Devleti’nin bu alandaki çabaları sergilenecektir. 1862 
gibi erken bir tarihte, Osmanlı Devleti çevre koruma hükümlerini içeren detaylı bir 
kanun çıkarmıştır. Devlet Sabit Buhar Makinelerine Mahsus Nizamname ile sana-
yicilerin çalışma şartlarını ve çevreyle olan ilişkilerini düzenlemiştir. Devlet sanayi 
tesislerinin kurulmasını önemli görse de, çevre ve insan sağlığını korumayı ihmal 
etmemiştir. Girişimcilerin faaliyette bulunacakları yerlerin, meskûn mahallere çok 
yakın olması onaylanmamıştır. Ayrıca halkın bu noktadaki şikâyetleri dikkate 
alınmıştır. Fakat faaliyetteki tesisler de araştırılmıştır. Taşıdıkları riskler değer-
lendirilmiş olup, önlenmesi için çaba sarf edilmiştir. Fakat etrafa zarar vermeleri 
devam ederse, Osmanlı Devleti kapatılmaları için bir tereddüt göstermemiştir.

Anahtar kelimeler: Sanayi Kirliliği, Çevre Koruma, Meskûn Mahallerin Ko-
runması, Toplum Sağlığı, Sanayi Düzenlemesi.

Environment Protection Practices In Ottoman State
Abstract

After Industrial Revolution, environmental sources were begun to excessively 
use. Even it did not take attention in the beginning; changing production proces-
ses had important effects over environment and social health. Against pollution 
problem, firstly attitude of important industrial countries of the period would be 
put forth. Later efforts of Ottoman State in this field would be shown. As early as 
1862, Ottoman State enacted a law, in order to regulate environment protection 
rules. With Regulations of Fixed Vapor Machines, state organized industrialists 
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about their working conditions and relations with environment. Although state 
found that foundation of industrial facilities were important, they did not neglect to 
protect environment and human health. Entrepreneurs’ place of action where they 
were very close to residential areas was not confirmed. Additionally, complaints 
of people in this point were taken into consideration. But active facilities were also 
investigated. Their carrying risks were evaluated and some measurements were 
taken to avoid them. But if their harmful effects were lasted to their environment, 
Ottoman State did not hesitate to close them.

Keywords: Industrial Pollution, Environment Protection, Protection of Resi-
dential Areas, Public Health, Industry Regulation.

Giriş

Sanayi Devrimi sonrası şehirli nüfusta önemli bir artış yaşanmıştır. Bu sınai 
toplumlarda oluşan refah talebi ve tüketim eğilimleri, sanayi üretiminin aşırı ölçü-
lerde artmasına yol açmıştır. Bu aşırılığın sonucunda doğal kaynaklar sınırsızca 
kullanılmaya başlanmıştır. Sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan modernleşme ve 
kapitalizm, iktisadi büyüme, iktisadi kalkınma ve toplumsal refahın en üst toplum-
sal değerler haline gelmesini sağlamıştır. Bu sebepten iktisadi büyüme ve kalkın-
manın gerçekleştirilmesi yolunda, tabi kaynakların sınırsızca kullanımı bir mec-
buriyet olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreçlerin sonucunda tabiat ile kurulmuş olan 
dostane ilişkiler tamamen ortadan kaybolmuştur. Tabiat kendi başına bir değer 
olmaktan çıkarak, iktisadi refahın sağlanması yolunda sınırsızca kullanılabilecek 
ve sömürülebilecek iktisadi bir değer olarak algılanmaya başlanmıştır.1

Bu noktada tabiatın sınırsız bir şekilde sömürülmesinin önünü açan gelişme, 
buhar enerjisinin keşfi olmuştur. Sanayi Devrimi’yle birlikte ucuz ve kolaylıkla 
kontrol edilebilen bir güç kaynağı olarak, bu enerji kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
sistemde kömürden sağlanan kimyasal enerji, mekanik enerjiye dönüştürülüyor-
du.2 Fakat enerji sağlanması için kömür yakılması, ciddi bir hava kirliliği oluş-
turmaktaydı. Çevre kirliliği için ikinci büyük risk ise, XIX. yüzyılda özellikle Al-
manya’da gelişen kimya sanayisiydi. Beyazlatıcı, boya ilacı, gübre, tıp ürünleri ve 
patlayıcılara kadar pek çok ürün kimyevi olarak üretilmeye başlandı.3

Öncelikle hava kirliliği sonrasındaysa artan kimyasal kullanımı karşısında, or-
taya çıkabilecek sorunların engellenmesi için Osmanlı Devleti bazı tedbirler almış-
tır. 1862 yılında buhar enerjisinin kullanımını düzenleyen bir kanun çıkarmıştır. 
Sanayi tesislerinin yerleşim yerlerinden uzakta kurulmasına dikkat edilmiştir. Böy-
lelikle meskûn mahallerin korunması hedeflenmektedir. Bunun haricinde bir şekil-
de üretime geçmiş olan sanayi tesislerinin de, çevre ve insan sağlığına olan etkileri 
devlet tarafından dikkatle takip edilmiştir. Hava kirliliğini önlemeye önem veren 
devlet, diğer olası riskleri de bertaraf etmeye çalışmıştır. Bu konunun incelenme-
sinde öncelikle yeni kurulacak sanayi tesislerinin durumu, daha sonraysa faaliyete 

1 Nurşen Adak, “Geçmişten Bugüne Çevreye Sosyolojik Yaklaşım”, Ege Akademik Bakış, Cilt: X, Sayı: 
1, İzmir, 2010, s. 373.
2 Tevfik Güran, İktisat Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 2011, s. 140.
3 Eric Hobsbawm, Sermaye Çağı, Çev. Mustafa Sina Şener, Dost Kitabevi, Ankara, 2012, s. 278.
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geçmiş işletmelerin etkileri ele alınacaktır. Fakat hepsinden önce sanayinin doğur-
duğu kirlilik ve bunun için alınan önlemlerle ilgili olarak; dönemin önemli sanayi 
ülkelerinden olan İngiltere, Almanya ve ABD’den bazı örnekler verilecektir.

Dönemin Önemli Sanayi Ülkelerinden Kirlilik ve Bununla Mücadele Örnekleri

İngiltere’de hava kirliliğinin daha eskilere dayanan bir hikâyesi olsa da, Sanayi 
Devrimi sonrası etkisi çok daha derinleşmiştir. 1800’de 11 milyon ton olan kömür 
üretimi, 1850’de 50 milyon tonu aşmıştır. Kömürün maden potalarında, buhar ka-
zanlarında ve ev ocaklarında kullanılması; kaçınılmaz olarak bir hava kirliliği oluş-
turmaktaydı. Ayrıca dönemde yeni gelişmekte olan kimya sanayi, atmosfere yay-
maya başladığı kötü kokulu ve çoğu zaman zehirli olan materyallerle durumu daha 
da kötüleştirmekteydi. Sabun, cam ve kâğıt üretiminde kullanılmakta olan soda; 
ayrıca tekstil sanayinde ağartıcı işlevi de görmekteydi. Önceleri bitkisel yollardan 
elde edilen bu ürün, 1820’lerden itibaren tuzdan sentetik olarak yapılmaya başlan-
dı. İki aşamalı olan soda üretiminde, önce sülfürik asit tuzla reaksiyona sokulup, 
sodyum sülfat ile hidrojen klorür gazları elde edilir. İkinci aşamadaysa sodyum 
sülfat kömür ve kireçtaşıyla döner kazanlarda karıştırılıp, sodyum karbonat ve kal-
siyum sülfat elde edilmekteydi. Çözülebilir soda içinse, bu içeriğin fırında buhar-
laştırılması gerekmekteydi. Fakat bu süreç çok fazla atık malzeme çıkarmaktaydı. 
1862 yılında 280.000 ton satılabilir ürün elde etmek için, 1.834.000 ton hammadde 
kullanmak gerekmekteydi. Ayrıca bu işlemde önemli bir miktar hidrojen klorür gazı 
atmosfere salınmaktaydı. Gaz iklim koşullarıyla kısa sürede tepkimeye girip, ha-
vadaki nemi hidroklorik asit damlalarına dönüştürüyordu. Bu zararlı etki rüzgârla 
birlikte, çok daha geniş alanları etkisi altına almaktaydı. Bitki örtüsü üzerinde cid-
di bir yıkım oluşturmaktaydı. Bölgedeki su kaynakları, hayvanların içirilmesine izin 
vermeyecek kadar kirlenmişti.4

Şikâyetlerin artması karşısında bir çözüm olarak, soda üreticileri yerleşimin 
daha az olduğu bölgelere taşınmaya karar verdiler. Yavaş yavaş büyüyen kimyasal 
kasabalar, fabrika işçilerinin yaşadığı yerler olacağı için daha az şikâyete söz ko-
nusu olacaktı. Ama enteresan bir şekilde çoğu imalatçı yaşamak için, kendilerine 
fabrikalarının zehirlediği bölgelerden daha uzak yerler seçmekteydi. Fabrikalarını 
nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yerlere taşımanın yanı sıra, fabrikatörler bazı 
teknik iyileştirmelerle de kirliliğin etkilerini azaltmaya çalışmışlardır. Çözüm olarak 
düşünülen ilk yaklaşım, fabrika bacalarının boyunu 60 ile 90 metrelere kadar va-
ran yüksekliklere çıkarmaktı. Fakat bu durum ev ocaklarının veya maden eritme 
potalarının dumanı için faydalı olsa da, kimyevi üretim yapan fabrikalarda durum 
biraz farklıydı. Çünkü kimyevi gazlar daha geniş alanlara yayılıp, zararlı etkile-
ri artmaktaydı. Bir ileri aşama olarak bazı üreticiler, bacalarından çıkacak zarar-
lı gazları sıvılaştırma yolunu seçtiler. Hidrojen klorür gazını çeşitli aşamalardan 
sonra sudan geçirerek, hidroklorik aside çevirmeye başladılar. Fakat bu durum, 
zamanla sıvı atık problemini derinleştirdi. Ama yine de yoğunlaştırma, eldeki tek 
uygun çözüm olarak görülmekteydi. Bölgedeki zengin ve siyaseten güçlü toprak sa-

4 A.E. Dingle, “The Monster Nuisance of All: Landowners, Alkali Manufacturers and Air Pollution, 
1828-64”, The Economic History Review, Economic History Society, C. XXXV, S. 4, 1982, s. 529-532.
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hipleriyle fabrikatörler arasında uzun süren görüşmeler sonrası, Temmuz 1863’te 
Alkali Act kanunu yürürlüğe kondu. Bu kanun kimyevi madde üreten fabrikala-
rın bacalarından çıkan gazların %95 oranında sıvılaştırılmasını emretmekteydi. Bu 
oranın tutturulması konusunda sıkıntılar yaşansa da; Robert Angus Smith adlı 
halk sağlığı uzmanı bir kimyacının icadı, 1864 yılı sonlarında bu oranın elde edil-
mesini mümkün kılmıştır.5

XIX. yüzyılın başlarından itibaren Almanya’da hava kirliliği, kömür kullanımın-
daki artışla beraber önemli bir sorun haline gelmiştir. Buhar makinelerinin yaydığı 
is ve kuruma karşı, Prusya hükümeti 1831 gibi erken bir tarihte kanun çıkarmak 
zorunda kalmıştır. Yaydıkları gazların rahat dağılması için, buhar makinelerinin 
bacalarının en az 210 santimetre boyunda olması istenilmiştir.6 Prusya’nın Rhine-
land ve Westphalian vilayetlerini kontrolü altına alması, aynı zamanda Avrupa’nın 
en zengin kömür yataklarını da denetimi altına alması demekti. Bu kaynaklar Bis-
marck tarafından, 1871 yılındaki Alman birleşmesi için gereken askeri ve sanayi 
altyapısının güçlendirilmesi için kullanılmıştır. Bölge üretim sürecine kömür ihra-
catıyla başlamışken, akabinde önemli bir demir-çelik sanayi kurulmuştur. Maden-
lerden gelen kömür tozu ve fenol, Ruhr bölgesinde ciddi kirliliğe sebep olmuştur. 
Ayrıca kömür dumanından kaynaklanan asit yağmurları, Almanya’nın ormanları 
üzerinde ciddi tahribat yapmıştır.7

I. Dünya Savaşı öncesi dönemde, sülfürik asit hariç hiçbir sanayi tesisi kısıt-
lamaya uğramamıştır. 1898 tarihinde yapılan düzenlemede, bir metreküp hava-
da bu asidin oranının beş miligramı geçmemesi istenilmiştir. Tabiatıyla yapılan 
düzenlemelerin yetersizliği kısa zamanda anlaşılmıştır. Nüfusun çoğalıp sanayinin 
büyümesiyle birlikte, kanundaki baca yüksekliğini geçen pek çok bina inşa edilmiş-
tir. Bu durumda duman çatı seviyesinin altında kalmaya başlamıştır. Bazen daha 
yüksek bacalar inşa edilse bile, kötü havalar duman ve isin yerleşim yerlerini etki-
lemesine sebep olmaktadır. Ayrıca Ruhr bölgesi yoğun bir şekilde sanayileştiği için, 
sanayinin doğurduğu hava kirliliği çok geniş alanları etkilemekteydi. Sülfürik asit 
salınımı bölgenin zaten azalmış olan orman mevcudunu etkilediği gibi, yetiştirilen 
meyve ve sebzelerin büyümesini de engellemekteydi. Hava kirliliğinin etkileri 1923 
yılındaki Fransız işgali sırasında net bir şekilde görülmüştür. Yılın ilkbaharından 
sonbaharına kadar süren işgal döneminde, sanayi faaliyetleri Fransızlar tarafından 
durdurulmuştur. Anında bitkilerin yetişme döngüsü normale dönmüş, yıl içindeki 
hasat önceki yıllara göre %50’ye yaklaşan oranlarda artmıştır.8

Hava kirliliği konusunda ABD’nin Chicago şehri, ülkenin bu konudaki öncüsü-
dür. 1892 yılında şehrin önde gelen işadamları, Duman Önleme Topluluğu adıyla 
bir birlik kurmuşlardır. Bacalardan çıkan siyah dumanın önlenmesi için şehirdeki 

5 Dingle, “a.g.m.”, s. 534, 538-539, 543-544.
6 Franz-Josef Brüggemeier, “A Nature Fit For Industry: The Environmental History of the Ruhr Basin, 
1840-1990”, Environmental History Review, Forest History Society and American Society for Environ-
mental History, C. XVIII, S. 1, 1994, s. 40.
7 Mark Cioc, Bjōrn-Ola Linnér ve Matt Osborn, “Environmental History Writing in Northern Europe”, 
Environmental History, Forest History Society and American Society for Environmental History, C. V, 
S. 3, 2000, s. 397.
8 Brüggemeier, “a.g.m.”, s. 40-41.
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girişimcileri ikna etmeye çalışacaklardır. Fabrika bacaları, trenler ve gemi çeken 
römorkların meydana getirdiği hava kirliliği; şehrin sosyal yapısını bozduğu gibi, 
iktisadi hayatta da ciddi problemler doğurmaktadır. Nisan 1881 tarihinde bu top-
luluğun öncüsü olarak Vatandaşlar Birliği, öncüsü olduğu bir toplu protesto ha-
reketiyle şehrin ve ABD’nin ilk duman düzenlemesini yürürlüğe sokturmuşlardır. 
Bu düzenleme gemi, lokomotif ve yerleşim için olmayan bütün sabit bacalardan, 
yoğun duman çıkışını yasaklamaktaydı. Birlik şehrin sağlık departmanına yardımcı 
olarak, düzenlemenin işlerlik kazanmasını istemekteydi. Fakat ilgili kuruluşun ele-
man ve kaynak yetersizliği, hava kirliliğiyle mücadelenin etkinliğini büyük ölçüde 
azaltmaktaydı. Çalışmaların yetersizliği karşısında kurulan Duman Önleme Toplu-
luğu, Chicago’nun merkez iş bölgesindeki binalardan kaynaklanan hava kirliliğini 
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ve tamamıyla ortadan kaldırmayı hedeflemek-
teydi.9

Topluluk hava kirliliğiyle olan mücadelesini, eğitimi arttırarak gönüllülük esa-
sına göre yürütmüştür. Öncelikle girişimcilerin eğitimi için, beş adet mühendis işe 
alınmıştır. Bu mühendisler hava kirliliğiyle nasıl mücadele edileceğini ve duma-
nı azaltmak için gerekli teknik altyapıyı öğretmeye çalışmışlardır. 430 adet buhar 
enerjisiyle çalışan makinenin incelenmesi sonrası hazırlanan raporlara göre, mülk 
sahiplerinin %40’ı mühendislerin tavsiyelerini dinlemeyi tercih etmiştir. %20’lik bir 
kısımda mühendislerin tavsiyeleriyle duman sorununu çözmek isteseler de, ya filt-
re aletlerini düzenli bir şekilde kullanmadıklarından ya da yakacakları uygun şekil-
de yakmadıklarından başarılı olamamışlardır. Bina sahiplerinin geri kalan %40’lık 
kesimi ise, herhangi bir önlem almamışlardır.10

Hava kirliliği ile ilk defa mücadeleye başlayan Chicago’dan sonra; Cincinnati, 
Cleveland, Detroit, Kansas City, Pittsburgh, Salt Lake City, St. Louis ve St. Paul 
şehirleri duman karşıtı yasalar çıkarmışlardır. 1915 yılına gelince 28 büyük şe-
hirde gözle görülebilir hava kirliliği ile mücadele edilmekteydi. Fakat Amerika için 
modern anlamdaki hava kirliliği kavramı çok yavaş gelişen bir mefhum olmuştur. 
1907 yılında Georgia eyaletine gelen bir davada, Tennessee’deki iki bakır eritme 
tesisi yargılanmıştır. Davanın sonunda ulaşılan sonuç; gösterilen kanıtlar ışığında 
tesislerin hava kirliliği doğurduğu, tartışma götürmez biçimde ortadadır şeklinde-
dir. Sekiz sene sonra Chicago’nun duman problemini çalışan yazarlar, atmosferik 
kirlenme tabirini kullanmaktaydılar. Fakat 1915’lere gelindiğinde bile, hava kirliliği 
bir suç olarak değil; etrafa verilen sıkıntı ve rahatsızlık olarak kabul edilmektey-
di. XIX. yüzyılda mahkemeler çoğu zaman, konuyu ekonomik büyümenin teşviki 
bağlamında incelemekteydiler. Kirlilik kaynağı üreticiler şikâyet edildiğinde ortaya 
çıkan sonuç, birkaç bireyin rahatsızlığı yerine binlerce insana istihdam sağlayan 
sanayilerin düşünülmesi gerektiği yönündeydi.11

9 Christine Meisner Rosen, “Businessmen Against Pollution İn Late Nineteenth Century Chicago”, The 
Business History Review, The President and Fellows of Harvard College, C. LXIX, S. 3, 1995, s. 356-
359.
10 “A.g.m.”, s. 360.
11 Adam W. Rome, “Coming to Terms With Pollution: The Language of Environmental Reform, 1865-
1915”, Environmental History, Forest History Society and American Society for Environmental History, 
C. I, S. 3, 1996, s. 14, 17-18.
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Çevre Kirliliğine Karşı Osmanlı Devleti’nin Yaptığı Kanuni Düzenleme

Osmanlı Devleti 7 Haziran 1862 tarihinde yayınladığı Sabit Buhar Makineleri-
ne Mahsus Nizamname ile buhar enerjisinin kullanımını düzenleyip, olası zarar-
ları önlemeye çalışmıştır. Dört ana bölüm halinde düzenlenen bu nizamname, 17 
madde, bir geçici madde ve bir de ek maddeden oluşmaktadır. İlk bölüm buhar 
makinelerinin nasıl ve hangi ortamlara yerleştirilmesi gerektiğini düzenlemektedir. 
İkinci bölüm çeşitli güvenlik önlemleri hakkında yapılması gerekenleri anlatmak-
tadır. Üçüncü bölüm dumanın yok edilmesi ve buharlı makinelerin hangi bölgelere 
yerleştirilebileceği hakkında ve son bölümse nizamnameye aykırı hareket edenlere 
verilecek cezalarla alakalıdır.12

Bu noktada çevre kirliliği ile mücadele ve meskûn mahallerin korunmasına yö-
nelik üçüncü, onuncu, on birinci ve ek madde zikredilecektir. Üçüncü maddeye 
göre, buhar makinesi kullanılan bina ile diğer ev ve kamu binaları arasında, maki-
nenin buhar gücüne göre tespit edilecek bir mesafe bulundurulması şarttır. Eğer 
bu mümkün olmazsa en az bir arşın (65-70 cm) kalınlığında ve buhar makinesinin 
iki katı boyunda bir duvar örülmesi mecburidir. Onuncu maddeye göre buhar ma-
kinesi kullanan fabrika sahipleri, kazanlarının ocaklarında ortaya çıkan dumanı 
çeşitli filtre ve makinelerle tamamen imha etmekle mükelleftirler. Aksi takdirde bu 
ocaklarda, odun ve kok kömürü gibi çok duman çıkarmayacak yakıt kullanmak 
zorunda olacaklardır. Bu zorunluluk ilk etapta İstanbul ve çevresindeki fabrikalar 
hakkındadır. On birinci madde yerleşim yerlerinin korunması ile ilgili olup, fabri-
ka kurulması yasak olan bölgenin sınırlarını çizmektedir. Bu sınırlamada İstan-
bul Boğazı’nın iki tarafı da detaylı bir şekilde tarif edilmiştir. Anadolu yakasında 
Anadolu Feneri’nden başlayarak, sahili takip ederek Anadolu Hisarı’na ve oradan 
Göksu derelerinin sonundan, Çamlıcalar ve Kurbağlıdere’den geçerek Fenerbahçe 
Burnu’na kadar uzanmaktadır. Avrupa yakasındaysa Rumeli Feneri’nden başlayıp 
yine sahili takip ederek Büyükdere’ye ve oradan Beyoğlu caddesine varan bu hat, 
Kâğıthane, Alibeyköy, Rami Çiftliği ve Yedikule üzerinden Yeşilköy’e ulaşmaktadır. 
Bu hattın belirlediği sınırlar ve tarihi yarımadanın içinde fabrika kurmak yasaktır. 
Fabrika kurmanın ve buharlı makine kullanımının yasak olduğu bu sınırları çizen 
on birinci maddeye 5 Mayıs 1865 tarihinde yapılan bir ekle, ilgili yasağın hükmü 
tekrardan düzenlenmiştir. Yasak duman çıkaran makineler için geçerli olup; du-
mansız makinelere hükümetin incelemesinden sonra, mahzur tespit edilmezse izin 
verilecektir. Fakat her hâlükârda makinenin kurulacağı yer, yalıların arasında ve 
mahalle içlerinde olmayacaktır.13

Yerleşim Yerlerinin Yeni Fabrikaların Muhtemel Zararlarından Korunması

Osmanlı Devleti yeni sanayi tesislerinin kuruluşunu önemsemekle birlikte, top-
lumsal düzenin ve çevre sağlığının da korunması gerektiğinin farkındaydı. Bunun 
için devlet sınai alanda yatırım yapan girişimcilerin, tesislerini yerleşim yerlerine 
çok yakın alanlarda kurmalarını yasaklamıştır. Bu konuyla ilgili verilen beş ör-

12 Haydar Kazgan, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Şirketleşme, Osmanlı Sanayii Monografi ve Yorumlar, 
Töbank, İstanbul, 1991, s. 233-234.
13 …., Düstur, Matbaa-ı Amire, C. II, İstanbul 1289h (1872-73), s. 441, 443, 445.
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nekten ilki, Salim Ağa’nın İstanbul’da buz fabrikası kurmak için aldığı imtiyazdır. 
İmtiyazın onaylanmasından yedi, kurulacak fabrikanın şirketinin onayından ise 
yaklaşık dört ay sonra; İstanbul Fındıklı’da fabrika arazisi satın alınmak istenmiş-
tir. Buz fabrikasının inşası için düşünülen yer, Fındıklı Camisi yakınlarındaki Mü-
hürdar Halil Efendi yalısının arsasıdır. Bu haberin duyulması üzerine bölge halkı; 
fabrikanın açılması halinde sebep olacağı zararları gerekçe göstererek, 22 Aralık 
1886 tarihinde belediyeye şikâyette bulunmuştur. İlgili şikâyet ise haklı bulunduğu 
için, fabrika İstanbul Boğazı’nın daha kuzey bir semti olan İstinye’de kurulmuştur. 
“Fındıklı Cami Şerif-i kurbında Mühürdar Halil Efendi yalısı arsasının buz fabrikası 
inşasiçün sahibi tarafından füruht olundığı istihbar eylediklerinden ve buraya iş bu 
fabrikanın küşadı halinde iras ideceği mazarratdan bahisle meni istidasını havi aha-
li canibinden …tevdi buyurılan arzuhal…”14

Yerleşim yerlerine yakın sanayi tesisi kurulmasını sakıncalı bulan bir başka ör-
nek, Midilli adasının Pilmar kazasında kurulmak istenen fabrikadır. Kasaba sakinle-
ri yerel yönetimin aldığı kararlara aykırı olarak, evlerine yakın bir yerde fabrika inşa-
sına ruhsat verildiğini iddia etmektedirler. İstanbul’da bulunan vekilleri aracılığıyla 
ulaştıkları bu haber dolayısıyla, uğrayabilecekleri zararların önlenmesini istemekte-
dirler. Bunun için fabrika inşaatının, kasaba dışında seçtikleri bir arsada yapılması-
nı önermişlerdir. 5 Mart 1889 tarihinde padişaha konu arz edilirken; ilgili nezaretin 
konu hakkında yeterince bilgisi olmadığı belirtilmiş olup, konu araştırılacaktır.

“Pilmar kasabasında sakin oldukları mahallin ortasında mahalli belediyesi 
ile meclis… kararları hilafında olarak fabrika inşasına ruhsat virileceği Der-
saadetde bulunan vekilleri tarafından bildirilmiş idüği ve haneleri arasında 
fabrika bulunması muhataralı olacağı beyanıyla bunun kasaba haricinde 
irae eyledikleri arsa üzerine binası istidasına dair… bir telgrafname vürud 
itmiş olduğından bu babda nezaret-i celilelerince olan malumat ve mütala-
anın ve malumat-ı mükemmele olmadığı halde bila-taraf tahkik-i madde ile 
neticesinin arz…”15

Yerleşim yerlerinin korunmasıyla ilgili üçüncü örneğimiz, 25 Temmuz 1892 
tarihli kibrit fabrikası girişimidir. İstanbul Fenerbahçe Çiftehavuzlar’da, Hazine-i 
Hassa Nezareti tarafından kibrit fabrikası yapılması için ilgili şirkete bir tarla ki-
ralanmıştır. Fakat civarda oturanlar evlerine çok yakın bir yerde fabrika kurulma-
sından rahatsız oldukları için, şikâyetlerini belirten dilekçeleriyle hükümete baş-
vurmuşlardır. Hazine-i Hassa Nezareti ise kiralama işlemi gerçekleşmiş olsa bile, 
bu alanda fabrika kurulmasının sakıncalı bulunması halinde işlemi iptal edeceğini 
belirtmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda arsanın yerleşim yerlerine çok yakın 
olması gerekçesiyle, bu girişim uygun bulunmamıştır.

“Fenerbağçede Çiftehavuzlar civarında kâin tarlanın kibrit fabrikası yapmak 
üzere Hazine-i Hassa-i Şahanece icar idildiğinden ve bu babda melhuz olan 
mehazırdan bahisle bazı istidayı havi o civar ahalisi tarafından ita olunan 
arzuhal üzerine… kav ve kibrit fabrikası şirketine bir arsa icar olunmuş ise 

14 BOA DH.MKT 1386/105. 25 Rebiülevvel 1304, 10 Kanunuevvel 1302, 22 Aralık 1886.
15 BOA DH/MKT 1602/80. 3 Receb 1306, 21 Şubat 1304, 5 Mart 1889.
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de orada bir fabrika inşasınca bir mahzur görildiği halde Hazine-i Hassaca 
fesh-i icara teşebbüs tabi bulundığı görünmesine mebni iktizasının icra ve 
inbası… icra kılınan tahkikata nazaran mahall-i mezkûra mesken-i mevcu-
deye pek yakın olması cihetiyle oraya fabrika inşasının mahzurdan salim 
olamayacağı anlaşılmış…”16

Kibrit fabrikası kurmak isteyen şirket, Çiftehavuzlar’daki arsayı kullanabilmek 
için bir aracı bulmak istemiştir. Bunun için bölgede ikamet etmekte olan, Bahriye 
subaylarından Hasan Paşa’ya müracaatta bulunmuştur. Hâlbuki fabrika kurulma-
sı alanındaki yetkili Nafıa ile arsanın sahibi olan Hazine-i Hassa Nezaretleri, beledi-
yenin fen memurları vasıtasıyla inceleme yaptırmışlardır. Bu inceleme sonucunda 
arsanın fabrika inşası için uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu açık durum karşısın-
daki kanunsuz ve yetkisiz müdahale, belediyeyi rahatsız etmiştir. Belediye sadarete 
yazdığı 26 Eylül 1892 tarihli yazıyla, kanunsuz talepleri konusunda girişimcinin 
cesaretini arttıran bu tutumun önlenmesini talep etmiştir.

“…Nafıa ve Hazine-i Hassa Nezareti aliyyeleri şehremanetinden gönderilen 
heyet-i fenniye marifetiyle icra itdirilen muayenede mahal-i mezkûrun fab-
rika yapılmasında mahzur tebeyyün itmesiyle inşaat men ve tatil idilmiş-
di… Orada sakin bahriye ferikanından Hasan Paşa hazretlerinin evvelce arz 
ve işar kılındığı üzere vukuı haber virilen müdahalat-ı mahsusası bunların 
cüretlerini artdırmakda olub hâlbuki böyle zabtiye ve belediyeye tertib iden 
vazifede müşarünileyhin müdahale itmesi gayr-i caiz ve hilaf-ı salahiyet…”17

Konuyla ilgili dördüncü örneğimiz; Antuan Ananyan Efendi’nin İstanbul Fener 
caddesinde inşa edeceği doğramacı dükkânına kurmak istediği, hava gazıyla çalı-
şan 12 beygir kuvvetindeki motordur. Dilekçesinde fabrikanın motorun doğuracağı 
olası risklere karşı, gerekli tedbirlerle korunacağını beyan etmektedir. Fabrika in-
şaatının etrafı ve temel duvarları kaliteli harçla inşa edilecektir. Temelden çatıya 
demirden inşa edilecek duvarlar, bir de galvaniz saçla kaplanacaktır. Bütün bu 
önlemler sayesinde, ruhsat istenilen motorun sorunsuz çalışacağı düşünülmekte-
dir. Ruhsat talebi belediyenin fen müşavirliğine yönlendirildiyse de, inşa edilmek 
istenen fabrikanın yeri sorun teşkil etmektedir. Buhar enerjisiyle çalışan makinele-
ri düzenleyen nizamnamenin 11. maddesi, İstanbul’un belirli bölgeleri için fabrika 
kurmaya izin vermemektedir. Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi’ndeki 28 Aralık 1893 
tarihli görüşmede, bu tarz sanayi tesislerinin belirtilen sınırlar dışında kurulması 
gerektiğinin altı çizilmektedir. Bunun en önemli gerekçesi İstanbul ve civarındaki 
yerleşim yerlerinin havasının temizliğini korumaktır. Ayrıca bu bölgede korunmaya 
layık pek çok görkemli bina da bulunmaktadır. Bu yaklaşım tarihi eser korumacı-
lığının izlerini de taşımaktadır.

“…inşa ideceği bir bab toğramacı dükkânına hava gazıyla müteharrik on 
iki bargir kuvvetinde motor vazına ruhsat itası hakkında Antuan Ananyan 
Efendi tarafından virilen arzuhalde gönderildiği ve mezkûr fabrikanın etraf 

16 BOA BEO 39/2861. 1 Muharrem 1310, 13 Temmuz 1308, 25 Temmuz 1892.
17 BOA Y.A.HUS 265/30. 4 Rebiülevvel 1310, 14 Eylül 1308, 26 Eylül 1892.
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ve erbaı temelleri halis harcla mahruc ve divarlı ve temelden sukfa kadar 
kâmilen timur ve ötesi ve etrafı galvanizli saç kaplanıldığı halde derununa 
motor vazınca bir gûne mahzur olamayacağı beyanıyla iktizasının icrası şeh-
remanetinden ba-tezkire işar kılınması üzerine keyfiyet nezaret fen müşa-
virliğine ledel-havale zikrolunan fabrikanın inşası istenilen mahal sabit ve 
buharlı makinelere dair olan nizamnamenin on birinci maddesinde muayyen 
hudud-ı memnua dâhilinde olub… bu misillü fabrikaların hudud-ı mebhuse 
haricine hasrı Dersaadet ve civarının ciyadet-i havasını muhafaza ile beraber 
hudud-ı mezkûra dâhilinde mahfuziyeti şayan-ı itina ebniye-i aliyye bulun-
duğı cihetle…”18

Fabrika inşasına bir başka itiraz, üçüncü örnekte olduğu gibi yine Fenerbahçe 
Çiftehavuzlar mevkisinde gerçekleştirilmiştir. 28 Aralık 1920 tarihinde şehremane-
tine yazılan dilekçede, Çiftehavuzlar semtinde bulunan bir arsa üzerinde fabrika 
kurulacağının haber alındığı belirtilmektedir. Kadıköy Gaz Şirketi tarafından bu 
tesisin kurulması halinde, bölgedeki köşklerin yazlık olarak kullanılmasına imkân 
kalmayacaktır. “Çiftehavuzlar da bulunan bir kıta arsa üzerine Kadıköy gaz şirketi 
tarafından fabrika inşa olunacağı istihbar idildiğinden bahisle böyle bir halin vukuı 
takdirde mezkûr arsa civarında bulunan köşklerin sayfiye olarak istimali ledes-sakıt 
olacağına dair… virilen arzuhal...”19

Faaliyete Geçmiş Tesislerin Çevre ve Sağlık Açısından Değerlendirilmesi

Çevre korunmasıyla ilgili düzenlemeler, sadece yeni fabrika kurmak isteyenlerle 
ilgili değildi. Faaliyete geçmiş olan sanayi tesisleri, eğer çevreye ve halk sağlığına 
zarar veriyorlarsa; bu konudaki şikâyetler de dikkate alınıyordu. Devlet faaliyetteki 
fabrikaların da, olası risklerini gidermeye çalışıyordu. Çevre için tehdit değerlendir-
mesi yapılan üç örneğin ilki, Zeytinburnu’nda inşa edilen bir debbağ hanedir. Yu-
nan vatandaşı olan George Maryano adında bir girişimci, Zeytinburnu demir çelik 
fabrikası bitişiğinde bir mağaza açmak için ruhsat almıştır. Ancak aldığı ruhsatın 
hükmüne aykırı olarak, ham deri işlemek için bir debbağ hane inşa etmiştir. Bu 
durum halk sağlığı için tehdit olduğundan, debbağ hanenin faaliyetinin sonlandı-
rılması gerekmektedir. Bu tesis ayrıca bölgedeki askeri hastaneye de zarar verdiğin-
den, tesisin bir an önce mağaza aslına geri döndürülmesi gerekmektedir.

“…Yedikulede Zeytunburnı fabrika-i hümayunı ittisalindeki arsalarına mağa-
za yapmak üzere mukaddema almış oldukları ruhsat tezkiresi ve merkumun 
virmiş olduğı taahhüd senedi hilafına debbağhane inşa olunmasından ve bu-
nun sıhhat-ı umumiyeye mazarrat-ı külliyesinden naşi debbağhane ameliya-
tının men ve tatiline… civarında kâin asker-i şahane hasta hanesince iras-ı 
mazarrat eylemesinden tolayı bunun behem hal mağaza heyetine ircaı…”20

Çevre için tehdit değerlendirmesi yapılan ikinci örnek, Ege Bölgesi’ndeki zey-
tinyağı fabrikalarıdır. Bu fabrikalarda yağı çıkartılan zeytin posasından, ilave bir 

18 BOA DH.MKT 197/8. 19 Cemaziyelahir 1311, 16 Kanunuevvel 1309, 28 Aralık 1893.
19 BOA DH.UMVM 101/34. 28 Kanunuevvel 1336, 28 Aralık 1920.
20 BOA DH.MKT 1899/48. 6 Cemaziyelevvel 1309, 26 Teşrinisani 1307, 8 Aralık 1891.
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işlemle prina yağı çıkartılmaktadır. Bu işlem için kullanılan bisülfür ve karbon 
aşırı yanıcı özelliğe sahiptir. Yangın tehlikesine karşı bu tehlikeli gaz ve diğer ma-
teryallerin, nasıl saklanacağı 23 Haziran 1906 tarihinde Şura-yı Devlet Tanzimat 
Dairesi’nde karara bağlanmıştır. Kömür ve kükürtten oluşan bu madde akışkan ve 
uçucu olup, alevlenmeye son derece müsaittir. Gereğinden biraz fazla kullanıldığı 
pek çok durum, fabrikalarda yangın çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Tanzimat Dairesi 
bu maddeleri kullanan fabrikalarla ilgili hükmünde; şehir içinde bulunan üreticile-
rin doğurdukları yüksek risk yüzünden, mutlaka hükümet depolarını kullanmaları 
gerektiğine hükmetmiştir. Fakat şehir dışında çalışan fabrikalarsa, bu madde stok-
larını kendi depolarında saklayabileceklerdir.

“…prina fabrikalarında kullanılan mevad-ı müstamelden bulunan bisülfür ve 
karbonun harik mahzurına… kimyaca kibrit karbon madde-i mezkûra kö-
mür ile kükürtden mürekkeb ve gayet seyyal ve tayyar ve bir şule temasıyla 
kabil-i istimal bir mayi olub ziyadesiyle kabil-i istimal olunmasından tolayı 
şimdiye kadar defaat ile fabrikalarda yangın zuhurına sebeb olduğı malum 
bulundığı… bunı istimal iden fabrikalar dâhil-i şehirde ise oralarda hıfzı mah-
zur ve tehlikeden salim olamayacağına mebni caiz olamayacağından dâhil-i 
şehirdeki fabrikalarda istimal idilecek mezkûr eczanın fabrikalarda hıfz idil-
meyerek gaz ve emsali mevad-ı müstamele depolarına vazı ve haric-i şehirde-
ki fabrikaların kendi mahzenlerinde hıfzı…”21

Çevre ile ilgili üçüncü örnek; Balat’ta faaliyet gösteren buz fabrikası, Gürcü 
vapur şirketinin tamirhanesi ve Sardopolis’e ait soda fabrikalarıdır. O civarda otu-
ran halktan yoğun şikâyetler gelmektedir. Tesislerle ilgili şikâyetler 13 Kasım 1910 
tarihinde, Ticaret ve Nafıa Meclisi’nde ele alınmıştır. Yapılan görüşmeler neticesin-
de, öncelikle Sanayi İdaresi’nden görüş alınmasına karar verilmiştir. Gelen cevapta 
vapur makineleri nizamnamesine ilave edilen ek maddeye dikkat çekilmektedir. Bu 
maddeye göre, nizamnamenin on birinci maddesinde bu tarz makinelerin kullanıl-
masının yasak olduğu bir bölge mevcuttur. Fakat bu yasaklama sadece dumanlı 
makineler için geçerlidir. İs ve duman çıkarmayan makineler için herhangi bir kı-
sıtlama mevcut değildir. Fakat makine işletilecek yerler deniz kenarındaki yalıların 
aralarında ve mahalle içlerinde olmaması gerekir. Fakat bundan da önce, sanayi 
işletmesi kurulacak yer devlet tarafından kontrol edilmelidir. Bir sakıncası yoksa 
devlet bu işletmeye ruhsat verecektir.

“…işbu nizamnamenin on birinci maddesinde muharrer ve muayyen olan hu-
dud dâhilinde kâin mahallerde vapur makinesi vazı ve ihdası memnuiyeti 
dumanlı makinelere münhasır olub dumansız olduğı takdirde caiz olacakdır 
fakat makine vaz olunacak mahal sahil haneler aralarında ve mahalle işle-
rinde olamayacakdır ve evvel emirde hükümetçe tahkikat-ı lâzıme badel-icra 
bir gûne mahzurı olmadığı takdirde ruhsat virilüb mahzurı olduğı takdirce 
ruhsat virilmeyecektir…”22

21 BOA DH.MKT 1098/18. 30 Rebiülahir 1324, 10 Haziran 1322, 23 Haziran 1906.
22 BOA DH.İD 112-1/11. 11 Zilkade 1328, 31 Teşrinievvel 1326, 13 Kasım 1910.
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Sanayi idaresinin bu görüşünden sonra, meclis motor ve makine ile çalışan 
fabrikalara ruhsat verme yetkisinin Ticaret ve Nafıa Nezareti’ne ait olduğunu belirt-
mektedir. Belediyenin ruhsat yetkisi ancak damıtma kazanlarına aittir. Bu durum 
karşısında buz fabrikasının belediyeden ruhsat alması mümkün değildir. Ayrıca 
fabrika yasaklı bölgede inşa edilmiştir. Buz fabrikası ruhsatına kaynak olarak be-
lediyeyi gösterse de, bu gerekçeler dolayısıyla imalathanesi için ruhsatı olup olma-
dığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat ruhsatsız olsalar bile, buz fabri-
kası ve civarındaki diğer işletmeler uzun zamandır faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
Bunun için sanayi idaresinin görüşünü temel alarak, bu fabrikaların zararların 
önlenmesine çalışılması daha adil bir tutum olacaktır. Buz fabrikasının sahiple-
ri kullandıkları motorları dumansız olanlarıyla değiştirip, bu durumu kanıtlayan 
bir ruhsatı Ticaret ve Nafıa Nezareti’nden almaları gerekmektedir. Böylelikle hem 
ilgili kanunun hükmü yerine gelmiş, hem de şikâyetlerin önüne geçilmiş olur. Bu 
istenen değişikliklerin yapılıp, ruhsat alınması için ilgili işletmelere makul bir süre 
tanınmalıdır. Gerekenlerin yapılmaması durumunda haklarında kanuni takibatın 
yapılacağı, yazılı bir ihtarname ile kendilerine belediye kanalıyla bildirilmesi karar-
laştırılmıştır.

“…ana göre ifay-ı muamele itmeleri içün münasib bir müddet tayin olunarak 
fabrikalarının bu müddet zarfında ahkâm-ı nizamiye dairesine irca itmedikle-
ri ve icab iden ruhsatname istihsalinden imtina eyledikleri takdirde hakların-
da icabat-ı kanuniyenin ifa kılınacağına dair mezkûr fabrikalar sahiplerine 
birer kıta ihtarname tebliği lüzumunın cevaben şehremanetine işarı…”23

Çekilen ihtarnameler sonrası Bomonti buz fabrikası yöneticisi, fabrikalarında 
kullandıkları alet ve makinelerin çalışmalarından son derece memnun olduklarını 
belirtmiştir. Fakat daha mükemmelinin bulunması halinde, yenilerine uyum sağ-
lamak konusunda herhangi bir tereddüt göstermeyeceklerdir. Civardaki diğer işlet-
melerden cevap bile gelmemiştir. Netice olarak Ticaret ve Nafıa Meclisi’nin istediği 
değişiklikler yerine getirilmemiştir. Fakat işletmelerin bu halde bırakılmalarıysa, 
halkın sağlığı için uygun değildir. Belediye meclisinin aldığı karara göre buz fabri-
kasının ve etrafındaki işletmelerin geleceği hakkında, Ticaret ve Nafıa Nezareti’yle 
Emniyet Genel Müdürlüğü birlikte karar almalıdır. Alınacak kesin bir kararla za-
rarların önlenmesi gerekmektedir. Fakat fabrikanın zararlarının önlenememesi du-
rumunda, işletmenin faaliyetini durdurulması ancak Dâhiliye Nezareti tarafından 
gerçekleştirilebilir.

“…işbu fabrikalara ber-mucibi karar ihtarname tebliğ idilmiş ise de Bomonti 
buz fabrikası direktörliği tarafından virilen cevabda istimal eyledikleri alat 
ve edevatın sistemi pek muvafık olub daha mükemmeli mevcud ise derhal 
tatbikine… diğerlerinin tebliğat-ı vakıaya cevab virmedikleri hikâye ve sa-
lifül-beyan fabrikalar ihtarat-ı kanuniye dairesinde ıslah idilmedikleri… ve 
hâlihazırlarıyla ibkaları sıhhat ve selamet-i memleket nokta-i nazarından 
gayri caiz görüldiği cihetle bu husus hakkında Ticaret ve Nafıa Nezareti ve 
emniyeti umumiye müdiriyeti ile bil-muhabere bir kararı kati ittihazıyla ref-i 

23 BOA DH.İD 112-1/11. 11 Zilkade 1328, 31 Teşrinievvel 1326, 13 Kasım 1910.
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mahzur idilmesi meclis-i belediye müzakeratına atfen beyan idilmiş… sali-
füz-zikr imalathanenin izale-yi mazarratı kabil olamadığı ve seddinden baş-
ka çare bulunamadığı takdirde icra-yı icabının Dâhiliye Nezaret-i celilesine 
işarı iktiza ideceği…”24

Bölge sakinlerinin huzur ve rahatını bozan ve civardaki binalara zarar veren bu 
işletmelerin ortaya koyduğu ilk yanlışlık, fabrika kurulmasının yasak olduğu bölge-
de çalışmaya başlamalarıdır. Ayrıca Ticaret ve Nafıa Nezareti’nden ruhsat almadan 
faaliyete geçmeleri, tamamen kanuna aykırı bir durumdur. Fakat bu işletmelerin 
kapatılmasından ziyade, verdikleri zararların ortadan kaldırılıp kanuna uygun hale 
getirilmeleri daha uygun bulunmuştur. Fakat konuyla ilgili gereken bütün uyarı 
ve tebliğler yapılmasına rağmen, belediyenin belirttiği üzere herhangi bir sonuç 
alınamamıştır. Buz fabrikası için belediyeden ve Sardopolis’e ait soda fabrikasına 
ise Ticaret ve Nafıa Nezareti’nden ruhsat verilmiştir. Buharlı makineler nizamna-
mesinin ek maddesi, bu tarz makinelerin yerleşim yerlerinin yakınına yapılmasını 
yasaklamaktadır. Halkın şikâyetlerinden ve konuyla ilgili yazışmalardan anlaşılan 
zararların, mutlaka giderilmesi kanun gereğidir.

“…mahall-i mücavire ahalisinin huzur ve rahatını selb ve civar menabiye-
ye iras-ı mazarrat eyleyen salifüz-zikr fabrikalar içün imalathanenin hu-
dud-ı memnua dâhilinde tesis ve nezaretden istihsal-i ruhsat olunmadan 
işlemekde bulunması ahkâm-ı kanuniyeye mugayir olub bunların seddin-
den ise mehazır-ı vakıanın refi zımnında hükm-i nizamı dairesine ircaı içün 
mukaddema meclisce ittihaz kılınan karar dairesinde müessesatı mezkûra 
sahiplerine tebliğat ve ihtarat-ı lazıme vuku bulmuş iken bir semere tahsil 
idemediği şehremanetinin suret-i işarından müstebân olmasına ve mezkûr 
buz fabrikası içün emanetce ve Sardopolise aid soda fabrikası içün Ticaret 
ve Nafıa Nezaretince ruhsat virilmiş ise de buharlı makineler nizamnamesi-
nin madde-i munzamasında makinelerin sahilhanelerin arasına ve mahalle 
işlerine vaz olunamayacağı mestur ve işbu fabrikanın sıhhat-ı ahali üzerine 
tesirat-ı muharriresi evrak-ı müteferriada sarahaten ve şikâyeti mezkûr olub 
zararın devamı tecviz idilmeyerek heman izalesi dahi kavaid-i umumiyeden 
bulunmasına…”25

Dâhiliye Nezareti 3 Aralık 1910 tarihinde Ticaret ve Nafia Nezaretine yazdığı ra-
porla, şikâyete konu olan işletmelerle ilgili her türlü işlem için yetkinin kendilerine 
ait olduğunu bildirmiştir. 26 Faaliyette bulunan işletmelerin ortaya koyduğu zarar-
lar dolayısıyla, bölge halkının şikâyetleri ortadadır. Buhar enerjisiyle çalışan işlet-
meler için ortaya konulmuş nizamnamenin on dördüncü maddesinin son fıkrası; 
gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelerin, bunları sağlayana kadar faaliyetini 
tatil etme hakkını yetki sahibi Ticaret ve Nafıa Nezareti’ne vermektedir.

24 Aynı belge.
25 BOA DH.İD 112-1/11. 11 Zilkade 1328, 31 Teşrinievvel 1326, 13 Kasım 1910.
26 On ikinci madde ilgili nezaretten ruhsat alınması mecburiyetini ve on yedinci madde ise nizamna-
meye uymayanların teftişinin yine bu nezaret tarafından yapılacağını düzenlemektedir. Düstur, C. II, 
s. 443, 445.
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“Balatda kâin buz fabrikasıyla o civarda bulunan Gürci kumpanyası tamir-
hanesinin ve Sardapolis’e aid soda fabrikasının ahali-yi mütecavireye olan 
mazarratından tolayı şikâyet vuku bulmasına ve buharlı sabit makineler ni-
zamnamesinin on dördünci maddesinin fıkra-i ahiresinde tatil hakkı musar-
rah olub ahkâm-ı umumiyesinin Dersaadetde icra ve tatbikine öteden beri 
nezaret-i celileleri salahiyetdar bulunmasına binaen…”27

13 Haziran 1911 tarihinde Dâhiliye Nezareti, bu sefer belediyeye yazdığı yazıyla 
bilinen kurumlar hakkındaki şikâyetlerin devam ettiğini belirtmiştir. Bu durum 
karşısında ilgili yerlerin zararların önlenmesi veya kapatılması gerekmektedir. Bu 
hükmün belediye tarafından birsan önce uygulanması Dâhiliye Nezareti tarafından 
emredilirken, diğer yandan konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunulmamış ol-
masının da gerekçeleri istenilmektedir.

“…emanetce henüz bir şey yapılmadığından bahisle tekrar müracaat ve şikâ-
yet idilmekde olduğundan mezkûr mahallerin ya ref-i mazarratı yahud seddi 
zımnında hükmü nizamın bir an evvel icrasıyla neticeden malumat itası ve şim-
diye kadar bir gûne teşebbüsatda bulunulmamış olmasının dahi inbası…”28

Belediyenin 21 Haziran 1911 tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne verdiği cevapta, 
önlem alınması istenilen kuruluşların faaliyetlerin durdurulduğunu bildirmiştir. 
Belediye kendisi ruhsat verdiği Balat’taki buz fabrikası ile Gürcü vapur şirketinin 
tamirhanesini, artan şikâyetler ve gereken önlemlerin alınmaması gerekçeleriyle 
kapatmıştır. Diğer tesis hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.29

Sonuç

Sanayi Devrimi sonrası inorganik enerji kaynaklarının önem kazanan kullanımı 
ve artan kimyasal madde üretimi, çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi problemler 
oluşturmuştur. Öncelikle pek dikkat edilmeyen ve tamamen sorumsuzca sömürü-
len çevre, bir noktadan sonra alarm vermeye başlamıştır. İnsanların yaşam kalite-
sinde bozulmalar görülmektedir. Solunan havanın aşırı kirlenmesi, şehirlerde biri-
ken is ve kurum, bitkiler üzerinde oluşan tahribat ve sürekli büyüyen atık sorunu 
gittikçe daha çok insanın dikkatini kendisine çekmiştir.

Sanayi Devrimi’nin öncüsü olan İngiltere’deki girişimciler çevre korumayla ilgili 
olarak üç tedbir almışlardır. Öncelikle sanayi tesislerinin bazıları, nüfus yoğunlu-
ğunun düşük olduğu kırsal bölgelere taşınmıştır. Sonrasındaysa kirli havanın daha 
rahat dağılması için, fabrika bacalarının boyları 90 metreleri bulan yüksekliklere 
çıkartılmıştır. Son olaraksa fabrika bacalarından çıkan gazların yoğunlaştırılması 
yoluna gidilmiştir. Dönemin diğer bir önemli sanayi ülkesi olan Almanya ise, İn-
giltere gibi fabrika bacalarının uzun tutulması ile işe başlamış ve konuyla ilgili bir 
kanun çıkarmıştır. Fakat bunun haricinde yaptığı tek düzenleme sülfürik asit gazı 
için ortaya konulan bir üst sınır olmuştur. İncelenen üçüncü sanayi ülkesi olan 
ABD ise, konuyu büyük ölçüde özel girişimin öncülüğüyle yürütmüştür. Gönüllü-

27 BOA DH.İD 112-1/11. 20 Teşrinisani 1326, 3 Aralık 1910.
28 BOA DH.İD 112-1/11. 31 Mayıs 1327, 13 Haziran 1911.
29 BOA DH.İD 112-1/11. 24 Cemaziyelahir 1329, 8 Haziran 1327, 21 Haziran 1911.
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lük esasına göre verilen eğitimler sayesinde, makinelerin daha etkin çalıştırılması 
ve filtre kullanımının öğretilmesi hedeflenmiştir. Böylelikle etkin kullanılan maki-
neler havaya daha az gaz salacak ve filtreler ise bu miktarı daha da azaltacaktır.

Batılı toplumlar konuyu piyasa ilişkileri içerisinde ele alırken, devletin bu alanda 
yaptırım uygulaması çok tercih edilen bir yöntem olmamıştır. Osmanlı Devleti ise 
konuyu yerleşim yerlerinin korunması bağlamında incelemiştir. Toplumun insanca 
yaşaması için gerekli olan, düzenlemeler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Halkın şikâ-
yetleri devlet tarafından dikkate alınmaktadır. Hava kirliliği ile mücadele ve yangın ve 
benzeri muhtemel felaketlerin önlenmesinin yanı sıra, tarihi eser korumacılığı gibi za-
manının ötesinde olan bir yaklaşım dahi burada dikkate alınan hususlar arasındadır.
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BİZANS İMPARATORU HERAKLEİOS DÖNEMİNDE 
(610-641) ARAP-BİZANS İLİŞKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇAPAN*

Öz

VII. yüzyıl başlarında Bizans, imparatorluk tahtına çıkan Herakleios döne-
minde devlet her bakımdan bir çöküş dönemi içinde bulunmaktaydı. İmparator 
Herakleios her ne kadar başlangıçta bu durumu düzeltemeyeceğini düşünerek 
başkentini Kartaca’ya taşımayı düşünse bile bundan vazgeçerek çözüm üretmeyi 
tercih etmiştir. Nihayetinde kurduğu Themalar vasıtasıyla orduyu ücretli askerlik 
sisteminden kurtaran Heraklios, devletin gücünü kısa sürede toparlamayı ba-
şarmıştır. Bundan sonra doğuda uzun zamandan beri imparatorluğu tehdit eden 
Sasani tehlikesini 627 yılında yaptığı Ninova Savaşı’nda ortadan kaldırmıştır. 
Batıda ise Avarların 626 İstanbul kuşatmasındaki başarısızlıkları sonucu dağıl-
ma sürecine girmeleri ile Bizans, güçlü Avar baskısından da kurtulmuştur. Ancak 
kısa süre sonra Hz. Muhammed (S.A.V)’in İslamiyet’i tebliği ile birlikte İslamiyet’in 
siyasi olarak yayılmaya başlaması, Bizans topraklarını da tehdit etmeye başla-
mıştır. İmparator Herakleios Hz. Muhammed (S.A.V)’in İslam’a davet mektuplarını 
kabul etmediği gibi Mute ve Tebük savaşları ile ilişkiler gerginleşmeye başlamıştır. 
Dört Halife döneminde de devam eden İslam fütühatı ile birlikte İmparator Herak-
leios Sasanilerden aldığı Suriye, Filistin, Mısır gibi önemli imparatorluk toprakla-
rını kaybetmiştir. Dolayısıyla Akdeniz ticaretinin önemli bir kısmının kaybedilme-
si imparatorluk ekonomisinin zor zamanlar içerisine girmesine neden olmuştur. 
Herakleios döneminde İslam dünyasına karşı izlenilen politikalar daha sonraki 
dönemlerde Hıristiyan dünyasının İslam dünyasına karşı tutumunu belirlemiştir.

Anahtar kelimeler: Bizans, Herakleios, İslamiyet, Arap, Hıristiyan.

The Byzantine Emperor Herakleios Period (610-641)
Arab-Byzantine Relations

Abstract
In 610, in the period that the Byzantium Emperor Heraclius came to          

throne the state was in a period of decline in all respects. In spite of the fact 
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that the Byzantium Emperor thought to move his capital to Carthage thinking 
not to fix that situation, he at last chose to produce solutions. Eventually, He-
raclius rescued his army from mercenary system with Themas system and 
achieved to increase states power. Then he eliminated danger of Sassanid, 
which threatened the Empire for long time from east, in year of 627 with the 
battle of Nineveh. In the west, outcome of Avars’ unsuccessful siege to Istan-
bul, they entered a period of disintegration and then Byzantium survived from 
a powerful Avar pressure. However, in a short time, together with Prophet Mo-
hammed’s communique the Islam and starting spread of political Islam began 
to threaten Byzantine territories. As Emperor Heraclius didn’t accept Prophet 
Mohammed’s letter of invitation to Islam, with Battle of Mu’tah and Tabouk 
their relation began to tense. Also, in the Rashidun Caliphs period Heraclius 
lost important cities, where he conquered from Sasanians, like Syria, Palestine 
and Egypt. Thereby, losing a significant portion of Mediterranean trade caused 
difficult times for economy of the Empire. In the period of Heraclius, his politics 
against Islamic world designated Christian world’s attitude against Islamic 
world in the future.

Keywords: Byzantium, Heracleius, Islam, Arab, Christian.

İmparator Herakleios (610-641) Öncesi Doğu Roma (Bizans) İmpara-
torluğu’nun Genel Durumu

Roma İmparatorluğu hem kendi siyasi varlığını sürdürebilmek hem de do-
ğudaki saldırı ve istilalara karşı sınırlarını koruyabilmek amacıyla IV. yüzyıl 
başlarında devlet merkezini doğuya taşımaya karar vermiştir. Bu doğrultuda 
İmparator Büyük Konstantinos 330 yılında kendi adını verdiği Konstantino-
polis (İstanbul) şehrini kurarak, şehri büyük bir merkez haline getirmiştir. 
Bundan sonra imparatorluğun doğusundan, kuzeyinden, güneyinden gelen 
saldırılara karşı biraz daha yakından takip ve müdahale imkânı yakalanmış-
tır ki asıl hedef de budur.1 Ancak 370’li yıllarda imparatorluğun Batı kana-
dı Kavimler Göçü sonucunda Türklerin önünden kaçan Germen kavimlerin 
istilasıyla zayıfladı. Bu durum Doğu kanadı İmparatorlarına yeni bir görev 
yükledi. İmparatorlar eski topraklara sahip olup yeniden Büyük Roma İmpa-
ratorluğu’nu oluşturma hayalini kurmaya başladılar.2 İşte bu çerçevede genel 
olarak baktığımızda Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans), 1453 yılına kadar 
bir taraftan bir dünya devleti olmanın peşinde koşarken diğer yandan da im-
paratorluğun dört bir yanından gelen saldırıları bertaraf etmeye çalışmıştır. 
Bu dış siyasi sorunlara ek olarak bir de içeride dini, sosyal, kültürel, askeri, 
ekonomik sıkıntılar iç isyanları ve taht kavgalarını da beraberinde getirmiştir.  
İçeride yaşanan olaylar dışarıda da istikrarsız, başarısız politikalara neden 
olmuştur. Dolayısıyla bazen üç ya da dört cephede birden savaşmak zorunda 

1 George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (Türkçeye Çev.: Fikret Işıltan), TTK Yayınları, Ankara, 
1999, s. 41.
2 Ostrogorsy, a.g.e., s. 25; Kavimler Göçü’nün Roma İmparatorluğu’na etkisi için bkz. Aynı eser, 
s. 46-51.
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kalan imparatorluk3 askeri anlamda da yetersizlikler içine düşmüş ve çoğu 
zaman ücretli askerlere muhtaç kalmıştır.

Çalışmamıza konu olan İmparator Herakleios (610-641) dönemine kadar  
imparatorluk bir taraftan Karadeniz’in kuzeyinden gelen başta Hunlar olmak 
üzere Avarlar, Bulgarlar gibi kavimlerin saldırılarıyla uğraşmak zorunda ka-
lırken, doğuda Sasani saldırıları, güneyde ise imparatorluğun buğday ambarı 
konumundaki Mısır’da vandal saldırıları ile baş etmek zorunda kalmıştır. Üç 
cephede birden savaşmak zorunda kalan imparatorluk çok zor anlar yaşasa 
da savaş dışında izlenen diplomatik yollarla da çok önemli tehlikeleri atlata-
bilmiştir.

Özellikle İmparator Theodosios (408-450) döneminde Büyük Hun İmpara-
toru Attila’nın tahta geçmesiyle Doğu Roma İmparatorluğu Balkan toprakla-
rında sürekli bir huzursuzluk yaşamıştır. Attila’nın istekleri karşısında büyük 
ekonomik sıkıntılar içerisine girilmiştir. Nitekim Attila ile yapılan savaşlarda 
da başarı sağlanamayınca ağır vergiler içeren anlaşmalar her geçen gün im-
paratorluğu biraz daha sarsmıştır. Bu yıllarda İstanbul ve çevresinde yaşanan 
bir dizi deprem,4 salgın hastalıklar da buna eklenince bunalıma giren İmpa-
rator, devlet adamlarının da desteğiyle Attila’ya bir suikast planı hazırlasa 
da başarıya ulaşamamıştır.5 Nitekim İmparatorluk 453 yılında Attila’nın ani 
ölümü üzerine Hun tehlikesini atlatabilmiştir. Attila’nın oğullarından Dengi-
zik Doğu Roma ile savaşırken hayatını kaybederken İrnek ise beraberindeki 
Hun toplulukları ile Karadeniz’in kuzeybatı kısımlarına ilerleyerek orada bu-
lunan Türk kavimleriyle birleşerek Bulgar adlı bir Türk asıllı kavmin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Bu da Balkan sınırlarında Doğu Roma için yeni bir 
Türk tehlikesi demek olacaktır. Nitekim Balkanlar’da Hunlardan kısa süre 
sonra Avarlar Doğu Roma İmparatorluğu’na zor anlar yaşatmıştır. Öyle ki 
imparatorluğun doğudaki en büyük düşmanı Sasaniler ile birleşen Avarlar 
Kontantinapolis surları önüne gelerek şehri kuşatma girişiminde bile bulun-
muşlardır.6

Doğu’da ise sürekli Suriye ve Anadolu içlerine kadar ilerleyerek İmpara-
torluk topraklarını tehdit eden Sasaniler uzun yüzyıllar boyunca önemli bir 
sorun olmuşlardır. İmparatorluk ordusu bir başka cephede savaşırken boş-
luktan yararlanarak hemen saldırıya geçen Sasaniler önemli başarılar elde 
etmişlerdir. Doğu Roma İmparatorluğu her defasında Sasaniler ile ağır şartlar 
içeren anlaşmalar yapmak zorunda kalmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu çok 
ağır şartlar altında bulunurken daha kötü günlere sürükleyen politikalar ise 

3 Agathias, The Histories, (English Translated: Joseph D. Frendo), Walter De Gruyter, Berlın-New-
york, 1975, s. 7.
4 Bu depremlerle ilgili daha geniş bilgi için bkz., Işın Demirkent, “Bizans Kaynaklarına Göre IV. ve 
XI. Yüzyıllarda İstanbul ve Çevresinde Depremler”, Bizans Tarihi Yazıları (Makaleler-Bildiriler-İnce-
lemeler), Dünya Yayınları, İstanbul, 2005, s. 126.
5 Attila’ya düzenlenen suikast planı ile ilgili bkz. Fatma Çapan, “Avrupa Hun Devleti’nin Büyük 
Hükümdarı Attila’ya Suikast Girişimi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 217, İstanbul, 
2015, s. 41-52.
6 Daha geniş bilgi için bkz. Fatma Çapan, Balkanlar’da Bizans-Türk İlişkileri (IV. - X. Yüzyıllar), 
Fırat Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Elazığ, 2013, s. 16-140.
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yoğun bir şekilde I. Iustinianos (527-565) döneminde izlenmiştir.7 İmparator, 
Roma İmparatorluğu’nun bir zamanlar batıda sahip olduğu toprakları yeni-
den ele geçirmek ve evrensel bir imparatorluk kurma ülküsü8 nedeniyle bir 
taraftan büyük harcamalar yaparken diğer yandan da doğuda ve kuzeydeki 
düşmanlarını ihmal etmiştir. İtalya ve İspanya’ya seferler düzenlemek ama-
cıyla doğu sınırlarını güvence altına almak isteyen I. Iustinianos 532 yılında 
Sasaniler ile ağır vergiler içeren bir anlaşma yapmıştır. Ancak bu barışı bozan 
Sasaniler 540 yılında imparatorluk topraklarına büyük bir saldırı düzenle-
mişlerdir. Bu saldırılar karşısında başarı sağlayamayan İmparatorluk beş yıl-
lık bir anlaşma daha yaparken sonraları iki kez bu anlaşmayı yinelemek zo-
runda kalmıştır. 562 yılında ise 50 yıl süreli bir barış anlaşması yapılmıştır.9 
İmparator I. Iustinianos barış anlaşmaları yoluyla devletin doğu sınırlarını 
güvence altına alıp batıda seferler yaparken esasen haleflerine çok daha güçlü 
bir düşman bırakmıştır. Nitekim uzun yıllar boyunca Doğu Roma İmparator-
luğu ile savaşmayan Sasaniler askeri yönden güçlerini biraz daha arttırırken, 
Doğu Roma’dan aldıkları vergiler sayesinde de ekonomik olarak güçlenmişler-
dir. Böylece I. Iustinianos’tan sonraki dönemde doğuda Bizans için önemli bir 
tehdit unsuru haline gelmişlerdir.

I. Iustinianos Batı Roma’nın sahip olduğu toprakları büyük askeri harca-
malar yaparak ele geçirmiş ve kısa süreliğine de olsa tek dünya devleti olma 
hedefine ulaşmıştır. Ancak bu zafer kalıcı olamamıştır. Çünkü devlet hazine-
sini hem bu askeri harcamalar hem de imar ve inşa faaliyetleri ile düşmanla-
rına ödediği vergiler nedeniyle boşaltmıştır.10 Nitekim harcamaların çokluğu 
nedeniyle de halk ağır vergiler altında ezilmiştir. I. Iustinianos’un izlediği bu 
siyasi ve ekonomik politikalar kendisinden sonraki yüzyıllarda önemli bir bo-
yutta Doğu Roma İmparatorluğu’nu etkilemiştir.11 Halefleri döneminde, ba-
tıda ele geçirdiği topraklar birer birer kaybedilirken ihmal edilen sınırlarda 
da güçlü düşmanlara karşı kayıplar verilmiştir. Nitekim, Doğu Roma İmpa-
ratorluğu uzun yüzyıllar boyunca düşmanlarına karşı kesin başarı elde ede-
meyerek birkaç cephede birden savaşmak zorunda kalmıştır. Bu mücadeleye 
bir de VI. yüzyıl sonlarında Arabistan Yarımadası’nda İslamiyet’in doğuşuyla 
birlikte siyasi anlamda da güçlenen Arapların saldırıları da eklenince Doğu 
Roma İmparatorluğu, doğu sınırlarında varlığını kaybetme konumuna kadar 
gelmiştir.12

7 İmparator Justıanos dönemi olayları ayrıntılı bir şekilde 530’lu yıllarda İzmir yakınlarında doğan 
ve 554 yılında İstanbul’a gelerek avukatlık yapmaya başlayan Agathias’ın eserinde yer almaktadır. 
Bkz. Agathias, The Histories, s. 9-162.
8 Paul Lemerle, Bizans Tarihi, (Çev.: Galip Üstün), İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, s. 55; Charles 
Diehl, Bizans İmparatorluğu Tarihi, (Türkçeye Çev.: A. Gökçe Bozkurt), İlgi Kültür Sanat Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 33.
9 Age Of Justinian, (Edited by: Michael Maas), Cambridge University Pres, America, 2005, s. 488-
489; Ostrogorsky, a.g.e., s. 65-66; Lemerle, a.g.e., s. 57; M.V. Levtchenko, Bizans Tarihi, (Çev.: 
Maide Selen), Doruk Yayınları, İstanbul, 2007, s. 97.
10 Lemerle, a.g.e., s. 67.
11 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Age Of Justinian, s. 28-34.
12 Claude Delmas, Avrupa Uygarlık Tarihi, (Çev.: Nihal Önol), Varlık Yayınları, İstanbul, 1973, s. 18.
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Herakleios (610-641) Döneminde Doğu Roma İmparatorluğu’nun Durumu

Kartaca exarhkının13 oğlu olan Herakleios 610 yılında İmparator Phokas’ı 
(602-610) tahttan indirerek Bizans İmparatorluğu yönetiminin başına geç-
miştir. Tahta çıktığında siyasi, askeri, ekonomik açıdan çok zor durumda olan 
bir imparatorluk devralmıştır. Iustinianos’un tek dünya devleti olması hayal-
lerinin çökerttiği yıllar Herakleios dönemine kadar gelmiş ve onun döneminin 
sorunlarını da etkilemiştir. Nitekim boş bir hazinenin yanında ücretli asker-
lerinin parasını ödeyemeyen ve yıkık bir ordu sistemine sahip olan İmpara-
torluk kurtarılmak için liderine bütün ümidini bağlamıştır. Üstelik, impara-
torluğun batı sınırlarında Avarlar ve onların hakimiyetleri altındaki Slavlar, 
doğuda ise Sasaniler büyük birer tehdit unsuru idiler.14

İmparatorluğun içinde bulunduğu bu çok zor durumu gözlemleyen Herak-
leios (610-641) başlangıçta devlet merkezini Kartaca’ya taşımayı düşünse de 
çevresindeki devlet adamlarının onu ikna etmesiyle bu fikrinden vazgeçerek 
İmparatorluğu içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak amacıyla plan-
lar yapmaya başlamıştır. Bu planlardan en önemlisi henüz işgal edilmeyen 
Anadolu topraklarında themalar15 sisteminin kurulması olmuştur. Böylece 
themalara yerleşen askerlere toprak verilerek bu toprakların işletilmesi sağ-
lanmıştır. Dolayısıyla ücretli askerlik sisteminden de kurtulan imparatorluk 
kendi ordusunu oluşturmayı başarabilmiştir. Herakleios’un bu dahiyane uy-
gulaması VII. yüzyıl başlarında neredeyse yok olmak üzere olan Doğu Roma 
İmparatorluğu’nu sonraki yüzyıllara taşıyabilecek önemli bir adım olmuştur.16

Ordu sistemini bu şekilde düzenleyen İmparator Herakleios (610-641), 
bundan sonra ilk olarak doğuda önemli bir tehdit olan Sasaniler üzerine 
yürümeye karar verdi.17 Çünkü Sasaniler, Anadolu içlerine kadar saldırılar 
düzenlemişler, 615 yılında Mısır ve Kudüs’ü ele geçirmişlerdir.18 622 yılında 
harekete geçen Herakleios (610-641), uzun süren mücadelerden sonra 627 

13 İmparator Mavrikios (582-602) döneminde, Roma İmparatorluğu’na ait, batıda işgal edilmeyen 
toprakları korumak amacıyla kurulan askeri ve sivil garnizonlardır ki bunlar öncelikle Ravenna ve 
Kartaca’da kurulmuş olmasına rağmen sonraları ülkenin muhtelif bölgelerinde kurulmaya devam 
edilmiştir. İmparator Mavrikios döneminde izlenilen askeri stratejilerle ilgili daha geniş bilgi için 
bkz. Maurice’s Strategikon, Handbook of Byzantine Military Strategy, (English Translated: Dennis 
George), Unıversity of Pennsylvania Press, 1984.
14 The Chronicle of Theophanes (602-813), (Edited and Translated: Harry Turtledove), University of 
Pennsylvania Pres, Philadelphia, 1982, s. 8-11; Ostrogorsky, a.g.e., s. 86.
15 Devletin boş veya yeni fethedilen arazilerinde yani korunmaya ihtiyacı olan topraklarında askeri 
birlikler yerleştirilmesi ve bu birliklerin mensuplarına arazi tahsis edilmesi sistemidir. İmparator 
Herakleios, Anadolu’da işgal edilmeyen topraklarını dört ana themaya bölmüştür. Bunlar, günü-
müzde Sinop’tan başlayarak Hopa’ya kadar uzayan ve güneye doğru genişleyen bölge Armeniakon 
theması, Ege sahilleri boyunca uzanan Konya bölgesini de içine alan Anatolikon theması, Batı Ka-
radeniz sahillerini ve Marmara bölgesini içine alan Opsikion theması, Antalya ve Alanya bölgesini 
içine alan Deniz Theması olarak da bilinen Kibyraioton themalarıdır. Ostrogorsky, a.g.e., s. 90-91.
16 Işın Demirkent, “1071 Malazgirt Savaşı’na Kadar Bizans’ın Askeri ve Siyasi Durumu”, Bizans 
Tarihi Yazıları (Makaleler-Bildiriler-İncelemeler), Dünya Yayınları, İstanbul, 2005, s. 3; Ostrogorsky, 
a.g.e., s. 90-92.
17 İmparator bu sefere çıkmadan önce batıda önemli bir tehdit unsuru olan Avarlar ile barış yapa-
rak öncelikle batı sınırlarını güvence altına almıştır. Bkz. Theophanes, a.g.e., s. 12-13.
18 Theophanes, a.g.e., s. 11.
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yılında yapılan Ninova Savaşı ile İran’a kesin darbeyi vurdu.19 Böylece daha 
önce Bizans İmparatorluğu’na ait olan Suriye, Filistin, Mısır, Kudüs gibi top-
raklar yeniden ele geçirildi.20 İmparator Herakleios bu zamana kadar ken-
dinden önceki imparatorların yapamadığını yapmış, Sasani tehdidine son ve-
rerek kaybedilen toprakları geri almıştı. Ancak onun bu başarısında Sasani 
İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu zor siyasi şartların da etkili olduğu göz 
ardı edilmemelidir.21

İmparatorluğun doğu sınırlarını bu şekilde güvence altına alan Herakle-
ios’un bu sevinci uzun sürmemiştir. Arabistan Yarımadası’nda filizlenen İs-
lamiyetle birlikte başlayan İslam fütühatı kısa zamanda doğuda yeniden bir 
tehlikenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Uzun yıllar boyunca mücadele 
ederek ve büyük bir emek harcayarak yeniden ele geçirilen doğudaki toprak-
lar birer birer Arapların saldırıları sonucunda kaybedilmiştir. Nihayetinde, 
Sasani tehlikesinden sonra ortaya çıkan Arap tehlikesi Herakleios döneminde 
ve bundan sonraki uzun yüzyıllar içerisinde İmparatorluğun doğu sınırların-
da önemli bir sorun olmaya devam etmiştir. Şunu söyleyebiliriz ki Anadolu iç-
lerine kadar ilerleyen İslam orduları dört kez İstanbul’u bile kuşatma fırsatını 
yakalayabilmişlerdir.

İslamiyet’in Doğuşundan Önce Bizans-Arap İlişkileri

M.Ö. I. yüzyılda Büyük İskender’in Doğu’ya düzenlediği seferler sonrasın-
da Arapların yaşadıkları toprakları ele geçiren Romalılar ile Araplar arasında-
ki ilk münasebetler başlamıştır. Bu münasebetler ise çoğunlukla Arap kabi-
le ve devletçiklerinin bu coğrafyada gelebilecek tehlikelere karşı tampon bir 
bölge oluşturulmak suretiyle vuku bulmuştur. Roma İmparatorluğu özellikle 
güçlü düşmanları Perslere karşı bu bölgede Araplarla ittifak halinde olmayı 
temel bir politika olarak belirleyip, uygulamıştır.22

Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla birlikte Arapların yaşadıkları 
topraklar Doğu Roma İmparatorluğu yönetimine geçmiştir. Ancak, doğu sınır-
larındaki politikalar değiştirilmeden Büyük Roma İmparatorluğu döneminde-
ki şekliyle devam ettirilmiştir. Çünkü, Doğu Roma İmparatorluğu III. yüzyılın 
sonları ve IV. yüzyılın başlarından itibaren bir taraftan batıda Germen kavim-
lerinin saldırıları diğer taraftan Karadeniz’in kuzeyinden gelen Türk kavim-
lerinin saldırılarını bertaraf etmeye çalışırken, Kuzey Afrika’daki vandallara 
karşı imparatorluğun buğday ambarı konumundaki Mısır’ı koruyabilmek için 
üstün bir çaba sarf ediyordu. Bütün bunların yanı sıra doğuda Sasaniler’in 
bitmek tükenmek bilmeyen saldırıları karşısında, zaten mükemmel bir askeri 
güce sahip olamayan ve birkaç cephede birden savaşamayacak durumda olan 
Doğu Roma İmparatorluğu, sınır bölgelerinde yaşayan güçlü Arap kabile ve 
devletçiklerinin ittifakına başvurmuştur.

19 622-627 yılları arasında yapılan Bizans-Sasani savaşları için bkz. Theophanes, a.g.e., s. 14-29.
20 Lemerle, a.g.e., s. 72-73; Ostrogorsky, a.g.e., s. 96.
21 Demirkent, a.g.e., s. 5.
22 Casim Avcı, İslâm-Bizans İlişkileri, Klasik Yayınları, İstanbul, 2003, s. 23.
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Foederati (Tabilik Anlaşması) adı verilen bir sistemle yapılan bu işbirliği 
sayesinde hem onlardan gelebilecek bir saldırının önüne geçilirken hem de 
Sasani tehlikesine karşı korunabilmek için bir müttefik bulunmuştur.23 Arap 
kabileleri ise Bizans ile yaptıkları bu ittifak sayesinde birtakım çıkarlar elde 
ediyorlardı. Bunlardan birincisi bu ittifak sayesinde Bizans ile savaş halinde 
olmamak olduğu gibi ikincisi de Bizans’tan aldıkları “Patrikios”, “Philarkhos” 
gibi ünvanlar sayesinde elde ettikleri ekonomik gelirleridir. Çünkü Bizans İm-
paratorluğu bunları kendi idari ve askeri kadrosu içinde değerlendirerek bu 
ünvanların gerektirdiği ücretleri sahiplerine ödüyordu.24

Doğu Roma İmparatorluğu ile ittifak halinde olan bu Arap kabileleri ve 
devletçikleri arasında IV. yüzyılda Tenûhiler, V. yüzyılda Selîhiler, VII. yüzyıl 
başlarına kadar da Gassaniler önemli bir rol oynamışlardır. Bunların yanın-
da Cüzam, Kinde, Amiler, Iyad, Kelb gibi kabileler de vardı.25 Bu Arap kabile 
ve devletçikleri arasında Bizans ile en güçlü ittifak yapanlar ise Gassaniler 
olmuştur. Arabistan Yarımadası’nın kuzeyinde Arapların Kahtânîler koluna 
mensup olan Gassaniler III. yüzyılda Yemen’den Suriye bölgesine göç ederek 
liderleri Cefne b. Amr liderliğinde bir devlet kurdular. Daha sonra Bizans İm-
paratorluğu’nun etkisiyle Hıristiyanlığı kabul ederek aynı zamanda Bizans ile 
ittifak halinde ilişkiler kurdular. VI. yüzyılın başlarından itibaren Gassaniler, 
doğuda özellikle Sasaniler ve bölgede bulunan Bizans muhalifi Arap toplum-
larına karşı Bizans İmparatorluğu’nun yanında yer almışlardır. Dolayısıyla 
İmparatorlar, bu yardımları karşılığında Gassani krallarına önemli ünvanlar 
bahşetmiştir.26 Gassaniler ile Bizans arasında zaman zaman anlaşmazlıklara 
düşülse de bu anlaşmazlıklar hemen giderilerek ittifak devam ettirilmiştir. 
Çalışmamıza konu olan Bizans İmparatoru Herakleios döneminde de Gas-
saniler, 627 yılında Sasaniler’in yıkılmasını sağlayan Ninova Savaşı’nda Bi-
zans’ın yanında yer almışlardır.27 Bundan sonraki süreçte ise bu kez Müs-
lüman Araplara karşı, Gassaniler başta olmak üzere Lahm, Cüzam, Kayn, 
Behrâ ve Belî adındaki Arap kabileleri, Bizans ordusunda savaşmaya devam 
etmişlerdir.28

23 Ostrogorsky, a.g.e., s. 48; Avcı, a.g.e., s. 24.
24 Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından sonraki süreçte Doğu Roma’nın, Batı Roma’dan 
ayrılışı hemen gerçekleşmese de bu ayrılık kendini idari, sosyal, kültürel, ekonomik, askeri alan-
larda zaman içerisinde yavaş yavaş hissettirmeye başlamıştır. Bunlardan birisi de idari yönetimde 
Roma’dan farklı olarak ortaya atılan ünvanlardır. Erken Bizans döneminde o kadar çok ünvan 
ortaya çıkarılmıştır ki bu ünvanlar yetmeyince yerine yenileri icad edilmiştir. Dolayısıyla günden 
güne artan bu ünvanların devlete yüklediği ekonomik sorumluluk olumsuz yönde devlet hazine-
sini etkilemiştir. Gerektiğinde ittifak yapılan devlet ve toplumların liderlerine de bahşedilen bu 
ünvanlar nedeniyle İmparatorluğun paraları dışarıya akmaya başlamıştır. Daha geniş bilgi için 
bkz. Ostrogorsky, a.g.e., s. 31-36.
25 Avcı, a.g.e., s. 24.
26 Avcı, a.g.e., s. 26.
27 Levtchenko, a.g.e., s. 126; Bu Arap kabilelerinin Bizans ile ilişkileri konusunda ayrıntılı bilgi 
için bkz. Avcı, a.g.e., s. 23-25; Mustafa Fayda - Nesimi Yazıcı vd., İslâm Tarihi El Kitabı, Grafiker 
Yayınları, Ankara, 2014, s. 47-48.
28 Siret-i İbn-i Hişam (İslam Tarihi), Cilt: IV, (Tercüme Eden: Hasan Ege), Kahraman Yayınları, 
İstanbul, 2006, s. 24.
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Hz. Muhammed (S.A.V.) Döneminde Bizans-Arap İlişkileri

Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in doğuşuyla birlikte aynı zamanda o gün-
kü dünya tarihini temelinden sarsacak olan dini ve siyasi bir hareketlenme 
de başlamış oluyordu.29 Hz. Muhammed bir yandan kendisine tebliğ edilen 
bu dini kendi toplumuna yaymaya çalışırken bir yandan da çevre ülkelere 
yaymaya çalışıyordu. Bu nedenle çeşitli ülkelerin krallarına da İslam’a davet 
mektupları yollamış onlara bu dini tanıtmaları için de elçiler göndermeye baş-
lamıştı. Bu sırada batıda hüküm süren Bizans, dönemin en büyük ve güçlü 
devletlerinden biri olarak Hz. Muhammed için büyük bir önem arz ediyordu.

Doğu Roma İmparatorluğu’nun Müslüman Araplarla olan ilk ilişkisi İm-
parator Herakleios (610-641) döneminde başladı. İmparator 627 Sasaniler ile 
yaptığı Ninova Savaşı’nda daha önce Sasaniler tarafından ele geçirilen Kutsal 
Haçı geri almış ve bu haçı yerine koymak için Kudüs’e gitmişti.30 Burada bu-
lunduğu sırada 628 yılında Hz. Muhammed, Herakleios’a Suriye bölgesini iyi 
bilen Dihye b. Halife el-Kelbî aracılığıyla İslam’a davet mektubu yolladı.31 Bu 
mektubunda Hz. Muhammed İmparator Herakleios’a şunları yazmıştır:

“Bismllahirrahmanirrahim. Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed’den Bizans 
İmparatoru Heraklios’a,
Hidayete uyanlara selam olsun. Seni İslam’a davet ediyorum. İslam’ı ka-
bul et ki, kurtuluşa eresin ve Allah da ecrini iki kat versin. Eğer kabul 
etmezsen sorumluluğun altındaki insanların günahını sen çekersin. “Ey 
Ehl-i kitap! Sizin ve bizim aramızda müşterek olan söze gelin: Sadece Al-
lah’a kulluk edelim ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bıra-
kıp da birimiz diğerini rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse şahid olun biz 
müslümanız deyiniz.”32

Bu mektubu alan İmparator, o sırada ticari faaliyetleri için Suriye’de bu-
lunan Ebu Süfyan’ı huzuruna çağırarak ona Hz. Muhammed ile ilgili bazı 
sorular yöneltmiştir. Bu sorular genellikle Hz. Muhammed’in gerçek bir pey-
gamber olup olmadığını tespit etmek amacıyla onun soyu, kişiliği, çevresi ve 
geçmişi ile alakalıdır.33

29 Ostrogorsky, a.g.e., s. 102.
30 Theophanes, a.g.e., s. 30; İbn Kesîr’in aktardığına göre Hz. Muhammed (S.A.V.), bir hadisinde 
şöyle buyurmuştur: “Kayser (Herakleios) öldükten sonra başka bir Kayser; Kisrâ (Sasani hükümda-
rı) öldükten sonra başka bir Kisrâ gelmeyecektir. Cânım kudret elinde bulunan zât’a yemin ederim 
ki: onların hazinelerini Allah yolunda harcayacaksınız.” Araplar, Anadolu ile birlikte Şam ve hava-
lisine hakim olanlara Kayser diyorlardı. Bu hadise göre Bizans’ın Şam ve havalisini kaybetmesiyle 
birlikte Bizans İmparatoru’nun da Kayser ünvanını ebediyete kadar kaybetmesine işaret edilerek, 
Kayser’in üzerine bir başka Kayser’in gelmemesi bu şekilde açıklamaktadır. Daha geniş bilgi için 
bkz. İbn Kesîr, El Bidaye Ve’n-Nihaye (Ölüm Ötesi Tarihi), Çağrı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 26.
31 İbn-i Hişam, a.g.e., s. 350; Avcı, a.g.e., s. 51-52; Dıhye’ye Arapların bazıları Heraklios’un yanına 
vardığında yere kapanmasını ve o izin vermeden başını kaldırmamasını söylemesine rağmen Dıhye 
“…Allah’tan başkasına tapmam” diye cevap vererek bunu reddetmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için 
bkz. Murat Ağarı, Hz. Muhammed’in Hıristiyanlarla Mücadele Stratejisi, Ayışığı Kitapları, İstanbul, 
2003, s. 54-55.
32 İbn Kesîr, Es-Siyretü’n-Nebeviyye (Hz. Peygamber (S.A.V.)’in Hayatı), (Tercüme Eden: Hanifi 
Akın), Çelik Yayınları, İstanbul, 2014, s. 510.
33 Detaylı bilgi için bkz. İbn Kesîr, a.g.e., s. 508-510.
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Bazı kaynakların naklettiğine göre Ebu Süfyan ile Herakleios arasında ge-
çen konuşma sonunda Herakleios:

“Eğer senin bu söylediklerin doğru ise, bu adam yakında şu iki ayağımın 
bastığı yerlere sahip olacaktır. Doğrusu (gelmesi beklenilen) o (peygam-
berin) çıkacağını biliyordum, fakat onun sizden olacağını tahmin etmiyor-
dum. Eğer O’na ulaşacağımı bilsem, her türlü tehlikeye rağmen, kendi-
siyle karşılaşma zahmetine katlanırım, eğer yanında olsaydım ayaklarını 
bile yıkardım.” demiştir.34

Rivayetlere göre aynı zamanda İmparator Herakleios, mektubu götüren 
Dıhye’yi yakın dostu Patrik Dagâtır’a göndererek onun bu konudaki fikrini 
öğrenmek istemiştir. Dagâtır’ın verdiği cevapta Hz. Muhammed’in beklenen 
peygamber olduğu, hatta kendisinin de İslamiyet’i kabul ettiğini bildirdiği ya-
zılmıştır. Aynı rivayetlere göre Dagâtır’ın İslamiyet’i kabul ettiği için çevre-
sindekiler tarafından öldürüldüğü de bildirilmiştir.35 Dagâtır’dan bu cevabı 
alan Herakleios’un Humus’ta bulunduğu sırada ileri gelen devlet adamlarını 
toplayıp onları İslam’a davet ettiği ancak onların buna şiddetle karşı çıkması 
üzerine “Sizin dininize bağlılığınızı denemek istedim” diyerek herhangi bir ola-
yın çıkmasını engellediği rivayetler arasındadır.36

Peygamberimizin İmparator Herakleios’a elçiler göndererek onu İslam’a 
davet etmesine rağmen İmparator Herakleios’un bu İslam’a davet çağrılarına 
olumlu bir cevap vermediğini daha sonraki hadiseler ispatlamaktadır. Her ne 
kadar bazı rivayetler bu konuda İmparator Herakleios’un olumlu tutum ser-
gilediğini, hatta İslamiyet’i kabul edip Müslüman olduğunu aktarsa da tarihi 
olaylara duygusal açıdan değil de bilimsel açıdan bakıldığında bunun müm-
kün görünmeyeceği açık bir şekilde gözlemlenebilir. Öncelikle Doğu Roma İm-
paratorluğu’nun başına geçtiğinde siyasi, askeri, ekonomik, dini, toplumsal 
alanlarda bir dizi sorunla karşı karşıya gelmek ve bunları çözmek zorunda 
olan bir İmparatorun bir de İslamiyet’i kabul ederek Bizans toplumunu bir 
başka kaosun içine sürüklemesi gibi bir politika izlemesi imkansız görün-
mektedir. Üstelik Hıristiyanlık dini içinde bile bazı teorik kavramlar yüzünden 
Ariusçuluk, Monofizitlik gibi birtakım ayrılıklar ve anlaşmazlıklar bu dönem-
de halâ devam etmektedir.37 İkinci olarak da İmparator Herakleios’un önüne 
koyduğu siyasi ve askeri hedefler de böyle bir girişime engel olmuştur. Mun-
tazam bir askeri sistem kuran ve bu sayede ezeli düşmanı Sasanileri bertaraf 
eden ve devletin doğu sınırlarında yeniden bir hakimiyet tesis eden İmparato-

34 İbn Kesîr, a.g.e., s. 510.
35 Avcı, a.g.e., s. 52; İbn Kesîr, a.g.e., s. 511; Ağarı, a.g.e., s. 62-63.
36 İbn Kesîr, a.g.e., s. 512.
37 Hz. İsa’nın vasfı ile ilgili olarak Hıristiyanlar arasında tartışmalar bu dini ayrılıkların başlangıcı 
olmuştur. 325 yılında İmparator Konstantinos döneminde toplanan İznik Konsülü’nde baba ile 
oğulun aynı olduğu inancı yani Monotheist yaklaşım kabul görürken bunu kabul etmeyen Arius 
doktrini reddedildi. Böylece artık Roma hükümeti de bu tartışmalarda taraf olmaya başlamıştı. 
Sonraki dönemlerde toplanan konsüllerde de Arius doktrininin kabul görüp Monetheist yaklaşı-
mın reddedildiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla Roma hükümeti siyasi durumu nasıl gerektiriyor-
sa o şekilde taraf tutmuştur. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ostrogorsky, a.g.e., s. 43-46.
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run bundan sonraki hedefi batı sınırlarını güvence altına almak, Tuna sınırla-
rında Avar ve Bulgar tehlikesini ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla dışarıda bu 
amaçlarını gerçekleştirmek için herhangi bir iç karışıklığa neden olabilecek 
bir davranışta bulunmaması gerektiğini imparator çok iyi bir şekilde belir-
lemiştir. Bir başka deyişle belki de İmparator Herakleios Hz. Muhammed’in 
gerçek bir peygamber olduğunu ve İslamiyet’in daha önce kutsal kitaplarda 
bahsedilen din olduğunu anlamıştır ancak İmparatorluğun içinde bulunduğu 
iç ve dış siyasi şartlar nedeniyle, İslamiyet’i kabul etmek gibi bir girişimde bu-
lunmamıştır. Nihayetinde, bundan sonraki süreçte Müslüman Araplarla ya-
pılan savaşlar, İmparator Herakleios’un İslamiyet’i kabul etmediğinin önemli 
bir göstergesidir.

Bizans orduları ile Müslüman Arapların orduları ilk kez 629 yılında Mute 
Savaşı’nda karşı karşıya geldi. Savaşın nedeni ise Hz. Muhammed’in Şam ya-
kınlarında bulunan Bursa valisine İslam’a davet için aracı olarak gönderdiği 
elçisi Hâris b. Umeyr el-Ezdi’nin Hıristiyan Gassanilerin topraklarından ge-
çerken öldürülmesidir. Elçilerin dokunulmazlığının hiçe sayılmasına oldukça 
sinirlenen Hz. Muhammed 3.000 kişilik bir ordunun hazırlanmasını sağla-
yarak kumandanlığına da Zeyd b. Harise’yi tayin etmiştir.38 Müslümanların 
bu savaş hazırlıkları üzerine Doğu Roma İmparatorluğu da bölgede Gassa-
niler başta olmak üzere muhtelif Hıristiyan Arap kabilelerinin de yardımıyla 
100.000 kişilik bir ordu toplamıştır.39 Ancak bu savaşta bahsi geçen orantısız 
güç nedeniyle yenilgi alan ve üç kumandanını kaybeden İslam ordusu Halid 
b. Velid’in taktikleri ile daha fazla yıpranmamak için geri çekilmiştir. İbn Hi-
şam’ın rivayet ettiğine göre ordunun geri çekilmesi halk tarafından hoş kar-
şılanmamış ve dönen askerler firar ediciler olarak nitelendirilmiştir. Bunun 
üzerine Hz. Muhammed (S.A.V.), “Onlar firar edenler değillerdir. Onlar, inşal-
lah Teâla (Yüce Allah (c.c.) için) hamle yapacaklar.” diyerek halkın öfkesini 
dindirmeye çalışmıştır.40

Mute Savaşı’ndan bir yıl sonra Hıristiyanların Müslümanlar üzerine yeni 
bir sefer hazırlığı girişiminde olduğu haberi üzerine 630 yılında Hz. Muham-
med 30.000 kişilik bir ordu hazırlayarak yeniden Bizans üzerine bir sefer 
düzenlemeye karar vermiştir.41 Ordusuyla birlikte Medine’nin kuzeyinde Su-
riye yolu üzerinde bulunan Tebük’e gelerek burada konakladı. Burada Bizans 
İmparatoru Herakleios’a yeniden bir İslam’a davet mektubu yollamıştı. Riva-
yet edilenlere göre bu mektubu alan Herakleios, Tennuhlu bir elçi aracılığıyla 
Hz. Muhammed (S.A.V.)’e cevaben bir mektup göndermiştir. Ayrıca bu elçi-
yi sıkıca tembih ederek, Hz. Muhammed’in kendisine gönderdiği mektuptan 

38 Bu savaşta eğer Zeyd b. Harise’ye bir şey olursa Cafer b. Ebu Talib’in O’na da bir şey olursa 
Abdullah b. Revâne’nin kumandan tayin edilmesine karar verilmiştir. Bu üç kumandan da bu 
savaşta hayatını kaybetmiştir. Bkz. İbn-i Hişam, a.g.e., s. 22; Ebû Muhammed Abdulmelik b. 
Hişâm, Hazret-i Muhammed (S.A.V.)’in Hayatı, (Tercüme Eden: Arif Erkan), Huzur Yayınları, İstan-
bul, 2010, s. 271.
39 İbn-i Hişam, a.g.e., s. 24.
40 İbn-i Hişam, a.g.e., s. 30-33.
41 İbn Kesîr, a.g.e., s. 583-584.
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bahsedip etmediğini, mektubu açınca geceden söz edip etmediğini ve sırtına 
bakarak O’nda herhangi bir işaret olup olmadığını öğrenmesini istemiştir. El-
çinin aktardığına göre peygamberimiz sözü edilen mektuptan ve geceden bah-
setmiştir. Öncelikle Herakleios’a ve daha birçok reislere İslam’a davet mek-
tubu yolladığını ancak Herakleios’un mektubu parçaladığını ve Allah’ın ona 
gerekli cezayı vereceğini söylemiştir. Yine Herakleios’un elçisinin eğer cennet 
göklerin ve yerin genişliğinde ise cehennem nerededir sorusuna, “...gündüz 
gelince gece nerede oluyor?”, diye cevap vererek sırtını dönmüş ve senden 
istenildiği gibi bak diyerek peygamberlik alameti olan izini göstermiştir.42 Bu-
radan da anlaşılacağı üzere İmparator Herakleios’un İslam’a davet mektupla-
rına karşı gösterdiği tutum konusunda İslam kaynakları birbirleriyle çelişki 
içerisindedir. Eğer bu rivayet edilenler doğru ise İmparator Herakleios, daha 
önce gönderilen İslam’a davet mektubunu yırtmıştır ve bu dini kabul etme-
miştir. Bunun yanı sıra elçisine yaptığı tembihler halâ Peygamberin gerçekliği 
konusunda şüphe içinde olduğunu göstermektedir. Nihayetinde, Tebük’te on 
günden fazla kalan ancak herhangi bir Bizans ordusuyla karşılaşmayan Hz. 
Muhammed (S.A.V.), Medine’ye dönmeye karar vererek oradan ayrıldı.43

Hz. Muhammed’in Vefatından Sonra Bizans-Arap İlişkileri

Hz. Muhammed’in vefatından Bizans İmparatoru Herakleios’un 641 yılına 
kadar olan dönem, Hulefây-ı Râşidin dönemi olarak da tarih sayfalarına geçen 
dört halife döneminin ilk yarısına rastlamaktadır. Bahsedilen dönem Doğu 
Roma İmparatorluğu adına doğu ve güney sınırlarında tam bir yenilgi ve ge-
rileme dönemidir. Özellikle İmparator Herakleios’un büyük emek harcayarak 
elde ettiği toprakların kendi gözleri önünde tekrar kaybedilmesi bu döneme 
rastlamaktadır. Hz. Muhammed (S.A.V.) döneminde olduğu gibi bu dönemde 
de İmparatora İslam’a davet mektupları gönderilmiş ve her iki taraf arasında 
savaşlar yoğun bir şekilde devam etmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’in vefatından sonra İslam devletinin başına Hz. 
Ebubekir (632-634) geçmiştir.44 Hz. Ebubekir döneminde de Müslüman Arap-
larla, Doğu Roma İmparatorluğu arasında birtakım dini, siyasi ilişkiler ger-
çekleşmiştir. Öncelikle 633 yılında olduğu tahmin edilen bir elçilik heyetinin 
gönderilmesi bu ilişkilerin başında gelmektedir. Hz. Ebubekir İslam’a davet 
için aralarında Ubâde b. Sâmit, Hişâm b. As, Nuaym b. Abdullah veya Adî b. 
Kâ’b ile Amr b. As’tan oluşan bir heyeti Herakleios’a göndermiştir. İmparator 
bu elçilik heyetini üç gün misafir etmiştir. Bu üç günlük süre içinde Müslü-

42 İbn Kesîr, a.g.e., s. 596-598.
43 Peygamberimiz (S.A.V.), bu sefere çok sıcak yaz aylarında çıktığı için sefere Gazvetü’l Usre (güç-
lük gazvesi), orduya da Ceyşü’l Usre (güçlük ordusu) denilmiştir. Öyle ki bu mevsimde sefere çıkıl-
mış olduğu için kendisiyle sefere gitmek istemeyenler bahaneler sunarak orduya katılmamışlardır. 
Ancak Peygamber (S.A.V.) efendimiz seferden dönünce yaptıklarına pişman olarak özür beyan et-
mişlerdir. Sefer hazırlıkları ve sonrası hakkındaki olaylar hakkında daha geniş bilgi için bkz. İbn-i 
Hişam, a.g.e., s. 230-243; Mustafa Fayda - Nesimi Yazıcı vd., a.g.e., s. 168-169; İbn Kesîr, a.g.e., 
s. 585-587. Ebû Muhammed Abdulmelik b. Hişam, a.g.e., s. 293.
44 Nuri Ünlü, İslam Tarihi (Başlangıçtan Osmanlılara Kadar), İFAV Yayınları, İstanbul, 2014, s. 81; 
Theophanes, a.g.e., s. 34.
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manların inanç, ibadet ve adetleri hakkında elçilerden bilgi aldıktan sonra 
onlara hediyeler vererek göndermiştir. Anlaşıldığına göre İmparator bu heyeti 
usulen ağırlamış ve onlara hediyeler vermiştir. İslam kaynaklarında abartılı 
rivayetler bu dönem için de devam etmiştir. Rivayetlere göre İmparator Herak-
leios bu elçilik heyetine “nefsim tahtımı bırakmama izin verseydi, İslâm’a girip 
sizin aranızda bir köle olarak dahi olsa yaşamak isterdim.”45 demiştir.

Hz. Ebubekir kendi döneminde yalancı peygamberlerin ortaya çıkmasıyla 
başlangıçta iç huzuru sağlamak amacıyla dışarıda herhangi bir savaş giri-
şiminde bulunmamıştır. Ancak bu olaylara son verip iç huzuru sağladıktan 
sonra Suriye’nin güney ve güneydoğu sınırlarına ordular göndererek impara-
tor Herakleios’u çok zor duruma sokmuştur. İmparator Herakleios öncelikle 
bu akınları önemsememiştir. Çünkü bunların daha önceki dönemlerde oldu-
ğu gibi geçici akınlar olduğunu düşünmüştür. Fakat zaman içerisinde Müs-
lüman Arapların bu akınlarının ciddiyetinin farkına varması gecikmemiştir. 
Gerçekten de Müslümanlar bundan sonraki süreçte kalıcı yerler elde etmek 
elde ettikleri bu yerlerde İslamiyet’i yaymak ve kökleştirmek amacıyla hareke-
te başlamışlardır. Arapların Suriye dolaylarına yönelik bu hareketleri üzerine 
İmparator Heraklios kardeşi Theodoros kumandasındaki bir orduyu güney 
sınırlarına göndermiştir. Ancak, Herakleios’un orduları 634 yılında Halid b. 
Velid kumandasındaki İslam orduları ile Ecnadeyn’de yapılan savaşta büyük 
bir yenilgiye uğradı. Filistin’deki Kaysâriye ve Gazze şehirleri, Dımaşk, Busrâ 
şehirleri Müslümanlar tarafından fethedildiği gibi Suriye ve Filistin’in kapıları 
Müslümanlara açılmış oldu. Hz. Ebubekir bu savaşın neticesini öğrendikten 
sonra 23 Ağustos 634 tarihinde 63 yaşında vefat etti.46

Hz. Ömer (634-644) döneminde, Peygamber efendimiz döneminde başlayan 
ve Hz. Ebubekir döneminde devam eden İslam fütühatı hızlı bir şekilde Bizans 
toprakları başta olmak üzere daha birçok bölgede büyük bir hızla devam et-
miştir. 634 yılında yapılan Ecnadeyn Savaşı’nı takiben kaçan Bizans asker-
lerinin Yukarı Ürdün’de Fihl denilen yerde toplanarak Müslümanların geçiş 
noktalarına hakim olmak amacıyla harekete geçmeleri üzerine 635 yılı Ocak 
ayında yapılan Fihl Savaşı’nda47 Busra, imparatorluğun elinden çıkmıştır.48 
Aynı yılın Şubat ayında imparatorluk orduları Mercüssefer denilen yerde Müs-
lüman Araplara karşı yenilgi aldı ve 635 yılı Eylül ayında Dımaşk (Şam) Müs-
lümanlara teslim oldu.49 Aynı yıl Mercürrum’da yenilen Bizans ordusu ağır 
kayıplar verirken, Ba’lebek, Humus ve Hama da Müslümanların eline geçti.50

İslam fetihlerinin, Bizans imparatorluk topraklarını bu kadar derinden 
tehdit etmesi üzerine kaybettiği toprakları geri almak ve hakimiyetini yeniden 

45 Avcı, a.g.e., s. 62-64.
46 Ahmed b. Yahyâ el Belâzuri, Fütuhu’l Büldân (Ülkelerin Fetihleri), (Tercüme Eden: Mustafa Fay-
da), Siyer Yayınları, İstanbul, 2013, s. 130-135; Theophanes, a.g.e., s. 34-36.
47 Ünlü, a.g.e., s. 108.
48 Theophanes, a.g.e., s. 37.
49 Theophanes, a.g.e., s. 38.
50 Mustafa Fayda - Nesimi Yazıcı vd., a.g.e., s. 252.
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tesis etmek isteyen İmparator Herakleios büyük bir savaş hazırlığına girişti. 
Kumandanlığını Theodoros’un yaptığı yaklaşık 100.000 kişilik bir ordu hazır-
layarak Müslümanlara karşı yolladı.51 O sırada İran cephesinde savaşmakta 
olan Halid b. Velid 25.000 kişilik birliği ile Yermük vadisine geldi. 20 Ağus-
tos 636 tarihinde yapılan bu savaşta Bizans ordusu kumandanını kaybettiği 
gibi büyük bir yenilgiye uğradı. Suriye, Müslümanların eline geçti.52 O sırada 
Hıms’da bulunan Herakleios, bu yenilgi üzerine Suriye’yi terk ederken “Elve-
da Suriye” demiştir.53

Bizans İmparatorluğu ile İslam Devleti arasındaki bu savaşların yanı sıra 
Hz. Ömer döneminde her iki taraf arasında diplomatik ilişkiler de gerçekleş-
miştir. Başlangıçta İslam fetihlerini ciddiye almayan İmparator Herakleios, 
Hz. Ömer’in ilerleyişi karşısında onunla bir dostluk girişiminde bulunmuştur. 
Bu nedenle Herakleios, Hz. Ömer’e bir mektup göndererek mektupta halife-
den bütün ilimleri özetleyen bir cümle, bütün varlıkların özünü temsil eden 
bir nesne, hak ve batıl arasında sınırın ne olduğu, gökle yer arasındaki mesa-
fenin ne kadar olduğu gibi sorular sormuş, Hz. Ömer de bu soruları cevapla-
mıştır. Yine Herakleios’un eşi Martina ile Hz. Ömer’in eşi Ümmü Gülsüm ara-
sında hediyeleşmelerin olduğu belirtilmektedir. Ancak Hz. Ömer Martina’dan 
gelen hediyeleri Beytülmal’a bırakırken eşinin imparatoriçeye gönderdiği he-
diyelerin parasını da kendi bütçesinden ödemiştir.54

Yermük Savaşı’ndan sonra İslam orduları Antakya, Halep ve birçok önemli 
şehri ele geçirirken, 638 yılı Şubat ayında Kudüs Patrik Sophronios tarafın-
dan şahsen Hz. Ömer’e teslim edilmiştir.55 Daha sonra Filistin sahil şeridinde 
önemli şehirleri ele geçiren, Hz. Ömer, deniz seferinin zorluğunu düşünerek 
Kıbrıs’ın fethine izin vermedi. Ancak Suriye ve Filistin’de yenilgiye uğrayan 
bazı Bizans askerlerinin Mısır’a kaçması haberi üzerine Amr b. As’ın görü-
şünü destekleyerek Mısır’ın fethi için emir verdi. Mısır’ın fethi 642 yılında 
tamamlandı.56 Böylece Bizans İmparatorluğu’nun Kuzey Afrika’daki buğday 
ambarı olan Mısır elden çıkmış oluyordu. İmparator Herakleios, bu fetih ha-
reketinin tamamlanmasını değil ama başlangıcına şahid olmuştur. Mısır ve 
Akdeniz’in önemli sahil şeritlerinin Doğu Roma İmparatorluğu’nun elinden 
çıkması aynı zamanda Akdeniz’de Roma ticareti ve hakimiyetine ağır bir dar-
be indirmiştir. Geçim kaynaklarının çoğu ticaret olan Roma halkı o zama-
na kadar elinde tuttuğu Akdeniz ticareti ile önemli ölçüde tarıma ve topra-
ğa bağlanmaktan kurtulmuştu. Ancak bundan sonra Müslüman Arapların 

51 Theophanes bu orduların sayısını 40.000 olarak belirtmiştir. Muhtemelen imparatorluk ordu-
sunun asıl sayısı 40.000 olup daha sonra Arabistan’a geldiklerinde bazı Hıristiyan kabilelerin ken-
dilerine katılımıyla bu ordunun sayısı 100.000’e kadar ulaşmıştır. Bkz. Theophanes, a.g.e., s. 37.
52 Ostrogorsky, a.g.e., s. 103.
53 Ünlü, a.g.e., s. 109-110.
54 Avcı, a.g.e., s. 64-65.
55 Theophanes, a.g.e., s. 39; Lemerle, a.g.e., s. 76.
56 Ostrogorsky, a.g.e., s. 103; Mustafa Fayda - Nesimi Yazıcı vd., a.g.e., s. 252; Ünlü, a.g.e., s. 
112; Hz. Muhammed (S.A.V.) bir hadisinde Mısır’ın Müslümanlar tarafından fethedileceğini işaret 
etmiştir. Bkz. İbn Kesîr, El Bidaye Ve’n-Nihaye…, s. 25.
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Akdeniz’deki hakimiyeti ekonomik açıdan imparatorluğu ve halkını çok zor 
duruma sokmuştur. O zamana kadar batı ile doğu arasında ticaretin önemli 
bir bağlantı noktası olan Akdeniz bundan sonra batı ile doğu arasında bir 
engel konumuna girmiştir. Akdeniz limanlarının kapanması doğunun biber 
başta olmak üzere zengin baharatlarının, kumaşlarının yanında sair ticaret 
mallarının batıya akmamasına neden olmuştur. Dolayısıyla Avrupa toplumu 
tarımsal ekonomik model ve bunun sonucu olarak feodal yapıya dönmüştür.57 
İmparatorun bu kayıplar karşısında morali çok bozulmuş ve kaybeden yenik 
bir imparator olarak İstanbul’a doğru yola çıkmıştır. İstanbul’da bir süre son-
ra rahatsızlanarak 11 Şubat 641 yılında vefat etmiştir.58

Sonuç

İmparator Herakleios’un tahta çıktığı 610-641 yılları, Doğu Roma İmpa-
ratorluğu’nun belirgin bir şekilde çöküş haline girdiği bir dönemdir. Bu dö-
nemde Doğu Roma İmparatorluğu’nun hakim olduğu topraklarda merkezi 
otorite sarsılmıştır. Özellikle doğuda uzun yıllardan beri Sasaniler’e karşı ya-
pılan savaşlar büyük ve önemli toprakların kaybına neden olmuştur. Ancak 
kısa zamanda ülkesinin askeri, ekonomik ve siyasi sorunlarına çözüm bulan 
Herakleios Sasani tehlikesini bertaraf ederek kendinden önceki imparatorla-
rın başaramadığını başarmış, imparatorluğun doğu sınırlarını güvence altı-
na almıştır. Aynı tarihlere rastlayan Avarların İstanbul kuşatmasının (626) 
başarısızlığa uğraması da batı sınırlarında bir rahatlamaya neden olmuştur. 
Avarların bundan sonra dağılma sürecine girmesi üzerine imparatorluk güçlü 
Avar baskısından kurtulmuştur. Böylece hem doğu hem batı sınırlarında kısa 
süreli de olsa bir sukûnet ve huzur dönemine girilmiştir. Bundan böyle İmpa-
rator ülkesinde iç huzur ve refahı sağlamaya çalışmıştır.

Doğu Roma İmparatorluğu’nun sınırlarında yaşadığı bu savaşsız dönem 
fazla uzun sürmemiştir. Arabistan coğrafyasında son dinin müjdecisi Hz. Mu-
hammed (S.A.V.)’in İslamiyet’i tebliğ etmesi dünyanın temel taşlarını yerin-
den oynatmıştır. Müslümanlık kısa sürede Arap kabileleri arasında yayılmaya 
başladığı gibi yarımadanın dışına da taşmaya başlamıştır. Üstelik öncelik-
le dini anlamda başlayan bu yayılma İslam fütühatının başlamasıyla siyasi 
alanda da kendini göstermeye başlamıştır. Bulunduğu coğrafya ve dönemde 
dünyanın en büyük imparatorluğu konumundaki Bizans bu hareketten bir-
çok alanda doğrudan ve olumsuz etkilenmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) hayatta iken iki kez İmparator Herakleios’a İs-
lam’a davet mektupları göndermesine rağmen Herakleios bu daveti kabul et-
memiştir. İslam kaynaklarının rivayetlerine göre aslında Herakleios, Hz. Mu-
hammed (S.A.V.)’in gerçek bir peygamber olduğunu tahmin etmiştir. Hatta 
gelen elçilere nefsinin müsaade etmesi halinde bir köle olarak olsa bile Müslü-
manların arasında yaşamak istediğini söylemiştir. İslam kaynaklarında bu ve 

57 Henri Pirenne, Ortaçağ Avrupa’sının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Türkçeye çev.: Uygur Koca-
başoğlu), İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s. 10-13.
58 Theophanes, a.g.e., s. 40; Ostrogorsky, a.g.e., s. 104.
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buna benzer birçok rivayet bulunmaktadır. Ancak, İmparator Herakleios, Hz. 
Muhammed (S.A.V.)’in gerçek bir peygamber olduğunu tahmin etmiş olsa bile 
İslamiyet’i kabul etmemiştir. Zaten içeride Hz. İsa’nın vasfı ile ilgili olarak Hı-
ristiyanlık dini içerisinde tartışmaların olması Bizans toplumunu bölmüştür. 
Onun İslamiyet’i kabul etmesi toplumu bir başka karmaşanın içine sürükle-
meye neden olacağından İmparatorun çekinmiş olması muhtemeldir. Kaldı ki 
İslamiyet Bizans hakimiyet sahalarında Bizans’a karşı hem dini hem siyasi 
bir tehlike olarak ilerlemeye başlamıştır.

Bizans ile Müslüman Araplar arasındaki savaşlar daha Hz. Muhammed 
(S.A.V.) döneminde başlamış, İmparator Herakleios’un ölümüne kadar Hz. 
Ebubekir ve Hz. Ömer dönemlerinde devam etmiştir. Bundan sonraki süreçte 
uzun asırlar boyunca da Bizans-Müslüman çatışmaları gerek Arapların ge-
rekse Türklerin nezdinde devam etmiştir. Herakleios, Sasaniler’e karşı gös-
terdiği başarıyı Araplar karşısında gösterememiştir. Çünkü öncelikle bu ha-
reket önemsenmediği gibi doğuda ve batıda yapılan savaşlar da imparatorluk 
ordusunu yıpratmıştır. Diğer taraftan İslam fütühatı ruhunun bilinmeyen ve 
tahmin edilemeyen maneviyatı karşısında başarı sağlamak mümkün olma-
mıştır. İslam orduları sayıları az olmasına rağmen gittikleri yerlerde önemli 
başarılar elde etmişlerdir. Dolayısıyla İslamiyet kısa zamanda Bizans’ın doğu 
sınırları da dahil olmak üzere geniş alanlara yayılmıştır. Doğu’da İmparator 
Herakleios’un büyük emek harcayarak elde ettiği Suriye, Filistin, Kudüs, Mı-
sır gibi önemli bölgeler İslam fütühatı sonucunda yeniden elden çıkmıştır. 
İmparator gözleri önünde kazandıklarını kaybetmenin acısına dayanamayıp 
hayatını kaybetmiştir.

İmparator Herakleios döneminde İslam dünyasına karşı izlenilen bu olum-
suz yaklaşımın sonucu olarak başlayan Hıristiyan-Müslüman çatışması uzun 
asırlar sürecek olan savaşların da başlangıç dönemi olmuştur. Hıristiyanlık 
karşısında evrensel bir din haline gelmeye başlayan İslamiyet, hem Romalılar 
hem de Avrupa için büyük bir dini, siyasi, ekonomik tehdit olarak görülmeye 
başlanmıştır.

Özellikle Akdeniz ticaretinin önemli bir kısmının Müslüman Arapların eli-
ne geçmesiyle birlikte ekonomisini tarıma bağlamak zorunda kalan Avrupa 
toplumu içinde bu kin ve nefret çok daha fazla beslenmiştir. Dolayısıyla bu 
tehlike karşısında üretilen politikalar Hıristiyan dünyasını, İslam dünyasına 
karşı birleştirmeye dahi götürerek dünyanın bugünkü kaderinde bile önemli 
rol oynayan Haçlı seferlerine neden olmuştur.

İslam devletinin kısa sürede geniş sınırlara yayılması hem siyasi hem de 
ekonomik refahı beraberinde getirmiştir. Araplar Akdeniz ticaret yolu saye-
sinde sahip oldukları stratejik avantajları sonuna kadar değerlendirmişlerdir. 
İslam dünyası açısından ise büyük zaferlerin kazanıldığı bu dönem kendisin-
den sonraki fetihlere önemli bir kapı açmıştır. Bu dönemde başlayan fütuhat, 
Emeviler, Abbasiler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde büyük bir hızla de-
vam etmiştir. İmparator Herakleios’un kabul etmediği İslam dininin öncüleri 
nihayetinde Doğu Roma İmparatorluğu’nu 1453’e kadar taşımıştır.
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RUS-TÜRK KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ:
XIX. YÜZYIL VE XX. YÜZYILIN BAŞINDA

RUS TOPLUM BİLİNCİNDE
OSMANLI TÜRKİYE’Sİ VE TÜRKLER*

A.D. JELTYAKOV** - Çev.: Yrd. Doç. Dr. Leyla DERVİŞ***

Öz

A.D. Jeltyakov, “Rus-Türk Kültürel İlişkileri: XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyılın Ba-
şında Rus Toplum Bilincinde Osmanlı Türkiye’si ve Türkler” isimli çalışmasında 
XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılın başında Türkiye ile ilgili yazılan kaynak materyal-
leri bir bütün olarak ele almıştır. Bu materyaller Rusların gözüyle Türk milli 
karakterini tanıtma fırsatı vermesi açısından büyük öneme sahiptir. Yazar, Tür-
kiye hakkında bilgi kaynağı olarak kullanılan dönemin Rus dergi ve gazetele-
ri, savaşlara katılanların hatıraları, resim çalışmaları, folklor, Rus konsolos ve 
büyükelçilerin raporları vb. gibi oldukça geniş bir literatürden faydalanmıştır.

Anahtar kelimeler: Rus-Türk Kültürel İlişkiler, Rusya ve Doğu Tarihi, Li-
teratür İncelemesi.

The Russian-Turkish Cultural Relations:
Awareness In Russian Society Of The Ottoman Turkey And The 
Turks In The 19th And The Beginning Of The 20th Century

Abstract
The work by A.D. Jeltyakov named “The Russian-Turkish Cultural Re-

lations: Awareness In Russian Society Of The Ottoman Turkey And The 
Turks In The 19th And The Beginning Of The 20th Century” binds together 
many written resources of the mentioned period related to Turkey and pre-
sents them as a whole. These materials are of great importance in terms of 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 222             Haziran 2016

* A.D. Jeltyakov, Rusya ve Doğu, “Rus-Türk Kültürel İlişkileri: XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyılın Başında 
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providing the opportunity to see the Turkish national character through the 
eyes of the Russians. The author uses extensive Russian literature and 
information resources of that period, focused on Turkey: Russian maga-
zines and newspapers, memories of the war participants, paintings and 
drawings, folklore, reports of Russian consulates and ambassadors, etc.

Keywords: Russian-Turk Cultural Relations, Russian And Eastern His-
tory, Literature Review.

Giriş

S.M. İvanova ve B.N. Melnichenko redaktörlüğünde Sankt-Petersburg Dev-
let Üniversitesi, Şarkiyat (Doğu) Fakültesi Yayınları tarafından 2000 yılında 
yayınlanmış olan 453 sayfalık Rusya ve Doğu1 adlı eser; Avrasya’da sosyo-kül-
türel iletişimin tarihi ile ilgili olarak hazırlanmış bir çalışmadır. Bu çalışma-
nın amacı, Orta Çağ’da ve Yeni Çağ’da Rus toplumunun ve devletinin Doğu 
halkları ve devletleriyle ülke prensipleri doğrultusunda düzenlenmiş olan çok 
çeşitli ilişkilerinin tarihini aydınlatmaktır. Çalışmada, Rusya’nın Doğu ülkele-
riyle barışçıl etkileşimlerinin tarihi, siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, kül-
türel ve dini ilişkileri okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Eser, Doğu tarihi 
ve Rusya tarihi üzerine çalışan ve bu konuyla ilgilenen herkes için tasarlan-
mış bir kaynak mahiyetindedir.

Çalışmamızda, bahsi geçen kitabın Türk araştırmacılarının ilgisini çeke-
bileceği düşünülen bölümü Rusçadan Türkçeye çevrilmiştir. Bu bölüm A.D. 
Jeltyakov’un “Rus-Türk Kültürel İlişkileri: XIX. Yüzyıl ve XX. Başında Rus Top-
lum Bilincinde Osmanlı Türkiye’si ve Türkler” çalışmasıdır.

u u u

XX. yüzyılın başında birçok önemli Rus dergi ve gazetesinin Türkiye’de 
kendi temsilcileri vardı. V. Bogucharskiy, Belorussov, A. Tırkova, S. Elpatyev-
skiy gibi muhabirler gönderdikleri yazılarla Rusya’yı, Türkiye’deki toplumsal 
hareketler ve güncel yaşam olayları ile tanıştırarak; bunların Türkiye tarihin-
deki yerini ve bu nedenlerden doğabilecek sonuçları diğer ülkelerdeki benzer 
tarihi olaylarla mukayese ederek (meselâ, Jön Türk devrimi ile ilk Rus devrimi 
karşılaştırılmıştır) saptamaya çalışmışlardır. Türkiye incelemesinde genelkur-
mayın, Rus ordu ve donanma subaylarının önemli katkıları olmuştur. 1828-
1829, 1853-1856, 1877-1878 savaş yılları sırasında Türkiye’nin değişik bölge 
haritalarının oluşturulması ve daha kesin olarak belirlenmesi, topografik ha-
ritaların yapılması ve istatistikî materyallerin toplanması konusunda büyük 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Türkiye ile ilgili toplanan materyallerin büyük bir kısmını, Rusya ile Tür-
kiye arasındaki savaşlara katılanların hatıraları oluşturmaktadır. Savaş dö-
nemlerinde birçok Rus subay yerli halkla ya da esir düşen Türklerle iletişim 

1 Под. ред. С.М. Иванова, Б.Н. Меличенко, Россия и Восток. Русско-Турецкие Культурные 
Связи. Османская Турция и Турки в общественном сознании России XIX - начала XX века.  
Издательство Санкт-Петербурского Университета. Восточный Факультет. ISBN: 5-288-02758-7.
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kurmak zorunda kalmıştır. Bazı subaylarsa Türkiye’de esir olarak bulunmuş-
lardır. Bu hatıralarda, savaş tasvirleri dışında yaşam tarzı, dinî hayat, ev işleri 
gibi sosyal hayat unsurları ile ulusal ilişkiler ve doğa tasvir edilmiştir.

B.M. Dantsig; Türkiye’de savaşa katılan V. Bronevskoy, P.B. Svinyin, A.G. 
Krasnokutskiy, N.N. Ushakov, A.O. Dyugamel, YA. S. Proskuryakov, N.N. Mu-
ravyev, G.N. Kazbek, I.I. Stebnitskiy, M.P. Vronchenko gibi subayların yazdıkla-
rı kitap ve makalelerle Türkiye’nin modern yaşamı ve doğasının, Rus toplumu-
na tanıtılmasında çok büyük bir katkıda bulunduklarını göstermiştir. Adı geçen 
subayların bilimsel makaleleri, röportajları, hatıraları İmparatorluk Rus Coğraf-
ya Kurumu yayınlarında ve özellikle Kafkasya, Genelkurmay askerî-topografya 
bölümünde, Askerî derleme, Deniz derleme, Rus arşivi ve diğer dergilerde yer al-
maktadır. Rapor, günlük ve hatıraların birçoğu ayrı yayınlarla da çıkarılmıştır.

Türkiye ile ilgili malzemelerin bir diğer bölümünü Rus konsolos ve büyük 
elçilerin raporları oluşturmaktadır. Rusya’da 1897’den itibaren yılda dört defa 
konsolos derleme raporları yayınlanırdı. Aralarında K.M. Bazili, N.N. Murav-
yova, N.P. İgnatyeva, A.İ. Nelidova ve diğerlerinin yer aldığı diplomatların ha-
tıraları ve yazıları; Türkiye’nin iç ve dış politika durumu, ekonomisi, önemli 
tarihi olayları, önde gelen kişileri, Türk yönetimin Osmanlı İmparatorluğu’na 
dâhil olan çeşitli halklarla ilişkileri gibi birçok konuda bilgiye ulaşılmasını 
sağlamıştır. Bu yazılarda da en büyük önem, Türk toplumunun farklı kesim-
lerinin günlük hayat tasvirlerine ve milli karakter özelliklerine verilmiştir.2

XIX. yüzyılda Rus toplumunun Türkiye hakkında yeni bir bilgi kaynağı 
olarak hem profesyonellerin hem amatörlerin resim çalışmaları meydana çık-
mıştır. Bu dönemde birçok ünlü Rus ressam Türkiye’yi ziyaret etmiştir. N.P. 
Brullov, İ.K. Ayvazovskiy, V.V. Vereshagin, K.P. Petrov-Vodkin bu ziyaretlerin 
sanatlarına yansıdığı ressamlar arasında sayılabilir. Bu dönemde Rusya’da 
resimlerle zenginleştirilmiş kitaplar yayınlanmıştır. 1869 yılında Rusya’da, ilk 
resimli dergi olan Niva dergisi yayınlanmış ve kısa zamanda çok popüler ol-
muştur. Niva ve Vsemirnaya illyustratsiya gibi resimli dergilerde, Türkiye’nin 
şehir ve kale manzaralarına, sultan ve önemli devlet kişilerine (kısa özgeç-
mişleriyle), itfaiyecilerine, su taşıyıcılarına, hamallarına, elma satıcılarına, 
denizcilerine ait tasvirlere ayrıca ülke tarihini yansıtan önemli olayları (me-
sela meclisin açılışı), sokak yaşamını anlatan resimlere ve camiler, saraylar, 
bankalar, kahvehaneler, köle pazarı gibi mekânlara ait resimlere rastlanmak-
tadır. Bu resimler genellikle usta ressamlar tarafından yapılan tablolardan 
veya seyyah, gazeteci ve subayların doğa temalı çizilmiş resimlerinden oluşan 
gravürlerdir.

Bu geniş literatürde, ülkenin sosyal hayatı ve halkın zor ve çelişkili ka-
rakteri bir aynadan yansırcasına gözler önüne serilmektedir. Peki, XIX. - XX. 
yüzyılın başında Rus insanı bir Türk’ü nasıl görüyordu?

2 Ç.N. Dipnotlardaki tüm kaynaklar orijinal metinden çevrilmiştir. Orijinal metinde bu kaynaklar 
dipnot olarak değil metnin içinde verilmiştir. B.M. Datsing, Russkiye Puteshestvenniki na Blijnem 
Vostoke (Orta Doğu’da Rus Seyyahlar), Misl Yayınevi, Moskova, 1965, s. 270; B.M. Datsing, Blijniy 
Vostok v Russkoy Nauke i Literature (Rusya Bilim ve Literatüründe Orta Doğu), Nauka Yayınevi, 
Moskova, 1973, s. 432.
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Birçok yazar, Türklerin çoğunda dinî eğitim yoluyla oluşturulan bir “gayri-
müslim” nefretinden bahsetmektedir. İsmi geçen dergilerin sayfaları dine da-
yalı çatışmalarla, sultan tebaasında yaşayan Yunanlılar, Ermeniler, Bulgar-
lar ve diğer gayrimüslim halkların katliam vakalarıyla doludur. 1895 yılında 
Avrupa Habercisi isimli yabancı dergide yazan yazarlardan birinde eskiden 
rastgele ve tesadüfî yapılan kanlı çatışmalar şimdi daha sık ve sistematik ya-
pıldığını yazmıştır. Jön Türk devriminden sonra da hemen hemen hiçbir şey 
değişmemiştir. 1910 yılında bir Rus gazeteci: Türkiye hükümeti ile “İttihâd ve 
Terakkî” komitesi, et tırnaktan ayrılmaz derecesinde kültür seviyesi daha dü-
şük olan Müslüman halkın Türk gelenek ve anlayışına bağlı kalarak Hristiyan 
halkları karşısında üstünlük fikirlerini neredeyse anne sütüyle emmiş gibi 
onlara hüküm sürmek fikrini görev edinmişlerdir diye yazmıştır.

Bu fanatizmi sultan tebaasında olmayan gayrimüslimler de hissetmekte-
dir. Bu durum en çok da esirlerde hissedilmektedir. Öyle ki esirlerin hatırala-
rında böyle anlatımlarla karşılaşılmaktadır.

Örneğin, 1870 yılında Türklere esir düşen Rus deniz subayı şöyle yazar: 
“…Bütün şehirlerde kadınlar ve erkek çocuklar bizi küfürlerle karşılar çubuk 
ve çamur atarlardı…”, “Rusları görmek için bir araya toplaşan meraklı İstanbul 
sakinlerinden bazıları bize gülerdi, bazıları yüzümüze tükürürdü veya çubuk-
larla başımıza vururdu.”3 20 yıl sonra Türklere esir düşen bir başka Rus su-
bayın anlattıkları bir öncekini tekrarlıyor gibidir: “Meraklı kalabalık bizi takip 
ediyor, diğerleri karşımıza çıkıyordu… Kadın ve çocuklar türlü maskaralıklar 
yapıyor, yüzümüze tükürüyor, taş atıyor ve sövüp lanetliyordu.”4

Türklerin gayrimüslimlere karşı gösterdikleri fanatizm ve acımasızlık Ay-
vazovskiy ve Vereshagin gibi Rus ressamların sanatlarına da yansımakla be-
raber İ. Zaharov gibi bazı ressamlar ise konu ile ilgili olarak farklı bir bakış 
açısı içeren bazı ifadelerde bulunmuştur: “…Türklerde genel olarak adalet ve 
sükûnet eğilimleri mevcuttur; eğer onlarda acımasız ve insanlık dışı davranışlar 
olduysa, bu tamamen eğitimsizliktendir. Bunun sebebi Kur’an aracıyla teşvik 
edilen fanatizmdir.”5

“Esir kampında kaldığımız süreç içerisinde bizi birçok Türk ziyaret etmiştir... 
Birçoğu bize iyi davranmıştır. Ziyaretimize gelenler; Türkler savaştaki düşman-
larıyla ahbap olurlar, savaş bitince de mahkûmlar padişahın misafiri sayılır 
gibi laflar ederlerdi.”6

3 İ. Ya. Rostovtsev, Odin God v Plenu u Turkov, Jurnal Dlya Chteniya Vospitannikov Voenno-Ucheb-
nıh Zavedeniy (Türk Esaretinde Bir Yıl, Askerî-Eğitim Okulları Öğrencileri İçin Okuma Dergisi), Cilt: 
31, No: 121, St. Petersburg, 1841, s. 29.
4 Rozelion - Soshalskiy V., Zapiski Russkogo Ofitsera, Bıvshego v Plenu u Turok v 1828-1829 Go-
dah, Voennıy Sbornik, 1828-1829 Yıllarında Türk Esaretinde Bulunan Rus Subayın Notları, Askerî 
Derleme, No: 5, St. Petersburg, 1858, s. 208.
5 Zaharov, Putevıye Zapiski Russkogo Hudojnika Zaharova, Sobrannıye vo Vremya Puteshestviya 
po Rossii, Turtsii, Gretsii, İtalii i Germaniyi (Rus Ressam Zaharov’un; Rusya, Türkiye, Yunanistan, 
İtalya ve Almanya Seyahatlari Sırasında Toplanan Gezi Notları), St. Petersburg, 1869, s. 99.
6 Zaharov, Putevıye Zapiski Russkogo Hudojnika Zaharova, Sobrannıye vo Vremya Puteshestviya 
po Rossii, Turtsii, Gretsii, İtalii i Germaniyi (Rus Ressam Zaharov’un; Rusya, Türkiye, Yunanistan, 
İtalya ve Almanya Seyahatlari Sırasında Toplanan Gezi Notları), St. Petersburg, 1869, s. 99.
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Zaharov’un bakış açısıyla kaleme alınan daha başka ifadeler de vardır: 

“Vazifesi gereğince mahkûmlarla ilgilenen bazı Türk görevliler de bize ya-
kınlık gösteriyordu. Onlar, mahpusların sadece ihtiyaçlarına karşı ilgili 
olmakla kalmaz aynı zamanda üst düzeyde misafirperverlik gösterir ve 
görülmeye değer tarihî yerleri tanıtmaya çalışırlardı. Muhafız er/bekçiler 
ve korumalar arasında da mahpuslara karşı merhametle davranan in-
sanlara rastlanırdı.”7 

O.İ. Senkovskiy şöyle yazar:

“Genel olarak Türkleri bir halk olarak kötü, hain, hunhar ve aptal ola-
rak düşünmek haksız ve gerçek dışı olur. Türk toplumunun bir parçasını 
oluşturan hükümet veya onlarla doğrudan iletişim içinde olanların per-
vasız ahlaksızlığı şüphesizdir. Toplumun bu tabakası Türklerde de tik-
sinti uyandırıyor... Bu grup için yalan, aldatma, hile, hainlik, zehir, kılıç, 
işkence, dehşet, soygun açıkça resmî yönetim araçları olup siyasi bilge-
liğin serveti olarak kabul ediliyor... Hükümetle ilgisi olmayan geri kalan 
Osmanlı toplumu ise bu şekilde düşünmez ve hissetmezdi. Şahsi hayatta 
Türklerde, düşmanında bile bulunması insanı mutlu eden bir sürü iyi ni-
telikler keşfediliyor! Onlar genelde alçak gönüllü, başkalarının zevkleri-
ne karşı dikkatli, yabancılarla karşı kibar... son derecede dürüst ve açık 
kalpliler.”8

Literatürde sıradan Türkler hakkında -bunu belirtmek gerek- özellikle sı-
radan insanlar hakkında çok defa sıcak sözler ve hatta coşkulu karakteristik 
özellikler mevcuttur. Söz egemen sınıfına gelince birçok yazar onların ceha-
letini, tembelliğini, rüşvetçiliğini belirtmektedir. Mesela İ.N. Berezin: “Bilinir 
ki, Türkiye’de dürüst, vicdan sahibi memur yoktur..., Türk idaresinin tüm istis-
marlarını saymak anlamsız ve mümkün değildir... Türkiye’de hiçbir iş rüşvetsiz 
bitirilmiyordur...”9 diyerek birçok örnek vermiştir.

V.D. Smirnov da Berezin ile aynı fikirdedir. Genel Türk toplumunun 
“ekâbir” sınıfını olumsuz ve sert bir şekilde karakterize ederken şu ifadeleri 
kullanır: “Sıradan halk, özellikle Anadolu halkının birçok iyi niteliklere sa-
hip oldukları şüphesizdir: dürüstlük, ılımlılık, çalışkanlık, misafirperverlik ve 
nezaket...”10 Benzer ifadeleri XX. yüzyılın başında A. Tırkova şu şekilde dile 
getirir:

“...Türk halkı, hükümetine göre çok daha iyidir... Onlarda olan birçok şey 
bende sempati ve saygı uyandırmakta... Sıradan olan insanların dürüstlü-

7 Rozelion - V. Soshalskiy, Zapiski Russkogo Ofitsera, Bıvshego v Plenu u Turok v 1828-1829 g. 
(1828-1829 Yılları Arasında Türklere Esir Düşen Rus Subayın Notları). s.185, 199-203, 364. 
8 O.İ. Senkovskiy, Obozreniye Ottomanskoy İmperii, Valahii i Moldavii E. Serchevskogo (Serchev-
ski’nin Eflak/Ulahya, Moldavia ve Osmanlı İmparatorluğu İncelemesi, Okuma Kütüphanesi), Cilt: 
124, Mart-Nisan, St. Petersburg, 1854, s. 50.
9 İ.N. Berezin, Sovremennaya Turtsiya, Oteçestvennıye Zapiski (Çağdaş Türkiye, Yerli Notlar), Cilt: 
104, No: 1-2, St. Petersburg, 1856, s. 46-54.
10 V.D. Smirnov, Turtsiya v Litsah… Vestnik Evropı (Kişilerle Türkiye… Avrupa Habercisi), Cilt: I-II, 
St. Petersburg, 1878, s. 602-603.
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ğü, fizikî ve zihinsel çalışmalardan nefret eden büyük ve küçük memurla-
rın cahilliğini, egemen sınıfın ahlaksızlığını daha da belirgin kılmaktadır.”11

Görüldüğü üzere sıradan halkın dürüstlüğü birçok yazar tarafından vur-
gulanmıştır. Savaşa katılmış Rus subaylar, Türk askerinin cesaretinden, sab-
rından ve sadakatinden saygıyla bahsetmişlerdir.

Halkın ahlaki niteliklerinin ekâbir sınıfıyla karşılaştırılması sadece yazılı 
literatürde değil görsel literatürde de görülmektedir. Meselâ K. Bryullov’un 
sanatını inceleyen E. Atsarkina ve diğerleri, ressamın hayatındaki “Türk say-
falarını” incelerken: “Bryullov’un Türkiye’nin sıradan insanına adanmış kom-
pozisyonları canlı epizotlarıyla, tiplemelerdeki doğrulukla ve milli karakter an-
layışıyla karakterize edilerek, hayat ve mizahla doludur.” ifadelerini kullanır-
lar. Buradaki sıradan insanlar, sevimlilik ve içtenlikleriyle, Bryullov’un Türk 
asilzade ve devlet memuru tiplemesinde gösterdiği istihzai karekterden çok 
farklıdır.12

Kişisel gözlemlere dayalı Türk milli karakteri konusundaki görüşlerin folk-
lor gibi diğer kaynaklarla da doğrulanması dikkat çekicidir. Bu nedenle Os-
manlı masallarına, bilmecelerine, anekdotlarına ve atasözlerine olan merak 
tesadüf değildir. Bu materyaller milli karakteri belirtmenin yanı sıra Türk 
halkını daha iyi tanıma fırsatı vermesi açısından önemsenmiştir. V.A. Gord-
levskiy’ye göre sıradan bir Türk için atasözleri ahlak kodu, halk felsefenin ta-
hakkukudur.13 İ.N. Berezin, topladığı atasözlerini okuyucuya tanıtırken şöyle 
yazar: “Bakalım atasözleri gereğince genel çizgileriyle bir Türk ideali nasıl ol-
malı? Bunlara göre insan; akıllı, iyi yürekli, hoş sohbetli, çalışkan, bilgili, cesur, 
sakin, dikkatli ve her şeyin ortasını tercih eden olmalı.”14

Türkiye’yi anlamak ve Türk halkının en iyi özelliklerini tanımak açısın-
dan literatür incelemesi çok şey kazandırmıştır. A.E. Krımskiy’e göre edebiyat, 
halkın ulaştığı entelektüel düzeyin göstergesidir. Edebiyatla tanışmak, farklı 
halkların pek çok ortak özelliğe sahip olduğunu ortaya çıkaran en iyi yolla-
rından biridir. V.D. Smirnov: “...Türklerin edebi eserlerini tarafsız bir şekilde 
incelersek, bizim anlayışımıza ve zevkimize tuhaf ve yabancı gelen özelliklerin 
yanı sıra onlarda sempati duyabileceğimiz evrensel birçok şey buluruz.” ifade-
lerini kullanır ve “Deneme”sinin tamamı bu görüşlerini ispatlar niteliktedir.15 

Rus edebiyatı ve yayınında Rus toplumunun geniş kesimlerini Türkler ve 
Türkiye’nin tarihi olaylarıyla, mevcut durumuyla ve önemli devlet adamlarıyla 
tanıştıran pek çok materyal bulunmaktadır. Ancak Türkiye hakkında yazan 

11 A. Tırkova, Staraya Turtsiya i Mladoturki (Eski Türkiye ve Jön Türkler), S. VIII, St. Petersburg, 
1916, s. 180.
12 E. Atsarkina, Karl Brüllov, M. 1963, s. 150-151.
13 V.A. Gordlevskiy, İzbrannıye Sochineniya (Seçilmiş Yazılar), Cilt: 2, Moskova, 1961, s. 5; V.A.  
Gordlevskiy, Ocherki Po Novoy Osmanskoy Literature (Yeni Osmanlı Edebiyatı Üzerine Denemeler), 
Moskova, 1912, s. 12.
14 İ.N. Berezin, Narodnıye Poslovitsı Turetskogo Plemeni, Biblioteka Dlya Chteniya (Türk Halkının 
Atasözleri, Okuma Kütüphanesi), Cilt: 137, St. Petersburg, 1856, s. 105.
15 V.D. Smirnov, Ocherki İstorii Turetskoy Literatur (Türk Edebiyatı Tarihi Denemesi), St. Peters-
burg, 1891, s. 428.
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yazarlara göre zor olan, Türklerin günlük yaşam tarzları hakkındaki bilgilere 
ulaşmaktır, çünkü bu bilgiler yabancı gözlerden gizli tutulurdu. İş ile ilgili 
buluşmalar genellikle ev dışında yapılırdı ve başkaları katılamazdı.

Ama zamanla Avrupalılar ülke hayatının bu yönüyle de tanışmayı başar-
dılar. Bu tanışıklık ilkin doktorlara sağlanan bazı istisnalarla gerçekleşmiş-
tir. Bu nedenle ilk olarak onlar Türklerin kişisel hayatları, kadınların duru-
mu, onların iç dünyası ve karakter özelliklerini anlatabilmiştir. Bu sebeple           
“...Konstantinopolis’in Türk kadınlarında olan çocuksu saflık; bu kadınların 
masum, büyüleyici tavırları beni çok etkilemiştir” ve devamında “özellikle Türk 
kadınlarında doğuştan var olan doğu mütevazılığı…” ifadelerini kaleme alarak 
Türk kadınlarının karakteristik özelliklerini tanıtan kişi, mesleği gereğince 
Türk kadınlarını görebilme ve onlarla konuşabilme imkânına sahip olabilen 
bir doktordur. Bu doktor aynı zamanda Rus bir seyyah olan A. Rafalovich’tir.16

İkinci olarak, Türkiye’de görevli olan diplomatların ve diğer yetkililerin 
eşleri ve akrabaları; daha sonra da gazeteciler sayılabilir. Bu gruplar Türk 
kadınlarıyla tanışıp buluşabilir, misafirliğe gidebilir, kadınların hayatlarını 
gözlemleyebilirlerdi. Bu gruptan bazıları ise bilinçli olarak, Türk kadınlarının 
hayatlarını incelerdi. Sonunda, öyle bir an geldi ki, Türk kadınları haremden 
çıkma ve kendilerini duyurma girişimlerde bulundular.

Bütün bu oldukça geniş edebiyatın iyi niyetli tavrını belirtmek gerekir. 
Yazarlar, genel olarak ülke hakkında sempati ile yazmışlar, yaşanan olumlu 
ve olumsuz olayları anlamaya ve açıklamaya çalışmışlardır. Yazarların bir-
çoğu Türkiye’nin gerileme sebeplerini sorgulamışlardır. Gerilemenin sebebini 
ise çoğunlukla, her şeyden evvel halkın mahkûm olduğu cehalet ve eskimiş 
din dogmasına olan aşırı bağlılık olarak görmüşlerdir. Buna karşın Türkler-
le temas halinde bulunanlara göre Türklerin iyi özellikleri, geleceğe umutla 
bakmayı mümkün kılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nu skeptik-kuşkuy-
la değerlendiren İ.N. Berezin, “Eğer İslam prangalarından kurtulabilirse Türk 
halkının geleceği iyiye doğru değişebilir.”17 diye belirtmiştir. Yıllar sonra da I. 
Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin yeni yenilgilerinin şahidi olan gazeteci A. 
Tırkova, bu yenilgilerde ülkenin gelecekteki yeniden doğuşunun başlangıcını 
görerek şu ifadelerde bulunacaktır: “Sonunda taşıyamadığı ulu devletlilik yü-
künden kurtulan Türk halkı kendini ifade edebilecektir.”18

Rus toplumunun, Türkiye ve halkı ile tanışma denemesinin, XIX. yüzyıl 
ve özellikle XX. yüzyılın başı Rusya’sına has olan Doğu’ya karşı aşırı ilgi ola-
rak ifade edilebilecek daha genel bir olgunun parçası olduğunu, kısa da olsa 
söylemek gerekir. Bu ilgi pek çok farklı alanda mevcuttur. Araştırmacılar, 
ressamların, filozofların, yazarların eserlerinde Doğu motiflerinin var oldu-
ğunu belirtmektedirler. Pek çok sanatçı, Doğu’da yeni bir ilham alma ve şevk 

16 A. Rafalovich, Etnograficheskiye Ocherki Konstantinopolya. Otechestvennıye zapiski (Konstanti-
nopolis’in Etnografik Denemeleri, Yerli Notlar), Cilt: 63, № 3-4, St. Petersburg, 1849, s. 269.
17 İ.N. Berezin, Narodnıye Poslovitsı Turetskogo Plemeni. Biblioteka Dlya Chteniya (Türk Halk Ata-
sözleri, Okuma Kütüphanesi), Cilt: 137, St. Petersburg, 1856, s. 105.
18 A. Tırkova, Staraya Turtsiya i Mladoturki (Eski Türkiye ve Jön Türkler), S. VIII, St. Petersburg, 
1916, s. 180.
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edinme arayışındaydılar. Bunun dışında, başka bir kültüre nüfuz etme, di-
ğer milletlerin manevi hayatlarını kavrama, kendi milletini tanıma, dünyada 
kendi yerini belirleme, hem Doğu hem Batı ile etkileşim kurma gibi konular-
da toplumsal hayata katkıda bulunmayı hedefliyorlardı. Aynı zamanda, Rus 
toplumunun belirli çevrelerinde Doğu’ya duyulan bu ilginin hedeflerinden biri 
de yaklaşan devrimci hareketlere karşı mücadelede “Pekin’den Konstantinopo-
lis’e kadar Asyalılar arasında” müttefik edinmeyi ummalarıydı.19

Karşılıklı tanınma arzusu, Türklerin de Rusya’nın kültürünü ve halkını 
tanıyabilmeleri için Rusları teşvik ediyordu. A.S. Pushkin’in, M. Yu. Lermon-
tov’un, L.N. Tolstoy’un eserleri; aynı zamanda Rus edebiyatı üzerine deneme-
lerin ilk çevirileri O.S. Lebedeva tarafından yapılarak Türkiye’de XIX. yüzyılın 
90’lı yıllarında yayınlanmıştır. Zamanla hem yazar hem de tercüman sınıfı 
çoğalmıştır. Türkler arasında da tercümanlar yetişmeye başlamış, ancak bu 
tercümanlar daha çok Batı Avrupa dillerini öğrenip Rusça bilmedikleri için 
orijinallerinden değil, eserlerin Batı Avrupa dillerine yapılan çevirilerinden 
faydalanmışlardır. Rus edebiyatının Türkiye’de ne derecede yaygın olduğunu 
söylemek zordur. Rusya tarihi, ekonomisi, coğrafyası, sosyal yaşamı ile ilgili 
konular Türkiye’de çok az tanıtılmıştır, konu ile ilgili az sayıda eserse tek ta-
raflı ve önyargılıdır. Ortaya çıkan çalışmaların çoğu, çoktan eskimiş çeviri ça-
lışmaları ve derlemeler olmakla beraber sayıları da oldukça azdır. Bu mevcut 
çalışmalarda ise Rusya genellikle Türkiye’ye düşman ve çok saldırgan bir dev-
let olarak tasvir edilmiştir. Genç Türk entelektüellerinin oluşturduğu resmî ve 
resmî olmayan süreli yayınlarda da yine Rusya hakkında olumsuz bir bakış 
hâkimdir. Bu durum I. Rusya Devrimi sırasında değişikliğe uğramış, bazı ya-
yınlarda olumlu değerlendirmeler dile getirilmiş, bazılarında da devrimcilere 
karşı coşkulu görüşler yayınlanmıştır.

Türk edebiyatının, yayınının ve okulunun kendi halkını Rusya ile tanış-
tırma konusunda çok az şey yaptığı kabul edilmelidir. Türkler için Ruslar 
hakkındaki bilgi kaynağı, genellikle esaretten dönen ve yakın geçmişteki düş-
manları hakkında iyi bir izlenim oluşturan yurttaşları olmuştur.

1808 yılı savaşı sırasında Türk esaretinde kalmış bir Rus subayı, daha 
önce Rus esaretinde kalmış Türklerin kendilerini ziyaret ettiklerini şöyle ha-
tırlatmaktadır: “Onlar yanımıza gelirlerdi, Rusların onlara karşı ne kadar iyi 
davrandıklarını anlatırlardı ve Divan’ın bize aynı şekilde davranmadığı için 
üzgün olduklarını belirtirlerdi.”20 1881 yılında Doğu’ya seyahat eden ve daha 
önce bahsi geçen Doktor A.V. Yeliseev, Rus-Türk Savaşı’nın hemen sonrasın-
da şunları yazmıştır:

19 S. Smirnov, Vse uvidet, vsyo ponyat… (Zapad i Vostok M.Voloshina) / Vostok-Zapad (Her şeyi 
görmek, her şeyi anlamak… (Batı ve Doğu M. Voloshina)), Moskova, 1985, s. 175-177, 185; G.G. 
Pospelov, Novıye Techeniya v Stankovoy Jivopisi i Risunke. Russkaya Hudojestvennaya Kultura 
Kontsa XIX Veka - Nachala XX Veka (Boyama ve Resimde Yeni Eğilimler, XIX. Yüzyıl Sonu - XX. 
Yüzyıl Başında Rus Kültür Sanatı), Moskova, 1980, s. 113-116, 140, 148.
20 İ. Ya Rostovtsev, Odin God v Plenu u Turkov. Jurnal Dlya Chteniya Vospitannikov Voenno-Ucheb-
nıh Zavedeniy (Türk Esaretinde Bir Yıl, Askerî-Eğitim Okulları Öğrencileri İçin Okuma Dergisi), Cilt: 
31, No: 121, St. Petersburg, 1841, s. 41.
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“Tüm Doğu şehirlerinde Müslümanların Ruslara karşı olan tutumlarının 
olumlu yönde değiştiği göze çarpmaktaydı... Milli kıyafetimin beni ele ver-
diği her yerde dostça yaklaşım gördüm ve hoş geldinler duydum... Savaş-
tan ve esaretten dönen yüzlerce insan Moskova’daki misafirperverlikten 
oldukça etkilenmiş, bu olumlu etkinin imparatorluğun tüm kesimlerine ya-
yılmasına vesile olmuşlardır.”21

A.V. Yeliseev, 1886 yılında başka bir gezisi sırasında Rus esaretinde kalmış 
üç Türk subayla karşılaşır. Bu karşılaşma ile ilgili de şu ifadelerde bulunur: 
“Bütün Türkler samimi bir şekilde Rusya’ya karşı sempatilerini ifade ediyorlar-
dı.”22 Yıllar sonra, Adrianopol (Edirne) Rus Konsolosluğu görevlisi olan başka 
bir yazar aynı dönem hakkında benzer hatırlatmalarda bulunmuştur: “Rus 
esaretinden dönen bütün Türk askerleri, erler ve subaylar Rusya’da gösterilen 
misafirperverlik için minnettarlık duygusuyla doluydu. Yakın geçmişimizdeki 
düşmanlarımızın sempatileri güçlü bir politika temeli yapılabilirdi.”23 Aslında 
bahsi geçen bu sempatiler daha büyük bir karşılıklı anlayış ve iyi komşuluk 
ilişkilerinin temeli olabilirdi. Her iki halk kendi tarihî gelişim süresince, en-
telektüel ve ruhsal gelişimiyle orantılı olarak, karşılıklı iletişimde bulunabi-
lir; Türklerin Ruslara karşı geliştirdiği “gâvur” ve Rusların da Türklere karşı 
kullandığı “pis” (Hristiyan olmayan anlamında) gibi yaklaşımların üstesinden 
gelerek, birbirlerini tanıyarak, güvensizlik ve düşmanlığı yenerek bu amaca 
doğru yüzyıllar boyunca yürünmüştür. Bu amaca henüz varılmamıştır, ancak 
o yöne doğru hareket edilmektedir.

Sonuç

Çalışmada, XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılın başında çok çeşitli Rus-Türk ilişki-
lerinin tarihine ışık tutulmuştur. Bu ilişkiler aslında savaşlarla, ittifaklarla, 
dostluk ve yardımlarla yüzyıllara dayanan ortak bir tarihtir. Kaynak mahiye-
tinde olan bu çalışmada bahsi geçen dönemle ilgili büyük öneme sahip tarihi 
bilgilere yer verilmiştir.

Çalışmada, her iki toplumun bilincinde karşılıklı etkileşimlerinin tarihi, si-
yasi, diplomatik, ticari, ekonomik, kültürel ve dini ilişkileri bir bütün halinde 
ve akıcı bir üslupla okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Çalışma, Doğu tari-
hi ve Rusya tarihi üzerine çalışan ve bu konuyla ilgilenen herkes için kaleme 
alınmış bilgiler ve değerlendirmeler ihtiva etmektedir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE 2023 HEDEFLERİ

Yrd. Doç. Dr. Bahattin KELEŞ*

Öz

Türkiye Cumhuriyeti, kendisiyle tarih, dil, din, kültür ve soydaşlık bağları 
bulunan Türk Cumhuriyetiyle bağımsızlıklarını kazanmalarından itibaren dev-
let politikası şeklinde yürüttüğü bir iş birliği içerisindedir. Kardeş Türk Cumhu-
riyetlerinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke yine Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. 
Türkiye Cumhuriyeti bu ülkelerle olan ilişkilerini iyi niyet, kardeşlik ve müte-
kabiliyet esası çerçevesinde yürütmektedir. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri 
arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve dini alandaki ilişkiler gelişmeye devam 
etmektedir.

Bu makalede, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki mevcut siyasi, 
ekonomik, kültürel ve dini ilişkileri incelemenin yanı sıra Türkiye’nin bu alan-
lardaki 2023 yılı hedeflerine yönelik planlamalar ve “Tarihi İpek Yolu Tren 
Projesi” ve “Serbest Ticaret Bölgesi Projesi” gibi projeler hakkında bilgi vermek-
te ve ortak dil ve alfabeye yönelik çalışmalar hususunda değerlendirmelerde 
bulunmaktadır. Makalede, söz konusu ülkeler arasındaki daha çok ekonomik, 
kültürel ve dini ilişkilere yer ayrılmış ve bu ilişkilerin arttırılmasına yönelik 
ortak çalışmalara da dikkat çekilmiştir.

Anahtar kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyetleri, İpek Yolu 
Tren Projesi, Serbest Ticaret Bölgesi Projesi, Siyasi, Ekonomik, Ticari, Kültürel 
ve Dini İlişkiler.

Relations Republic Of Turkey Between The Other Turkic Republics 
In And 2023 Objectives

Abstract
Turkish Republic has interoperated as a state policy with the Turkic Re-

publics, which have historical, lingual, religious, cultural and ethnic ties with 
itself since their gaining of independence. It is also the first country to recognize 
this brother Turkic Republics’ independence. Turkish Republic has maintained 
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its relationships with these countries in the framework of good faith, brotherho-
od and reciprocity principle. The relationships between Turkey and the Turkic 
Republics in political, economic, cultural and religious fields have gradually 
developed.

This article not only studies on the current political, economic, cultural and 
religious relationships between Turkey and Turkic Republics but also gives 
some information about the planning and projects such as ‘Historical Silk Road 
Train Project’ and ‘Free Trade Zone Project’ as a part of Turkey’s goals in these 
fields by 2023 and it assesses the works on common language and alphabet. 
This article focuses relatively on the economic, cultural and religious relations-
hips between the mentioned countries and points out the common works on 
developing these relationships.

Keywords: Turkish Republic, Turkic Republics, Silk Road Train Project, 
Free Trade Zone Project, Political, Economic, Commercial, Cultural and Religi-
ous Relationships.

Giriş

Türkiye 1991’de bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri’nin bağım-
sızlıklarını ilk tanıyan ülke olmuştur. Uzun yıllar SSCB’nin baskısı altında 
bulunan Türk Cumhuriyetleri, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra başlan-
gıçta, özellikle de ekonomik alanda tecrübe yetersizliğinden ve serbest pazar 
ekonomik sistemini iyi bilen yeterli sayıda uzmanları olmadığından bir boca-
lama süreci yaşamışlardır.

Türkiye, Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlığını tanıdıktan sonra bu cum-
huriyetlerde ilk elçilik açan ülke olarak da tarihe geçmiştir. Türkiye Türk 
Cumhuriyetleri’yle eğitim, kültür, ekonomik ve değişik alanlarda anlaşmalar 
yaparak ilişkilerini olumlu ve kalıcı yönde geliştirmeyi ön planda tutmuştur. 
Türk Cumhuriyetleri başlangıçta Türkiye ile ilişkiler kurarken Rusya’nın bas-
kısını her zaman göz önünde bulundurmuşlardır.

Türk Cumhuriyetleri’nin her biri farklı güvenlik sorunlarına sahip olduk-
larından Rusya Federasyonu’yla olan ilişkilerinde farklı düşüncelere sahip-
tirler. Örneğin Azerbaycan, Rusya’nın gücünü ve ordusunu sınırları dışında 
tutmayı hedeflerken, Türkmenistan ise başlangıçta tekrar Rus egemenliğine 
düşme korkusuyla Rusya ile yakın ilişkiler kurmaktan geri durmamıştır. Ka-
zakistan ise Rusya ile daha yakın bir iş birliği içerisinde olmayı kendi siyaset-
leri için daha uygun görmüştür. Çünkü Kazakistan, Rus nüfusun fazla olması 
sebebiyle böyle bir politika izlemeyi tercih etmek durumunda kalmıştır.

Türkiye dış politikasında Türk Cumhuriyetleri’ne öncelik vermekte olması-
na rağmen, Rusya’nın bölgedeki etkisi ve Türk Cumhuriyetleri’nin başlangıçta 
Rusya Federasyonu’na iktisadi yönden bağımlılığı bu ülkelerden her birinin 
Türkiye’ye yaklaşımları farklılık arz etmektedir. Bugün Türk Cumhuriyetle-
ri’nden özellikle Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın zengin petrol ve 
doğalgaz yataklarına sahip olması ekonomilerindeki iyileşmeyle birlikte Rusya 
Federasyonu’na bağımlılığı gittikçe azalmaktadır. Özbekistan, yeraltı zengin-
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liklerini özellikle doğalgaz avantajını kullanarak ekonomik gelişme yönünde 
önemli mesafe katederken, Kırgızistan bu ekonomik gelişmesini henüz yeral-
tı zenginliklerini tam anlamıyla kullanamadığından, ekonomik yönden diğer 
Türk Cumhuriyetleri’ne göre biraz daha geride kalmıştır diyebiliriz.

Türk Cumhuriyetleri kendi doğal zenginliklerini en iyi şekilde kullandıkça 
ve ekonomilerini güçlendirdikçe kendi aralarında bir lider olma rekabeti baş-
lamış görülmektedir. Özellikle bu rekabette Kazakistan ve Özbekistan başı 
çekmektedir. Kazakistan’ın petrol ve gaz gibi iki enerji rezervine güçlü bir şe-
kilde sahip olmasının yanında, geniş bir coğrafik alana da sahip olması Kaza-
kistan’ı öncü rol oynamaya sevk etmektedir. Özbekistan ise Kazakistan’a göre 
daha küçük bir coğrafyaya sahipken nüfus çokluğu, doğalgaz ve pamuk gibi 
dünya çapında önemli güce sahip olması Özbekistan’ı Türk Cumhuriyetleri 
içinde öncü rol oynamaya itmektedir.

Bu makalemizde Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında eğitim, kül-
tür, dini ve ekonomik alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirerek 2023 yılında 
Türkiye-Türk Cumhuriyetleri arasındaki bağların daha da pekişmesini ve her 
alanda bu gelişmenin güçlenerek devam etmesini arzu etmekteyiz.

1. Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomik ve Ticari İlişkiler

1.1. Türkiye-Azerbaycan Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Türk Cumhuriyetleri içerisinde sadece Azerbaycan Kafkaslarda yer alırken 
diğer Türk Cumhuriyetleri Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakis-
tan ata yurdu Orta Asya’da yer almaktadır. Türkiye’nin Azerbaycan ile sınırı 
Nahçıvan Özerk Bölgesi ile sadece 11 km’lik bir sınırla komşudur. Azerbaycan 
yeraltı ve doğal zenginlik olarak başta petrol olmak üzere zengin doğalgaz 
yataklarına sahiptir. Ayrıca madenler arasında demir, altın, gümüş, kobalt, 
mangan, titan, kromit ve civa gibi madenler yer almaktadır.1

Azerbaycan 18 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan edince bağımsızlı-
ğını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. 86.600 km² bir alana sahip olan Azer-
baycan, diğer Türk Cumhuriyetleri içerisinde en küçük olmasına rağmen do-
ğal zenginlikleri bakımından oldukça iyidir. Azerbaycan petrol ve doğal gazını 
dış ülkelere ve özellikle de Avrupa’ya ihraç etmek istemektedir. Avrupa Birliği 
(AB) Rusya’ya enerji yönünden bağımlılığını azaltmak için Hazar Havzası’nda-
ki doğalgaz ve petrolü Türkiye yoluyla Avrupa kıtasına ulaştırmayı hedeflemiş 
ve bu çerçevede Nabucco projesini 2009 yılında Rusya’nın baskısına rağmen 
Amerika’nın da desteğini alarak imzalanmasını sağlamıştır. Nabucco projesi 
Hazar Havzası’ndaki doğalgazın Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Macaris-
tan üzerinden Avusturya’ya naklini öngören bir projedir. AB enerji güvenliğini 
gündeminin ilk sırasına yerleştirmiş ve projenin gerçekleşmesi için elinden 
gelen desteği vermiştir.2 Azerbaycan Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı üzerinden pet-

1 Musa Gasımov, “Azerbaycan Cumhuriyeti”, Türkler Ansiklopedisi, (Çev. Sadık Sadıkov), Cilt: 19, 
Ankara, 2002, s. 138.
2 Neziha Musaoğlu, “Enerji Alanında AB-Rusya Rekabeti ve Türkiye”, Türk Dünyası Araştırmaları Vak-
fı 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri, Cilt: 1, İstanbul, 2011, s. 346-347.
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rolünün dünya piyasasına arzını istemiş ve başından beri bu projeyi destekle-
miştir.3 Nabucco projesi yapımına 2009 yılında başlanıp 2014 yılında yürür-
lüğe girmesi planlanmış ve bu proje bugün gerçekleşmiştir. Bu proje ile Orta 
Asya, Hazar ve Orta Doğu kaynaklı doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
nakli planlanmıştır.4 Bu doğalgaz projesinde Türk Cumhuriyetleri arasında 
en karlı çıkan Azerbaycan olmuştur. Çünkü zengin doğalgaz rezervine sahip 
olan Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın doğalgazları bu hat üzerin-
den Avrupa’ya henüz nakledilmemektedir.

Azerbaycan Kafkasya bölgesinde Türkiye’nin en önemli ekonomik ortağı-
dır. Azerbaycan ve Türkiye arasında ekonomik ve ticari ilişkiler 01.11.1992 
tarihli “Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde yürütülmektedir. 
Diğer yandan yatırımcılar için önem taşıyan “Azerbaycan ile Türkiye Arasında 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” 09.02.1994 tarihinde, “Yatırım-
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Hakkında Anlaşma” ise 09.02.1995 ta-
rihinde imzalanmıştır. Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli 
araçlardan birisi olan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Birinci Dönem Top-
lantısı Protokolü 20.02.1997 tarihinde imzalanmış ve ilişkilerin geliştirilmesi 
yönünde karar alınmıştır. Azerbaycan, 2011 verilerine göre Türkiye’nin ihra-
catındaki sıralamada 18. sırada yer almaktadır. Yaklaşık 3 milyar ABD doları 
olan ihracatın büyük bölümünü: metalurji ürünleri, elektrik avadanlıkları, 
tekstil ve tarım ürünleri ve aynı zamanda çeşitli üretim araçlarından oluş-
maktadır. İthalat olarak yaklaşık 2 milyar dolar hacmiyle Azerbaycan Tür-
kiye’nin ithalatında 67. ülke olarak yer almaktadır. Türkiye, Azerbaycan’dan 
petrol ve petro-kimya ürünleri ithal etmektedir. Dış ticaret hacminin yakla-
şık 5 milyar dolar olduğu Azerbaycan ile Türkiye ekonomik ilişkileri her gün 
daha da büyümektedir. 2012 verilerine göre Azerbaycan’da Türkiye sermayeli 
toplam tutarı 6 milyar dolardan fazla olan 285 proje yürütülmektedir. Aynı 
zamanda Azerbaycan kaynaklı 5 milyar dolardan fazla yatırım yapılmıştır ve 
hızlı bir şekilde bu yatırımlar artmaktadır.

2011 yılı itibariyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaretin hacmi 3 
milyar doları geçmiştir. Azerbaycan’dan Türkiye’ye ise petrol, petrol ürünleri, 
doğalgaz, pamuk, şeker kamışı vb. ürünler ihraç edilmektedir.5

Türk Cumhuriyetleri’nden özellikle Azerbaycan ve Kazakistan 2000’li yıl-
lardan itibaren hızlı bir büyüme göstermiştir. 2008-2009 küresel krizden çok 
fazla etkilenmemiştir. Bunda en büyük etken ise bu iki ülkenin sahip olduk-
ları enerji kaynaklarıdır. Bu doğal zenginliklerinden dolayı yabancı sermaye 
yatırımları daha çok enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar olması nedeniyle 
Kazakistan ve Azerbaycan’a yönelmiştir.6 Azerbaycan bağımsızlığını kazan-

3 Faruk Söylemezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, 1998, s. 417.
4 Musaoğlu, “a.g.m.”, s. 351.
5 Eşlen Hacizade, “Azerbaycan-Türkiye: İqtisadiyyatlarin Konvergensiyasi”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri, Cilt: 2, İstanbul, 
2011, s. 597.
6 Pınar Altıok Gürel, “Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İlişkilerin Geliştirilme-
sinde Girişimcilik Üzerinde Kültür Birliği Vurgusunun Önemine İlişkin Bir Değerlendirme”, Türk 
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dıktan sonra 20 Eylül 1994’de ABD, Türkiye, İngiltere gibi ülkelerin petrol 
şirketleri konsorsiyum oluşturarak “Asrın Mukavelesi”ni imzaladılar. Hazar 
Denizi’nin Azerbaycan sınırlarında petrol çıkarılmasına dair yabancı şirketler-
le 15 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların genel değerinin toplamı 50 milyar 
dolardır.7

Türkiye’nin Azerbaycan ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri diğer bölge 
ülkelerine kıyasla oldukça yüksek seviyelerdedir. Türkiye, Azerbaycan’daki 
sermaye yatırımları içerisinde en büyük yatırım payına sahiptir. Sovyetler Bir-
liği’nin dağılmasından sonraki on yıl içerisinde Azerbaycan’da kurulan binin 
üzerinde Türk sermayeli firma bulunmaktadır. Şu anda bunların yarısı halen 
faal durumdadır. Bugün Azerbaycan’da Türk firmalarının doğrudan yatırım-
ları 3 milyar dolara, müteahhitlik projelerinin toplam tutarı ise 5,1 milyar 
dolara ulaşmış bulunmaktadır. Enerji sektörü dışındaki sektörlere yapılan 
yatırımlar açısından Türk firmaları Azerbaycan ekonomisinde önemli bir yere 
sahiptir. Azerbaycan’da enerji dışı sektörlerde Türk yatırımlarının tutarının 
2,2 milyar dolara yaklaştığı ifade edilmektedir. Firmaların en faal oldukları 
alanlar ise; telekomünikasyon, gıda, bankacılık ve sigorta, sağlık, perakende 
ticaret, inşaat ve inşaat malzemeleri, tekstil, otomotiv, taşımacılık, kimyasal 
maddeler, petrokimya, demir-çelik, eğitim, medya, pazarlama ve fırıncılık gibi 
alanlardır.8

Tablo 1: Türkiye-Azerbaycan Dış Ticareti

Yıllar Azerbaycan’a İhracat
(Milyon Dolar)

Azerbaycan’dan İthalat
(Milyon Dolar)

Denge Hacim

2000 128.4 104.9 23.5 233.3

2001 148.1 67.3 80.8 215.4

2002 156.2 83.4 72.8 239.6

2003 195.1 107.0 88.1 302.1

2004 224.8 182.6 42.2 407.4

2005 312.8 275.9 36.9 588.7

2006 385,0 388,1 -3,1 773,2

2007 624,5 1.056,3 -431,8 1.680,8

2008 807,3 626,2 181,1 1.433,5

2008* 589,7 551,6 38,1 1141,3

2009* 662,5 83,7 578,8 746,2

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi (www.counsellors.gov.tr/
upload/AZER/sektor_raporu-saglık.doc).

(* İlk dokuz aylık rakamlar.)

Dünyası Araştırmaları Vakfı 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri, Cilt: 
2, Bakü-Azerbaycan, 16-17 Haziran 2011, s. 676.
7 Gasımov, “a.g.m.”, s. 138.
8 http://www.belgeler.com/blg/2zek/baimsizlik-sonrasi-azerbaycan-trkiye-ekonomik-likileri-
nin-sektrel-deerlendirilmesi#.
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Türkiye’nin Azerbaycan’la 2000-2009 yılları arasındaki dış ticaretinde it-
halat ve ihracat tablosuna baktığımızda yıllara göre bir artış görülmektedir. 
Bu durumda göstermektedir ki, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler iyi bir ivme 
kazanarak trendini gittikçe yükselmektedir.

1.2. Türkiye-Kazakistan Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından sonra 16 Aralık 1991’de 
bağımsızlığını elde eden Kazakistan, Türk Cumhuriyetleri içerisinde 2.724.900 
km² alana sahiptir.

Türk Cumhuriyetleri içerisinde en geniş coğrafi alana sahip olan Kaza-
kistan’ın nüfusu ise 2009 verilerine göre 17 milyon civarındadır. Kişi başına 
düşen gelir ise Türkiye (15.001 $)’den sonra en yüksek seviyededir (11.693 $). 
Türkiye diğer Türk Cumhuriyetleri’nde olduğu gibi Kazakistan’ın da bağımsız-
lığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur.9

Kazakistan yeraltı ve doğal zenginlikler bakımından oldukça iyi bir ko-
numdadır. Ülkede petrol, doğalgaz, çinko, kömür, altın kurşun, bakır, mag-
nezyum, ferrokrom, alüminyum, uranyum, titanyum, boksit vb. madenler ba-
kımından oldukça zengindir.10

Türkiye 1991’de Türk-Azerbaycan İş Konseyi’ni kurduktan sonra bunu 
1992 yılında diğer Türk Cumhuriyetleri’nden Türkmenistan, Kazakistan ve 
Kırgızistan İş Konseyleri kurularak takip etmiştir. Özbekistan İş Konseyi de 
1993’de oluşturulmuştur.11

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler çok iyi du-
rumdadır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi bağımsızlığın ilk yıllarında 500 
milyon dolar civarında idi. Türkiye Kazakistan’a en çok yatırım yapan ülkeler 
arasında ilk 3 sıraya girmektedir. Ayrıca inşaat şirketlerimizin Kazakistan’a 
yaptığı yatırımlar 2000’li yıllarda 2,5 milyar dolar civarında idi. Bugün bu 
miktar oldukça daha yüksek seviyededir.12

Türk şirketleri Türk Cumhuriyetleri’nde yatırımcı olarak iyi bir görünüm 
arz etmekte ve 1998’li yıllarda Rusya’dan sonra en büyük yatırımcı ülke Tür-
kiye olmuştur. 1996 yılı itibari ile Kazakistan’da 1.5 milyar dolarlık bir yatı-
rımla Türk firmaları ön sıralarda yer almıştır. 

Türk Cumhuriyetleri’nin petrol ve doğalgaz ihracatı yükseldikçe ve daha 
fazla gelir elde ettikçe Türk şirket ve firmaları da gelişen ekonomiden daha 
etkin rol oynamakta ve daha fazla gelir elde edecektir.13

9 tr.wikipedia.org/wiki/Kazakistan.
10 Orhan Söylemez, “Bağımsızlığının 10. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti”, Türkler Ansiklopedisi,-
Cilt: 19, Ankara, 2002, s. 359.
11 Söylemezoğlu, a.g.e., s. 420.
12 Söylemez, “a.g.m.”, s. 362.
13 Söylemezoğlu, a.g.e., s. 423.
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Kazakistan’ın Türkiye’den İthalatı (2009 Ocak - Aralık)

Sıra No GTIP Madde Adı
Tutarı 

(Milyon Dolar)

1- 8802 Diğer Hava Taşıtları, Uzay Araçları 40.870,0

2- 7308 Demir / Çelikten İnşaat Ve Aksamı 24.982,2

3- 8544
İzole Edilmiş Tel, Kablo; Diğer İzole Edilmiş 
Elektrik İletkenleri; Fiber Optik Kablo

24.616,6

4- 8437
Tohumları Temizleme, Ayırma, Öğütme,
İşleme Makine ve Cihazları

22.215,4

5- 4411 Lif, Levha, Orta Yoğunlukta 14.408,5

6- 9406 Prefabrik Yapılar 13.325,1

7- 3917
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar;
Conta, Dirsek, Rakor vb.

13.277,4

8- 8418
Buzdolapları, Dondurucular, Soğutucular,
Isı Pompaları

11.950,8

9- 8537
Elektrik Kontrol, Dağıtım Tabloları,
Mücehhez Tablolar

11.496,9

10- 3916
Plastikten Monofil, Çubuk,
Profiller - Enine Kesiti 1 mm.

10.384,0

11- 7307
Demir / Çelikten Boru Bağlantı Parçaları
(Rakor, Dirsek, Manşon)

10.343,8

12- 6802
Yontulmaya, İnşaata Elverişli İşlenmiş
Taşlar (Kayağan Hariç)

10.291,6

13- 3004
(3002, 3005 ve 3006 Kodundaki Ürünler Hariç) 
Sıhhi Amaçlı Hazırlanan İlaç Çeşitleri

9.796,6

14- 9403 Diğer Mobilyalar vb. Aksam, Parçaları 9.267,6

15- 8523
Ses ve Diğer Fenomenleri Kaydetmek İçin Disk,
Bant, Katı Hal Kalıcı Depolama Aygıtı,
Akılla Kart ve Diğer Masnet

8.941,6

16- 7326 Demir / Çelikten Diğer Eşya 7.619,9

17- 3401
Sabun: Diğer Sabun Yerine Kullanılan
Temizlik Malzemeleri

7.325,7

18- 9405
Diğer Aydınlatma Cihazları, Lambalar,
Işıklı Tabela, Plaka vb.

7.142,7

19- 7610 Alüminyum İnşaat ve Aksamı 6.662,5

20- 5702
Dokunmuş Halılar, Yer Kaplamaları 
(Kilim, Sumak, Karaman vb.)

6.478,5

İTHALATTA İLK 20 MADDE TOPLAMI 271.397,4

İLK 20 MADDENİN DIŞINDA KALANLAR 299.477,3

TOPLAM İTHALAT 570.874,7

Kaynak: Kazakistan Türkiye Ticaret Rehberi, http://www.kazakhstan-turkey.com/turkiyeileticaret.htm

Kazakistan’ın Türkiye’den ithal ettiği malların çeşitlerine baktığımızda 
daha çok elektrik, mobilya, halı, inşaat malzemeleri, sıhhi amaçlı ilaçlar, çe-
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şitli ev eşyalarını ithal etmektedir. Son yıllarda ihracatımız gittikçe artmak-
tadır. Hatta 2012 yılının sonlarında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, büyük bir iş adamı heyeti ile Türkiye’ye gelerek Türkiye ile Ka-
zakistan arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflemiştir. 
Bu da her iki kardeş ülke için önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Kaza-
kistan kendi doğalgaz ve petrolünü Bakü-Tiflis-Ceyhan hattına kavuşturmak 
için Hazar Denizi’nin altından boru hatları döşeyerek bu projeye ortak olmak 
istemektedir.

Türkiye 1993 yılından itibaren Türk Cumhuriyetleri’ne Türk Eximbank 
kanalı ile yaklaşık 1.1 milyar dolarlık kredi açmıştır. Bu kredinin 240 milyon 
dolarlık kısmı Kazakistan’a açılmıştır. Türk müeahhitlik firmalarınca 1992-
2001 döneminde 2.5 milyar dolarlık bir yatırım Kazakistan’a yapılmıştır.14

Kazakistan’ın Türkiye’ye İhracatı (2009 Ocak - Aralık)

Sıra No GTIP Madde Adı
Tutarı 

(Bin Dolar)

1- 2709
Ham Petrol (Petrol Yağları ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen Yağlar)

273.113,4

2- 7207 Demir / Alaşımsız Çelikten Yarı Mamuller 240.467,9

3- 2711 Petrol Gazları ve Diğer Gazlı Hidrokarbonlar 108.338,4

4- 1001 Buğday ve Mahluta 82.737,4

5- 7901 İşlenmemiş Çinko 44.289,9

6- 7403 Arıtılmış Bakır, İşlenmemiş Bakır Alaşımları 20.729,5

7- 7408 Bakır Teller 8.396,7

8- 0504
(Balık Hariç) Taze, Kurutulmuş, Soğutulmuş,
Tuzlanmış, Dondurulmuş Hayvan Bağırsakları, 
Mide vb.

2.620,0

9- 7602 Alüminyum Döküntü ve Hurdaları 871,9

10- 8429
Dozerler, Greyder, Skreyper, Ekskavatör,
Küreyici, Yükleyici vb.

748,8

11- 8467 El İle Kullanılan Pnömatik / Motorlu Aletler 739,4

12- 5201 Pamuk (Kardesiz, Taranmamış) 699,9

13- 8426
Gemi Vinçleri, Maçunalar, Halatlı Vinçler,
Döner Köprüler

559,2

14- 2503 Her Çeşit Kükürt 549,2

15- 8431 Ağır İş Makine ve Cihazlarının Aksamı, Parçaları 494,9

16- 8428
Kaldırma, İstifleme, Yükleme, Boşaltma Makine 
ve Cihazları

479,7

17- 8413 Sıvılar İçin Pompalar, Sıvı Elevatörleri 414,2

18- 8481
Muslukçu, Borucu Eşyası-Basınç Düşürücü, 
Termostatık Valf Dahil

389,6

14 Emin Çarıkçı, “Bağımsızlığından Bugüne Kazakistan’daki Ekonomik Gelişmeler”, Türkler Ansik-
lopedisi, Cilt: 19, Ankara, 2002, s. 396.
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19- 4104 Sığır ve At Cinsi Hayvanların Dabaklanmış Derileri 340,5

20- 8430
Toprak, Maden, Cevheri Taşıma, Ayırma, Seçme 
vb. İş Makineleri

320,0

İHRACATTA İLK 20 MADDE TOPLAMI 787.300,4

İLK 20 MADDENİN DIŞINDA KALANLAR 4.532,0

TOPLAM İHRACAT 791.832,4

Kaynak: Kazakistan Türkiye Ticaret Rehberi, http://www.kazakhstan-turkey.com/turkiyeileticaret.htm

Kazakistan’ın Türkiye İle Aylık Bazda Dış Ticareti (K.C. Verilerine Göre)

AYLAR İHRACAT (Bin Dolar) İTHALAT (Bin Dolar)

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Ocak 74.079 138.532 27.227 121.308 60.948 55.163 35.670 31.510

Şubat 64.773 172.918 42.509 115.197 50.562 66.384 29.988 29.863

Mart 62.645 137.658 25.540 170.984 63.857 69.151 39.428 40.759

Nisan 60.133 165.610 25.624 68.346 76.252 85.922 33.907 59.033

Mayıs 114.631 103.689 27.227 83.118 72.574 78.885 35.670 53.557

Haziran 52.446 259.681 66.188 135.666 83.885 95.197 60.279 79.897

Temmuz 51.886 232.750 123.205 - 96.720 98.292 54.651 -

Ağustos 64.860 100.175 110.884 - 100.344 71.714 48.443 -

Eylül 71.819 210.811 37.548 - 103.434 81.302 49.222 -

Ekim 143.469 117.497 113.160 - 85.902 69.907 43.241 -

Kasım 94.550 156.565 114.408 - 84.561 56.076 89.206 -

Aralık 79.076 107.878 78.315 - 80.796 143.338 51.170 -

Toplam 943.365 1.903,764 791.833 694.619 959.834 971.330 570.875 294.619

Kaynak: Kazakistan Gümrük İdaresi, web: http//e.customs.kz

1.3. Türkiye-Kırgızistan Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Türkiye 31 Ağustos 1991’de bağımsızlığını elde eden Kırgızistan’ı ilk tanı-
yan ülke olmuştur. Kırgızistan 199.951 km²lik bir yüzölçüme ve 2009 nüfus 
sayımına göre 5.482.000 bir nüfusa sahiptir.15 Kırgızistan petrol, doğalgaz, 
sürme, civa, altın, kalay ve uranyum yataklarına sahiptir.16

1995 yılında Kırgızistan ekonomisine yapılan dolaysız yabancı sermaye ya-
tırımları 95.9 milyon dolar iken bu rakam 2000 yılında 89.6 milyon dolar sevi-
yesinde kalmıştır. Kırgızistan’a en büyük yatırımcı ülkeler arasında 23.5 mil-
yon dolar ile ABD, 12.1 milyon dolar ile Türkiye, 9.5 milyon dolar ile Almanya, 
9.1 milyon dolar ile Hollanda, 6.7 milyon dolar ile Kanada yer almaktadır.17

Türkiye ile Kırgızistan arasında ikili ticarette denge geleneksel olarak Tür-
kiye lehine gelişme gösterdiği görülmektedir. Buna rağmen iki ülke arasında 

15 tr.wikipedia.org/wiki/Kırgızistan.
16 Tınçtıkbek Çorotekin, “Kırgızistan Cumhuriyeti”, Türkler Ansiklopedisi, (Çev. Nurgül Moldalie-
va), Cilt: 19, Ankara, 2002, s. 458.
17 Çorotekin, “a.g.m.”, s. 460.
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ticari ilişkiler beklenenin oldukça altında olduğu söylenebilir. Öyle ki, 2005 
yılında ikili ticaret hacmi ilk defa 100 milyon dolar seviyesini aştı ve 2006’da 
159 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kırgızistan’da halen 200 Türk firmasının toplam 300 milyon doları aşan 
yatırımları bulunuyor. Kırgızistan’daki Türk sermayeli yatırımlar içecek, bis-
küvi, şekerleme, çikolata gibi çeşitli gıda ürünleri, mobilya, temizlik ürün-
leri, çay, un, tuz, şeker, boya, pvc, plastik boru, yapı malzemeleri üretimi 
ile alışveriş merkezi işletmeciliği, marketçilik, bankacılık, matbaa, turizm 
acenteliği, eğitim işletmeciliği, inşaat gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gös-
termektedir.18

İki ülke arasında 1992 tarihli “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması”, 1997 tarihli “Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muh-
tırası” ve “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”, 1999 tarihli “Çifte Ver-
gilendirmenin Önlenmesi Anlaşması” ve 2002 tarihli “Uzun Vadeli Ticari ve 
Ekonomik İşbirliği Programı” imzalanmak suretiyle ekonomik/ticari ilişkilerin 
yasal çerçevesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ekonomik ilişkilerimiz gelişen 
bir seyir izlemektedir. Kırgızistan ile olan ticaret hacmimiz 2002 yılından bu 
yana % 500 artış göstermiştir.

Türkiye-Kırgızistan İkili Ticari Veriler

Yıllar İhracat 
(Milyon Dolar)

İthalat
(Milyon Dolar)

Dış Ticaret Hacmi 
(Milyon Dolar)

Dış Ticaret 
Dengesi 

(Milyon Dolar)

1997 49,6 7,6 57,2 42

1998 41,5 6,8 48,3 34,7

1999 23 3 26 20

2000 21 2 23 19

2001 17,3 6,3 23,6 11

2002 23,6 15,7 39,3 8

2003 40,1 10,5 50,6 29,6

2004 72,7 13,1 85,8 59,6

2005 88,8 13,6 102,4 75,2

2006 130,5 27,3 157,8 103

2007 150,6 30,4 181,1 120,1

2008 191,6 47,9 239,5 143,7

2009 128,8 23,4 152,2 105,4

Kaynak: http://bishkek.emb.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121408

Kırgızistan’da halen faaliyet gösteren 300 civarındaki Türk firmasının top-
lam 400 milyon doları aşan yatırımı mevcuttur. Bu yatırımlar, gıda ve içecek 
üretimi, bankacılık, mobilya, çay paketleme, plastik, eğitim ve inşaat malze-
meleri üretimi gibi çeşitli alanlardadır.

18 http://www.ekodialog.com/Konular/Avrasya%20Ulkeleri/turkiye_kirgizistan_ticaret.html.
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1.4. Türkiye-Türkmenistan Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Türkmenistan 27 Ekim 1991’de bağımsızlığını elde etmiştir. Türkiye 
Türkmenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Türkmenistan 
488.100 km²lik bir yüzölçümüne ve 2010 yılında yapılan nüfus sayımına göre 
5.450.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Kişi başına düşen milli gelir ise 6.700 
dolardır.19

Türkmenistan, kömür, brom, petrol, doğalgaz, iyot, bentonit, tuz, sodyum 
bileşenleri, sülfür, hidrokarbon, potasyum, magnezyum, kireç taşı, alçı taşı, 
krom gibi yeraltı zenginliklerine sahiptir.20

Türkiye ile Türkmenistan arasında 1992’de İş Konseyi’ni kurarak ticari 
ilişkilerini geliştirmeye başlamıştır. Türkiye 1995 sonu itibariyle Türkmenis-
tan’a 89.2 milyon dolar yatırım yapmıştır. Bu ticari ilişkiler gün geçtikçe ar-
tarak devam etmektedir. 1996 itibariyle Türkiye Türkmenistan’a 1.6 milyar 
dolarlık bir yatırım yapmıştır.21 Türkmenistan’ın dış ticaretindeki temel mad-
deler enerji ve pamuktur. Türkmenistan 1999 verilerine göre %33’ünü gaz, 
%30’unu ham ve işlenmiş petrol olmak üzere ihracatın %63’ünü enerji sektö-
ründen sağlamaktadır. 2005 yılında Türkmenistan’ın dış ticaret hacminin 6.9 
milyar dolar, 2010 yılında ise 10.6 milyar dolar olarak hedeflemiştir. Türkme-
nistan’ın ihraç ürünleri arasında doğalgaz, petrol, petrol mamulleri, elektrik 
enerjisi, pamuk lifi, buğday, tekstil ve kimyasal ürünler ile inşaat malzemeleri 
yer almaktadır. Türkmenistan Türkiye’den turunçgiller meyveleri, baklagiller, 
unlu mamuller, kuru meyveler, meyve-sebze konserveleri, margarin ve sigara 
gibi ürünleri satın almaktadır.22

Türk işadamları, bağımsızlığın kazanıldığı ilk günlerden bu yana, Türk-
menistan’ın kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Türkmenistan’da 600 civa-
rında Türk firması kayıtlıdır. Türkmenistan, son yıllarda Türk müteahhitlik 
firmalarının Türkistan’da en çok proje üstlendikleri ülke konumuna gelmiştir. 
Firmalarımız Türkmenistan’ın bağımsızlığından bugüne kadar ülkede 24 mil-
yar ABD dolarının üzerinde taahhüt işi üstlenmiştir. Türk firmalarının inşaat 
sektörü haricinde yoğun faaliyet gösterdikleri bir başka alan da tekstil sek-
törüdür.

Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi de hızla artmaktadır. 
2011 yılında yaklaşık 1,9 milyar dolara yükselen ikili ticaret hacmimiz, 2012 
yılının ilk beş ayında 697 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.23

Türkmenistan bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda sanayisi geri olmakla 
birlikte dünyanın üçüncü zengin doğalgaz ve kısmen de petrol rezervine sahip 
bir ülke konumundadır. Doğalgaz ihracatının en büyük ekonomik girdi oldu-
ğu Türkmenistan’ın Rusya ile karşılaştığı en büyük sorun doğalgazın dış ül-

19 tr.wikipedia.org/wiki/Türkmenistan.
20 Mehmet Seyfettin Erol, “Türkmenistan Cumhuriyeti”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: 19, Ankara, 
2002, s. 750.
21 Söylemezoğlu, a.g.e., s. 420, 423.
22 Erol, “a.g.m.”, s. 753.
23 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-turkmenistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa.
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kelere sevkiyatında yaşanmaktadır. Türkmenistan’a karşı doğalgaz boru hattı 
kozunu sık sık kullanan Rusya, Kasım 1993’te tek taraflı olarak aldığı bir 
kararla Türkmen gazının sevkiyatını kısmen durdurmuştur. Rusya ile yapılan 
görüşmeler sonucu Türkmenistan’ın verdiği birtakım tavizlerle gaz akışı tam 
kapasite ile çalışmaya devam etmiştir. Borçlarını zamanında ödememesini ba-
hane eden ve hatta daha fazla pay almak isteyen Rusya Federasyonu, 25 Mart 
1997’de Avrupa’ya yapılan gaz sevkiyatını tamamen durdurmuştur. Uzun sü-
ren pazarlıklar sonucu Aralık 1998’te tekrar anlaşmaya varılmış, Türkmen 
gazı Rusya üzerinden gaz sevkiyatına yeniden başlamıştır.24

Petrol ve doğalgaz sektöründe kullanılan teknolojinin geri kalmışlığı yü-
zünden bazı petrol ve doğalgaz kuyularının kapanmasına sebep olmuştur. Bu 
yüzden Türkmen gazının ihracatının yarı yarıya düşmesine neden olmuştur. 
Bunun yanında eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin Türkmenistan’a olan borçları-
nı ödeyememeleri Türkmen ekonomisine ikinci bir darbeyi indirmiştir. Bugün 
Türkmenistan doğalgaz ve petrol sevkiyatını Rusya’ya bağımlılığını azaltmak 
ve hak ettiği geliri elde etmek için Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına bağla-
narak bir çıkış yolu aramaktadır. Azerbaycan’ın bunu başardığı gibi Türk-
menistan ile Kazakistan’ın da en kısa sürede bu hat üzerinden gaz ve petrol 
ihraç edeceğine inanmaktayız. Ancak 30 Mayıs 2013’te Türkiye Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkmenistan’ı ziyaret ederek Türkiye ile 
Türkmenistan arasında Türkmen doğalgazının Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hat-
tına bağlanması hususunda bir protokol iki ülke cumhurbaşkanları arasında 
imzalanmıştır.

Türkiye’nin Türkmenistan’a İhraç Ettiği Başlıca Ürün Grupları
(Fasıl Bazında ABD Doları)

Ürün Adı 2008 2009 Değişim

Taş kömürü katranı ve ham petrolden 
ürünler

210.504.243 125.576.353 -40,34%

Akaryakıt 210.504.243 125.576.353 -40,34%

Tekstil elyafı ve mamulleri 83.127.063 80.023.562 -3,73%

Pamuk ipliği 46.203.323 37.701.185 -18,40%

Pamuktan ağartılmamış 22.810.431 26.588.685 16,56%

Mensucat tekstil lifleri 45.572.952 70.551.812 54,81%

Pamuk (karde edilmemiş (penyeleşmemiş) 43.479.419 68.130.345 56,70%

Pamuk döküntüleri-iplik döküntüleri dahil 2.032.490 2.224.950 9,47%

Plastikler ve mamulleri 30.003.539 28.051.718 -6,51%

Deri, kösele, ham post 2.498.469 1.272.621 -49,06%

Sürüngenlerin, diğer hayvanların 
ham derileri, kırpıntıları

807.251 325.360 -59,70%

Kaynak: www.kobilersizinicin.com/pdf/ulke_bulten/.../Turkmenistan_bulten_.pdf

24 Esme Saraç, “Bağımsızlık Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Karşılaştıkları Etnik ve 
Ekonomik Sorunlar”, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, (Celalabad-Kırgızis-
tan, 25-28 Mayıs 2008), İstanbul, 2009, s. 525.
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1.5. Türkiye-Özbekistan Ekonomik İlişkileri

Özbekistan, Türk Cumhuriyetleri içerisinde en fazla nüfusa sahip bir ülkedir. 
Nüfusu bugün 30 milyona yakındır ve yüzölçümü 447.000 m²dir. Özbekistan’da 
yeraltı zenginlikleri olarak petrol ve doğalgaz başta olmak üzere altın, demir, ba-
kır, çinko, tungsten, uranyum, gümüş ve kurşun bulunmaktadır. Özbekistan’da-
ki doğalgaz ve petrol kaynakları Türkmenistan ve Kazakistan’dan daha azdır.25

1991 yılında yalnızca eski Sovyet ülkeleri ile ticari ilişkilere sahip olan Öz-
bekistan bugün 180 ülke ile ticari ilişkilerini geliştirmiştir. 170 ülkeye ihracat 
gerçekleştiren Özbekistan, bugün otuzdan fazla uluslararası unvana sahip 
ekonomi ve finans kuruluşunun tam üyesidir. 50 ülke ile “Yatırımların Teşviki 
ve Karşılıklı Korunması Hakkında” anlaşma imzalanmış, Özbekistan bu 50 
ülkenin 45’i tarafından en çok tercih edilen ülke haline gelmiştir.

Son yirmi yıl içinde Özbekistan’ın dış ticaret rakamlarında çarpıcı değişik-
likler meydana gelmiştir. 1990 yılında dış ticaret hacmi 805,6 milyon ABD do-
ları iken bu rakam 2010 yılında 21,8 milyar dolara yükselmiştir. 20 yıl içinde 
dış ticaret hacmi 27,1 kat, ihracat 29,5 kat artmıştır. Aynı zamanda ülkenin 
altın rezervlerindeki yükselme ve ulusal paradaki istikrarın sağlanmasıyla dış 
ticaret fazlası 53 kat artmıştır. Bağımsızlık öncesi dönemde ham madde ihraç 
edip mamul mal temin eden Özbekistan, bugün üretim gerçekleştirmekte, 
imal ettiği ürünleri ihraç etmektedir. Özbek ekonomisi çoğunlukla ileri tekno-
loji sistemlerini ithal etmektedir.26

Özbekistan’ın doğal kaynakları Kazakistan ile Türkmenistan’a oranla daha 
azdır. Ancak dünyanın altın rezervinin büyük bir bölümünün bu ülkede ol-
ması ve İslam Dünyası açısından taşıdığı önem Özbekistan’ı bölgenin önemli 
ülkelerinden biri haline getirmektedir. Ülkede yetiştirilen pamuğun işlenmesi 
yönündeki girişimler, Özbekistan ekonomisinin gelişimini hızlandırmaktadır.27

Özbekistan, Türk şirketlerinin Türkistan’da imalat sektöründe en fazla ya-
tırım yaptığı ülkelerin başında gelmektedir. Türkistan’daki coğrafi konumu, 
zengin yeraltı kaynakları ve tarım potansiyeli, ucuz iş gücünün yanında elekt-
rik, doğalgaz ve petrol gibi zenginliklere sahip olması Özbekistan’ı yatırımcılar 
için oldukça cazip bir ülke haline getirmektedir. Tarım alanlarının %80’inde 
pamuk ekimi yapılmaktadır. En önemli ekim alanları Fergana vadisi ve Taş-
kent, Semerkant ve Buhara illeridir. 1991 yılında bağımsızlığın ilanından son-
ra o zamanki yönetim, Sovyetler Birliği döneminde uygulanan planlı ekonomi 
dönemindeki gibi koruma parası uygulaması ve üretimdeki sıkı kontroller ve 
fiyatların kontrol altında tutulması gibi hususlar yüksek enflasyonun oluş-
masına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak Özbekistan 1994 yılında eko-
nomik reformlara başladı. Yabancı yatırımcılar için uygun koşullar oluşturul-
du ve devletin rolü yavaş yavaş azaltılmaya çalışıldı.28

25 Mehmet Seyfettin Erol, “Özbekistan Cumhuriyeti”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: 19, Ankara, 2002, 
s. 636-637.
26 http://www.turansam.org/makale.php?id=4768.
27 Saraç Esme, “a.g.m.”, s. 252.
28 http://web.sakarya.edu.tr/~mhayir/turkiye_ve.pdf
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Türkiye - Özbekistan Ticari İlişkileri (000 ABD $)

Kaynak: http://web.sakarya.edu.tr/~mhayir/turkiye_ve.pdf

Pamuk ihracatında ABD’den sonra %11’lik pay ile Özbekistan dünyada 
ikinci büyük pamuk ihracatçısıdır. 2000 yılında Özbekistan’ın ihracat yap-
tığı ülkeler arasında %26’lık payla Rusya, %9.7’lik payla İran, %9’luk payla 
Türkiye ve %5.7 payla Ukrayna gelmektedir. Türkiye’nin 2006 yılında Özbe-
kistan’dan yapmış olduğu ithalat 405.6 milyon dolardır. İthalatın sektörel da-
ğılımına bakıldığında ise 235.7 milyon dolar ve %58 payla madencilik ürünleri 
başta gelmektedir. İthalatımızda ikinci sektör olarak 125.7 milyon dolar ve 
%31 payla sanayi ürünleri gelmektedir.

Sanayi ürünleri arasında en önemli grubu toplam ithalattan %25 payla 
dokumacılık ürünleri yer almaktadır. 2006 yılında Türkiye’nin Özbekistan’a 
yapmış olduğu ihracatta sanayi ürünleri toplam ihracatımızın %94’ünü oluş-
turduğu görülmektedir. Sanayi ürünlerinin ana kalemlerini ulaşım araçları, 
dokumacılık ürünleri, kimyasallar ve plastikler, metal ve mobilya eşyası, ka-
ğıt-karton ve kağıt esaslı mamuller oluşturmaktadır. İkinci sırada yer alan 7.8 
milyon dolarlık miktar ile tarımsal ürünler yer almaktadır.29 

29 http://www.ekodialog.com/Konular/Avrasya%20Ulkeleri/turkiye_ozbekistan_ticareti.html.
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Yukarıdaki tabloya baktığımızda Türkiye-Özbekistan ticari ilişkilerinin 
2005-2009 yılları arasında önemli artışların olduğu görülmektedir. Bu du-
rum iki ülke arasındaki ticaretin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir. 

2. Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ticari İlişkilerini Değerlendirme

• Ticaretimiz yeterli ölçüde gelişmemiştir.
• Ticarete konu olan mallara baktığımızda daha çok mamul madde satıp, 

yer altı kaynaklarına dayanan hammadde ya da işlenmiş maddeler almakta-
yız.

• Genelde zayıf ekonomiye sahip olan Türk Cumhuriyetleri’nin ticaretinde 
BDT ve komşu ülkeler ilk sıralarda gelmektedir.

• Türkiye kriz dönemi hariç bu ülkelerle olan ticaretinde artı değerlere 
sahiptir.

• Ticarette en önemli nakliye yolu kara yoludur. Azerbaycan ve Kazakis-
tan’da buna deniz yolu da eklenmektedir.

• Demir yolları yok denecek bir paya sahiptir. Bu amaçla yapılan çalış-
maların sonucu olarak TCDD Yolları 2002 yılında Kazakistan’a, 2003 yılında 
Türkmenistan’a haftalık seferlere başlamıştır.

• Ulaşım yollarındaki yetersizlik Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında-
ki ilişkileri olumsuz olarak etkilemektedir.

• Yolcu ulaşımında karayolu Azerbaycan hariç kullanılmamaktadır. Yolcu 
taşımacılığı hava yolu ile yapılmaktadır.

• Türk Cumhuriyetleri’nden Türkiye’ye 2002 yılında 258.985 turist gelmiş-
tir. Bu sayı yeterli düzeyde değildir.

3. Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde 2023 Hedefleri

3.1. Ulaştırma Alanındaki Hedefler

Literatürde ulaştırma konusu, geniş kapsamlı bir süreç olarak ele alınmak-
ta ve ekonomik entegrasyonun politik, sosyal ve çevresel etki ve sonuçlara sa-
hip bir parçası olarak görülmektedir. Bu kavram aynı zamanda, rekabetçilik 
boyutunda yeni bir gündemi ve verimliliğin yeni bir ölçütünü oluşturmakta-
dır.30 Çünkü bir toplumun sahip olduğu ulaştırma altyapısı, mal ve hizmetler 

30 D. Banister - J. Berechman, Transport Investment and Economic Development, UCL Press, Lon-
don, 2000, s. 76.
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ile yolcuların hareketliliğini sağlarken, hem ekonomik durumun bir göstergesi 
olmakta hem de ekonomik etkilere yol açmaktadır.31 Bu etkilerin mal, hizmet 
ve üretim faktörlerinin hareketliliği üzerindeki kısıtlamaların ortadan kaldırıl-
masına bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik performanstan kaynaklanan bir 
yakınlaşma sürecine ulaşımda sağladığı fayda ile ifade edilmektedir.

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ile siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik iliş-
kilerini geliştirmek ve sürekli hale getirmek için ulaştırma sektörüne büyük 
önem vermekte ve bunu çeşitlendirmeye (kara, demir ve havayolları) gayret 
sarf etmektedir. Bu çerçevede Trans-Asya Orta Koridoru / İpek Yolu (İstan-
bul-Ankara-Tebriz-Tahran-Meşhed-Searakhs-Taşkent-Almatı-Aktogay-Druzh-
ba-Alashankov-Liyanyungang). TRACECA AB tarafından 1993 Mayıs ayında 
üç Kafkas ülkesi (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) ile beş Orta Asya ülkesi-
nin (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan) ticaret ve 
ulaştırma bakanlarının katılımlarıyla Brüksel’de gerçekleştirilen bir konferans-
ta başlatılan bir projedir. 1996 yılında bu programa Moğolistan ve Ukrayna 
1998’de Moldova ve 2002’de de Türkiye, Romanya ve Bulgaristan dâhil edilmiş-
tir. TRACECA koridoru (Köstence-Poti-Bakü-Taşkent-Almatı-Aktogay-Druzh-
ba-Aslanhankov-Liyanyungang), AB tarafından zengin kaynaklara sahip BDT 
ülkelerini Kafkasya üzerinden Avrupa’ya bağlayacak, fiziki alt yapının oluştu-
rulmasını meydana getirmek amacıyla geliştirilmiş ve Avrupa’yı Asya ile birleş-
tirecek Doğu-Batı koridorudur. Bu proje tarihi İpek Yolu üzerinde Almatı’dan 
başlayıp, Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan güzergâhını izleyen kara ve de-
mir yollarının Hazar Denizi yoluyla ve Azerbaycan üzerinden Gürcistan’ın Poti 
ve Batum limanlarına bağlanan ve bu limanlardan da deniz yolu bağlantısıyla 
Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan limanlarına ulaşarak Pan-Avrupa koridor-
larıyla birleşen bir projedir. Böylece TRACECA koridoru, birbirini destekleyen 
kara, deniz ve demir yolu olmak üzere üç ulaşım modundan oluşmaktadır.32

Orta Asya Doğu-Batı ulaşım hattı gerek Türk Cumhuriyetleri’nin ticare-
tinin büyük kısmını bu yönlerde yapmasından ve gerekse AB ve Çin gibi iki 
büyük ekonominin bağlantısını oluşturacak olmasından ve Türk Cumhuri-
yetleri’nin Türkiye ile bağlarını güçlendirmesinden dolayı diğer hatlara oranla 
daha elverişli olması mümkündür, ama bunun da birtakım sakıncaları vardır. 
Bu sakıncalar arasında TRACECA programında Türkiye’nin de yer almasına 
karşılık ulaştırma hatlarındaki devletlerarası rekabette Türkiye arzu edilen 
durumdan oldukça uzaktır. Köstence-Poti, Lazkiye, Volos vb. diğer hatlar 
Türkiye’nin transit ticaretten kazandığı gelirleri azaltma eğilimindedir. Ayrıca 
İran’ın kendi limanlarını önermesi de ayrı bir sorun teşkil etmektedir.33

31 P.S. McCarthy, Transportation Economics Theory and Practice: A Case Study Approach, Blackwell 
Publishers Inc, Oxford, 2001, s. 9.
32 Muhteşem Kaynak, “Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Bağlamında Avrasya Ulaştırma Kori-
dorlarında Bölgesel Rekabet ve Türkiye”, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, İktisadi Sektörlerde Geliş-
me Stratejileri Tebliğ Metinleri-2, Ankara, 2004, s. 375-376.
33 Şükrü İnan - Yusuf Karakılçık, “Orta Asya Ulaştırma Projelerinin Ekostratejik Önemi ve Türk 
Dünyası Açısından İrdelenmesi”, Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, (Ce-
lalabad/Kırgızistan, 11-13 Haziran 2007), İstanbul, 2007, s. 156-157.
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Bunun yanında Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında 2005 yılında 
taşımacılık alanında çok önemli bir gelişme yaşanmıştır. 2005 yılında devreye 
giren “İpek Yolu Fuar Treni” ile dünya kamuoyunun dikkatlerini bu noktaya 
çekmiştir. Bölgesel güç oluşturmak ve hem ekonomik ve ticari hem sosyal 
ilişkilerin geliştirilmesi hem de ithalat-ihracat açısından taşımacılığın hızlı bir 
şekilde yapılabilmesi için bu proje çok önemli bir atılım olmuştur. Yollar ya-
kınlaştıkça, kültürel gelişim hızlanmakta ve etkileşim artmaktadır. Çin’den 
Avrupa’ya kadar uzanan tarihi İpek Yolu için Türkiye ve Türk Cumhuriyetle-
ri’nin çok önemli bir bağlantı noktasında olması bölgenin ticari potansiyelini 
arttırması ve kültürel zenginliğin tanıtılması açısından çok önemlidir. İstan-
bul-Ankara-Tebriz-Tahran-Meşhed-Aşkabat-Duşenbe-Taşkent-Bişkek-Alma-
tı-Astana gibi tarih ve kültür mirasını taşıyan 11 kent tarihi İpek Yolu’nun 
güzergâhı durumundadır. Ortak ulaşım, enerji ve ticaret yatırım programla-
rının hayata geçirilmesiyle oluşturulan bu projeler, güç birliğinin sağlanması 
yönünde atılmış çok önemli adımlardır. İpek Yolu Treni Projesi’nin çok önemli 
bir kazanımı da Türkiye-Kafkasya-Orta Asya güzergâhında demiryolu bağlan-
tısı ile kesintisiz taşıma sağlanacak olmasıdır.34 Bu durum bazı ülkelerin dik-
katini çekmiş ve bu projeye alternatif olarak farklı güzergâhlar arama ihtiyacı 
duymuşlardır.

TRACECA projesi dışında kalan Rusya ve İran’la bu ülkelere destek veren 
Hindistan’ın hep birlikte gerçekleştirdikleri Kuzey-Güney ulaştırma koridoru 
girişimi de bu yönde atılmış bir adımdır. ESCAP bünyesindeki oluşumlardan 
biri olan Kuzey-Güney koridoru, Kuzey Avrupa’yı Rusya Federasyonu ve Ha-
zar Denizi üzerinden İran’ın Basra kıyılarına bağlayan oradan da Hindistan’a 
ve diğer bölge ülkelerine uzanan bir koridordur. 21 Mayıs 2002, St. Peters-
burg’da Rusya, İran ve Hindistan yetkilileri tarafından imzalanan ve yürürlü-
ğe giren bir anlaşmadır.35 Bu proje ağırlıklı olarak Orta Avrupa ve İskandinav 
ülkelerine uzandığı için İpek Yolu Tren Projesi’ne göre fazla önem arz etme-
mektedir, diyebiliriz.

Umarız 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıldönümün-
de Türkiye ile Türk Dünyası arasında tasarlanan bu hızlı İpek Yolu Tren Pro-
jesi’nin gerçekleşmesini gönülden arzu etmekteyiz. O zaman Türkiye ile Türk 
Dünyası arasında sosyal, kültürel ve ekonomik yönden hızlı bir ilerlemenin 
kaydedileceği ve bu güzergâh üzerinde bulunan tüm ülkelere yarar sağlaya-
cağı bir gerçektir.

3.2. Eğitim, Spor ve Kültürel Alandaki Hedefler

1991 yılında SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Türk 
Cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında eğitim ve kültürel alanda 
ilişkiler başlamış ve Türk Cumhuriyetleri’nden Türkiye’ye on binin üzerinde 
çeşitli üniversitelere eğitim almak için öğrenciler gelmiştir. Bu öğrenciler de-
ğişik branşlarda lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra kimisi Türkiye’de 

34 Gürel, “a.g.m.”, s. 675-676.
35 Kaynak, “a.g.m.”, s. 377.
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yüksek lisans ve doktora eğitimi için kalmış, kimisi de kendi ülkesine dönerek 
ülkesine hizmet etmeye başlamıştır. 1992-1998 yılları arasında Asya ve Bal-
kanlarda yaşayan Türk topluluklarından toplam 16.692 öğrenci Türkiye’ye 
gelmiştir. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında ilişkileri bilimsel ve kül-
türel temele oturtmaya yönelik çok değerli çalışmalar yapılmış ve bunu kalıcı 
kılmak için Kazakistan’ın Türkistan kentinde Ahmet Yesevî Üniversitesi 6 Ha-
ziran 1991 tarihinde kurulmuş, Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde Manas Üniver-
sitesi ise İzmir’de imzalanan anlaşma ile 30 Eylül 1995 tarihinde kurulmuş ve 
1997-1998 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Buna paralel olarak 
Türkiye’deki üniversitelerin bir kısmında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyat-
ları Bölümleri’nin açılması ve Türk Cumhuriyetleri’nde ise Türkiye Türkçe-
si’nin ağırlıklı olduğu Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri’nin açılması 
çalışmaları başlamış ve bugün çoğu üniversitelerde bu bölümler vardır. Bu 
gelişme Türk boyları ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk 
kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırarak or-
taya çıkarmak, geliştirmek, korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve kalıcı 
kılmaktır.36 Bugün Türk Cumhuriyetleri’nde devlet destekli üniversitelerin sa-
yısının artması Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi ve ortak kültürümüze katkısı 
açısından önem arz etmektedir.

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında ortak bir dil oluşturmak ama-
cıyla, Türk Cumhuriyetleri Eğitim Bakanları konferansı 16-23 Mayıs 1992 
tarihinde Ankara’da gerçekleşmiştir. Bu kongrede Türk lehçeleri arasında te-
rim birliğini sağlamak için en kısa zamanda çalışmaların başlatılması kabul 
edilmiştir ve Eylül 1992’de Kırgızistan’da tekrar toplanmıştır. Bu toplantının 
sebebi yukarıda ifade edildiği gibi Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında 
ortak bir alfabenin kabul edilmesi için farklı düşüncelerin ortaya konarak 
ortak bir karara varılmasıdır.37 Bugün Türkiye ile Türk Dünyası arasında or-
tak bir alfabe oluşturulamamış. Sadece Latin alfabesine Türkiye, Azerbaycan, 
Türkmenistan ve Özbekistan geçmiştir.38 Hala Kırgızistan ve Kazakistan kiril 
alfabesinde kalmaya devam etmektedirler. En kısa zamanda Kazakistan ve 
Kırgızistan’ın da Latin alfabesine geçerek Türk Dünyası arasında ortak bir 
alfabenin oluşmasını gönülden arzu etmekteyiz.

Türk Dünyası özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’nin 2023’e kadar 
İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde ve İşde Birlik” düşüncesinin gerçekleşme-
sini istemekteyiz.

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında çoğu alanlarda olduğu gibi spor-
tif faaliyetlerde de ilişkiler sürdürülmektedir. 1. Türk Dünyası Üniversite Spor 
Oyunları 25-31 Ekim 2010 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenmiştir. İlk 
kez düzenlenen bu organizasyona Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üze-
re 7 ülkeden 500 sporcu katılmıştır. Bu organizasyonda voleybol, basketbol, 

36 Gürel, “a.g.m.”, s. 680.
37 Ekrem Memiş - Nuri Köstüklü, Yeni ve Yakın Çağda Türk Dünyası, Konya, 2000, s. 155.
38 http://www.varbak.com/latin-alfabesini-kullanan-ulkeler.html.
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masa tenisi, satranç ve güreş branşlarında müsabakalar gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca şimdiye kadar 6.sı düzenlenen Türk Dünyası Güreş Turnuvası’na Tür-
kiye, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Dağıstan, Bulgaristan, Make-
donya, Kosova, Irak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile on ülke katılmıştır. 
Yapılan bu organizasyonların pek çok faydasının olduğu görülmektedir ve 
bu müsabakalara devam edilmesinin gerekliliğinin önemi anlaşılmıştır. Ay-
rıca bu faaliyetler Türk Dünyası ülkeleri arasında sosyal ve kültürel iletişimi 
olumlu yönde etkilemektedir.

Şu ana kadar Türk Dünyası ile ilgili yapılan organizasyonların Türk Dün-
yası spor gelişimi açısından çok önemli bir adım olduğu görülmektedir. Ancak 
bu yapılan müsabakalar yeterli değildir. Yapılan bu organizasyonların yanı 
sıra Türk Dünyası Spor Olimpiyatları adı altında tüm Türk Dünyası ülkelerinin 
katılabileceği büyük bir spor organizasyonunun düzenlenmesi tartışılmaz bir 
ihtiyaçtır. Bu organizasyonlar yapıldığında Türk Dünyası ülkelerinin ulusla-
rarası spor kamuoyunda tanıtımının yapılması ve spor alanında daha etkin ve 
söz sahibi olabileceği aşikârdır.39

3.3. Dini Alandaki Hedefler

Türk Cumhuriyetleri SSCB döneminde her alanda olduğu gibi dini alan-
da da büyük baskılara maruz kalmıştır. Sovyetler döneminde din ve kültürel 
yapıya karşı esas saldırı 1932’de 5 yıllık planla başlatılmıştır. Bütün Türk 
Cumhuriyetleri’nde camilerin denetimi “Tanrısızlar Birliği”ne verilmiştir. Bir-
çok cami; gece kulübü, sinema veya dans merkezine dönüştürülmüştür. 
Birçok dini kitaplar, batıl inanç yaydığı gerekçesiyle kara listeye alınmış ve 
kitaplıklardan toplatılarak yakılmıştır. Sovyetlerin Müslüman Türkleri din 
konusunda yaptığı dehşet verici baskının boyutlarını anlayabilmek için cami 
sayısı hakkında verilen rakamlara bakmak yeterli olacaktır. Gerçekten Bol-
şevik İhtilali’nden önce Rusya’daki cami sayısı 30.000’in üzerinde idi. Cami 
sayısı 1942’de 1200’e, 1966’da 400’e, 1976’da 300’e, 1980’li yıllarda 146’sı 
Türkistan’da, 27’sı Dağıstan ve Çeçenistan’da, 13’ü Tatar Bölgesi’nde ve geri-
ye kalanı da Azerbaycan’da olmak üzere bu sayı 200’e kadar inmiştir. 70 yıllık 
bir Rus esareti döneminde cami sayısının 30.000’den 200’e kadar inmesini 
mantıklı bir şekilde açıklamak mümkün değildir.40 1991 yılında bağımsızlığını 
kazanan Türk Cumhuriyetleri her alanda olduğu gibi dini alanda da geçmişte 
yaşadığı sıkıntıları gidermek ve bu boşluğu doldurmak için birtakım önlemler 
almışlardır. Türk Cumhuriyetleri’nde gençlikte dini alanda iyi yönde gelişme-
ler vardır. Camiler ve halkın ihtiyacına kapasite açısından cevap verememek-
tedir. Bu Türk Cumhuriyetleri’ne Türkiye’nin maddi yönden destek vererek 
cami ve mescit sayısının arttırılmasına katkı da bulunması, bu ülkelerdeki 
gençlerin manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesini sağlayacaktır.

39 Mustafa Kaya - Abdüsselam Köse - Hasan Özer, “Yeni Bir Spor Organizasyonu Teklifi: Türk 
Dünyası Spor Olimpiyatları”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal 
Bilimler Kongresi Tebliğleri, Cilt: 2, (Bakü-Azerbaycan, 16-17 Haziran 2011), İstanbul, 2011, s. 
387.
40 Ekrem Memiş - Nuri Köstüklü, a.g.e., s. 156.
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Türk Dünyası anlayışını tahrip edebilecek olan en önemli unsurlardan biri 
de misyonerlik faaliyetidir. Misyonerlik kavramıyla, Hıristiyanlığı yayma faali-
yetleri kast edilir. Ancak Budizm gibi diğer dinleri yayma çabalarını da bu faa-
liyetlere katmak gerekir. Ancak bazı Hıristiyan gruplar misyonerlik kavramının 
taşıdığı olumsuz manadan sakınmak için kendi faaliyetlerini “proselitzm” adı-
nı verebilmektedirler. Bugün Türk Dünyası misyonerlik faaliyeti kıskacı altın-
dadır. Büyük çoğunluğu Müslüman olan bu bölgelerde Komünizm döneminde 
oluşan dini bilgi eksikliğini fırsat bilen misyonerler ve bazı zararlı akımlar, 
insanları kendi emelleri doğrultusunda kullanabilmek niyetiyle yoğun faaliye-
te başlamışlardır. Bu misyoner faaliyetlerinden bazıları Protestanlık ve buna 
bağlı ekollerden Presbiteryenler, Vaftizciler, Katolikler, Evangelistler, Diyalog 
Misyonerleri ve Moon Teşkilatı, Adventistler, Yehova Şahitleridir. Misyonerle-
rin açmış oldukları ve misyonerlik amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren 
okullar, hastaneler, dil ve uzmanlık merkezleri bu faaliyetlerin dışındadır.

Bağımsızlığından itibaren Türk Cumhuriyetleri’nde cami, medrese ve mes-
citler açılmış ve adap-ahlak derslerinin verilmesi, aydınlar ve siyasetçiler açı-
sından uygun görülmüştür. Türk Cumhuriyetleri içerisinde örnek olarak Kır-
gızistan’a baktığımızda din eğitimi verebilecek yeterli nitelikte yetişmiş eleman 
azdır ve Kırgız halkının din eğitimi ihtiyacı istenilen düzeyde değildir. Bugün Oş 
Devlet Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi ve Manas Üniversitesi’ne bağlı İla-
hiyat Fakültesi Kırgızistan’a hizmet vermektedir. Ama bu sayı yeterli değildir.41

Misyoner faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdürüldüğü Türk Cumhuri-
yetleri’nde dini alanda ortaya çıkan boşluğun bunlar tarafından doldurula-
maması ve halkın dini alanda bilinçlendirilmesi için İslam dini eğitimi veren 
lise ve İlahiyat Fakülteleri’nin bu cumhuriyetlerde sayılarının arttırılması ve 
Türkiye’den yetişmiş imam ve hatiplerin bu cumhuriyetlere gelerek uzun süre 
görev yapmalarının faydalı olacağı kanaatindeyiz.

4. Sonuç ve Öneriler

Türkiye ekonomi, bankacılık ve finans alanında sahip olduğu tecrübesini 
Türk Cumhuriyetleri ile ortak ve verimli bir şekilde kullanarak kardeş cum-
huriyetlerin ekonomik ve ticari alanda kalkınmalarına yardımcı olmaktadır. 
1991’de bağımsızlığını kazanan bu Türk Cumhuriyetleri hâlâ tam anlamıyla 
serbest pazar ekonomisine geçememişler ve yabancı sermayeyi ülkelerine is-
tenildiği şekilde çekememişlerdir. Önemli yeraltı zenginlik ve enerji kaynak-
larından doğalgaz ve petrolün özellikle Avrupa ve diğer dünya ülkelerine pa-
zarlanması konusunda Türkiye Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nın yapımının 
gerçekleştirilmesi Tük Dünyası’nın zenginliklerinin dünya piyasalarına sunul-
masına yardımcı olmaktadır. Ayrıca Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında 
bir serbest ticaret birliğinin oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Bu 
Türk Cumhuriyetleri arasında kalkınmışlık farkını daha uyumlu hale getire-
cek ve ekonomik kriz ve daralma dönemlerinde iyileştirici programlar devreye 

41 Abdurrahman Haçkalı, “Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Eğitiminin Önemi”, Beşinci 
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, “Türk Dünyasının Geleceği”, (Celalabad/Kırgı-
zistan, 11-13 Haziran 2007), İstanbul, 2007, s. 357-359.
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sokularak Türk Dünyası arasında ekonomik ve ticari alandaki işbirliği daha 
da kuvvetlenecektir. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri’yle olan ticari ilişkilerini 
daha da geliştirerek bu ülkelerle gerçekleştirdiği ticaret hacmini daha ileri bir 
seviyeye çıkarması bu cumhuriyetler açısından da önemlidir.

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanda ilişkilerimizi geliştirmek için İpek Yolu Tren Projesi’nin tam 
anlamıyla 2023 yılında bitirilmesi en büyük arzumuzdur. Bu hızlı tren yolu 
bitirildiğinde bu güzergâh üzerinde bulunan bütün ülkeler bundan fayda sağ-
layacaklardır ve ekonomileri büyük bir ivme kazanacaktır.

Ortak dil ve alfabe konusunda Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında he-
nüz tam anlamıyla bir bütünlük sağlanamamıştır. Kırgızistan ve Kazakistan’ın 
dışında diğer Türk Cumhuriyetleri’nden Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbe-
kistan Latin Alfabesi’ne geçmiştir. Arzumuz henüz Latin Alfabesi’ne geçemeyen 
Kırgızistan ve Kazakistan’ın da Latin Alfabesi’ne geçerek ortak bir alfabenin 
oluşturulmasıdır. Türkiye ile Türk Dünyası arasında ortak kültürümüzün ya-
şaması için ülkeler arası diyalogu ve yakınlaşmayı gerçekleştirecek bilgi yarış-
maları, müzik yarışmaları ve spor müsabakalarının yapılması kültürümüzün 
devamı ve Türk topluluklarının ve halklarının kaynaşması açısından önemlidir.

Misyoner faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yürütüldüğü Türk Cumhuriyet-
leri’nde dini alanda büyük bir boşluk oluşmuştur. Bu boşluğu Türk Milleti’nin 
Talas Savaşı’ndan bu yana kabul ettiği İslam dinini ve kültürünü yayarak dol-
durması gerekmektedir. Bu konuda Türkiye kardeş Türk Cumhuriyetleri’ne 
din eğitimi konusunda bilgili, tecrübeli ve deneyimli din eğitmenlerini gönde-
rerek yardımcı olmalıdır. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri’nde boşluğu fazlasıyla 
hissedilen İlahiyat Fakülteleri’nin sayısının arttırılması önem arz etmektedir.

Kaynaklar

ALTIOK GÜREL, Pınar: “Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik 
İlişkilerin Geliştirilmesinde Girişimcilik Üzerinde Kültür Birliği Vurgusunun Öne-
mine İlişkin Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 9. Uluslararası 
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğler, Cilt: 2, (Bakü-Azerbaycan, 16-17 
Haziran 2011), İstanbul, 2011.

BANİSTER, D. - BERECHMAN, J.: Transport Investment and Economic Develop-
ment, UCL Press, London, 2000.

ÇARIKÇI, Emin: “Bağımsızlığından Bugüne Kazakistan’daki Ekonomik Geliş-
meler”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: 19, Ankara, 2002.

ÇOROTEKİN, Tınçtıkbek: “Kırgızistan Cumhuriyeti”, Türkler Ansiklopedisi, 
Cilt: 19, Ankara, 2002.

EROL, Mehmet Seyfettin: “Özbekistan Cumhuriyeti”, Türkler Ansiklopedisi, 
Cilt: 19, Ankara, 2002.

Erol, Mehmet Seyfettin: “Türkmenistan Cumhuriyeti”, Türkler Ansiklopedisi, 
Cilt: 19, Ankara, 2002.

GASIMOV, Musa: “Azerbaycan Cumhuriyeti”, (Çev. Sadık Sadıkov), Türkler An-
siklopedisi, Cilt: 19, Ankara, 2002.

HACİZADE, Eşlen: “Azerbaycan-Türkiye: İqtisadiyyatlarin Konvergensiyasi”, 
9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri, Cilt: 2, İstanbul, 
2011.

222_Bahattin_Keles.indd   21 29.06.2016   15:15:26

151



22 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

HAÇKALI, Abdurrahman: “Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Eğitimi-
nin Önemi”, Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi “Türk Dün-
yasının Geleceği”, (Celalabad/Kırgızistan, 11-13 Haziran 2007), İstanbul, 2007.

İNAN, Şükrü - KARAKILÇIK, Yusuf: “Orta Asya Ulaştırma Projelerinin Ekost-
ratejik Önemi ve Türk Dünyası Açısından İrdelenmesi”, Beşinci Uluslararası Türk 
Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi “Türk Dünyasının Geleceği”, (Celalabad/Kırgızis-
tan, 11-13 Haziran 2007), İstanbul, 2007.

KAYA, Mustafa - KÖSE, Abdüsselam - ÖZER, Hasan: “Yeni Bir Spor Organizas-
yonu Teklifi: Türk Dünyası Spor Olimpiyatları”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri, Cilt: 2, (Bakü-A-
zerbaycan, 16-17 Haziran 2011), İstanbul, 2011.

KAYNAK, Muhteşem: “Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Bağlamında Avras-
ya Ulaştırma Koridorlarında Bölgesel Rekabet ve Türkiye”, 2004 Türkiye İktisat 
Kongresi, İktisadi Sektörlerde Gelişme Stratejileri Tebliğ Metinleri-2, Ankara, 2004.

MCCARTHY, P.S.: Transportation Economics Theory And Practice: A Case Study 
Approach, Blackwell Publishers Inc., Oxford, 2001.

MEMİŞ, Ekrem - KÖSTÜKLÜ, Nuri: Yeni ve Yakın Çağda Türk Dünyası, Konya, 
2000.

MUSAOĞLU, Neziha: “Enerji Alanında AB-Rusya Rekabeti ve Türkiye”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi 
Tebliğleri, Cilt: 1, İstanbul, 2011.

SARAÇ, Esme: “Bağımsızlık Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Karşı-
laştıkları Etnik ve Ekonomik Sorunlar”, 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilim-
ler Kongresi, (Celalabad-Kırgızistan, 25-28 Mayıs 2008), İstanbul, 2009.

SÖYLEMEZ, Orhan: “Bağımsızlığının 10. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti”, 
Türkler Ansiklopedisi, Cilt: 19, Ankara, 2002.

SÖYLEMEZOĞLU, Faruk: Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, 1998.

İnternet Kaynakları

http://www.belgeler.com/blg/2zek/baimsizlik-sonrasi-azerbaycan-trkiye-eko-
nomik-likilerinin-sektrel-deerlendirilmesi#, (Erişim tarihi: Nisan-2013).

www.counsellors.gov.tr/upload/AZER/sektor_raporu-saglık.doc, (Erişim tari-
hi: Nisan-2013).

tr.wikipedia.org/wiki/Kırgızistan, (Erişim tarihi: Nisan-2013).
tr.wikipedia.org/wiki/Kazakistan, (Erişim tarihi: Nisan-2013).
tr.wikipedia.org/wiki/Türkmenistan, (Erişim tarihi: Nisan-2013).
http://www.varbak.com/latin-alfabesini-kullanan-ulkeler.html, (Erişim tarihi: 

Nisan-2013).
http://bishkek.emb.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121408, (Erişim tari-

hi: Nisan-2013).
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-turkmenistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa, (Erişim ta-

rihi: Nisan-2013).
http://www.ekodialog.com/Konular/Avrasya%20Ulkeleri/turkiye_ozbekistan_

ticareti.html, (Erişim tarihi: Nisan-2013).
http://www.turansam.org/makale.php?id=4768, (Erişim tarihi: Nisan-2013).
www.kobilersizinicin.com/pdf/ulke_bulten/.../Turkmenistan_bulten_.pdf, (Eri-

şim tarihi: Nisan-2013).

222_Bahattin_Keles.indd   22 29.06.2016   15:15:26

152
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TÜRKÇENİN *ga+ 
OCAĞINDAN TÜREYEN UNVANLARIN KÖKEN 

VE
ANLAMLARI (KAPGAN, KABAÇ, KADIR, KATUN 

(>> HATUN, KADIN), *KAGADUN, KAGAN 
(>> HAKAN), KAGITLAŞ, KAGILHAN, KAGILGAY) 

Dr. Yusuf GEDİKLİ*

Öz

Tarih boyunca devlet kurucu, örgütçü ve askerî yeteneklere sahip bir 
ulus olan Türklerin dillerinde bir çok unvan öbeğinin olması doğaldır. Bun-
lardan biri de *ga+ ocağından doğan unvanlardır. *ga+ ocağının asıl ünlü-
sü -a-’dır ve ocak yalın ündeşlidir. Bu ocaktan türeyen unvanlar şunlardır:

1. *ga-b kökünden kapgan, kabaç unvanları türemiştir (2 adet).
2. *ga-d kökünden kadır (katır, kazır, kayır) ve katun (>> hatun, 

kadın) unvanları türemiştir (2, varyantlarla 7 adet). Günümüzdeki kadın 
“dişi insan” buradandır.

3. *ga-g kökünden *kagadun ve meşhur kagan (>> hakan) unvanları 
meydana gelmiştir. İkinci dereceli kagıtlaş, kagılhan, kagılgay (kagal-
gay, kagalga) sanları da buradandır (değişkenlerle 6 adet). Han “hüküm-
dar” ve kalgay “Kırım veliahtlarının unvanı”, bu ocaktan değildir. 

4. *ga-l kökünden şu anda her hangi bir unvana raslayamadık.
Sonuç olarak *ga+ ocağından toplam 9, varyantlarla 15 adet unva-

na sahibiz. Bu makalemizle özellikle kapgan, *kagadun, katun ve kagan 
unvanlarıyla ilgili iki yüzyıldan beri süregelen ve süregiden tartışmalara 
nokta koyuyoruz. 

Anahtar kelimeler: Eski Türk unvanları, kapgan, kabaç, kadır, ka-
tun (> hatun, kadın), *kagadun, kagan (> hakan), kagıtlaş, kagılhan, ka-
gılgay.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 222             Haziran 2016
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The Origins and Meanings of Titles Derived From the *ga+ Mine of 
Turkish, Kapgan, Kabaç, Kadir, Katun (> Hatun, Kadin), *Kagadun, 

Kagan (Hakan), Kagitlaş, Kagilhan, Kagilgay Words)
Abstract

It’s natural being a big group of titles in Turkish because of the Turk has a 
good faculty to constitute state and has organization capabilities and military 
skills alongside their history. A group of titles is from *ga+ word-mine. The 
vowel of word-mine of *ga+ is -a- and the mine has a simple consonant. Titles 
derived from *ga+ word-mine are following:

1. From the root of *ga-b stemmed titles of kapgan and kabaç (2 words). 
2. From the root of *ga-d stemmed titles of kadır (katır, kazır, kayır) 

and katun (>> hatun, kadın) (2, with variants 7 words).
3. From the root of *ga-g stemmed titles of *kagadun and well-known 

kagan (>> hakan). Less common titles like kagıtlaş, kagılhan, kagılgay 
(kagalgay, kagalga) are also from this root. (with variants 6 words) the Cri-
mean titles of prince, kalgay and han, means ruler, are not from this root.

4. From the root of *ga-l , for the time being I came across no title.
In conclusion, we have 9, with variants 15, titles stemmed from *ga+ 

word-mine. In this essay, I especially put an end to the ongoing debates rela-
ting that titles of *kagadun, katun, and kagan since about two centuries. 

Keywords: Titles in ancient Turkish, kapgan, kabaç, kadır, katun (> ha-
tun, kadın), *kagadun, kagan (> hakan), kagıtlaş, kagılhan, kagılgay. 

Daha önceki bir makalemizde Türklerin askerlik, yönetim, örgütçülük ve 
devlet kuruculuk bakımından doğuştan yetenekli bir ulus olduklarını, bu ger-
çeğin tarihçe ve herkesçe teslim edildiğini, örgütçülüğün yönetenle yönetilen 
ayrımına dayandığını, bu nedenle Türkçede bir çok askersel ve yönetsel un-
vanın olduğunu, bu unvanların da Türklerin örgütçü bir ulus olduklarını ka-
nıtladığını, Türklerin bu alanlarda özel bir terminoloji meydana getirdiklerini 
belirtmiştik.1 Yine o makalemizde Türkçede mevcut pek çok askersel ve yö-
netsel unvanın Türkçeden başka birçok dile bağlanmaya çalışıldığını, ancak 
yabancı dillerde de bağlanacak ad ve eylemlerin bulunamadığını, sorunların 
ve sorunsalların süregelip süregittiğini sözlerimize eklemiştik.

İlke olarak şunu kabul etmeliyiz: Gerek Türkçe, gerek başka dillerdeki un-
vanları ille de bir eyleme veya ada bağlamak için uğraşmamak gerekir. Gerçi 
ad ve eylemlerden türeyen sonracıl unvanlar vardır. Mesela baş organ ismi 
Türkçede, Fıransızcada, Arapçada ve başka bir çok dilde aynı zamanda “lider, 
öncü, kumandan” anlamındadır. Fakat unvanların çoğu bütün dillerde birincil 
olup özel unvan ocaklarından türer. Hatta kabile dili kabul edilebilecek tüm 
dillerde dahi unvanlar ve unvan ocakları vardır. Yani unvan olarak bildiğimiz 
kelimeler zaten unvan amacıyla teşkil edilmiş söz öbekleri, söz ocaklarıdır; 
unvan anlamlarını sonradan kazanmamışlardır. Dolayısıyla isimdirler. Her 

1 Yusuf Gedikli, “Türkçenin *du+ Ocağından Türeyen Askerî Unvan, Rütbe, Makam Adlarının 
Köken ve Anlamları”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 219, Kasım-Aralık 2015, s. 83-122.
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hangi bir fiille ilişkileri yoktur. Eğer unvanlarla ilgili bir fiil varsa bu ikincildir 
ve unvan adlarından türemiştir. Tıpkı Orkun yazıtlarındaki kağansıra- “ka-
ğansız kalmak, kağansız olmak”, kağansırat- “kağansız bırakmak” fiilleri gibi.2

Benzer unvan (san) ocaklarının bütün dillerde de bulunduğunu söyledik. 
Söz gelişi Hint-Avrupa dillerinde *d .+, *g .+ ve yine *g .+ unvan ocakları var-
dır. Yalın ündeşli birinci *d .+ ocağından İngilizce dub, İtalyanca duzi, dog, 
Galce dug “dük” vb., yapışık ündeşli ikinci *g .+ ocağından İngilizce kont, 
king, Farsça hünkâr vb., yine yapışık ündeşli üçüncü *g . + ocağından Alman-
ca Graf, Herzog, kimi Sılav dillerindeki gertsog ve sair unvanlar türemiştir. 
Hint-Avrupa ve öteki acun (dünya) dillerine ait kimi unvan ocaklarına Dillerin 
Şifresi adlı yapıtımızın Hint-Avrupa ve diğer acun dilleriyle ilgili üçüncü cil-
dinde yer verdik. Eserimiz yakında çıkacaktır.

Sözünü ettiğimiz daha önceki makalemizde Türkçenin *du+ ocağından bi-
ten (türeyen) unvan, rütbe ve makam adlarını geniş şekilde incelemiştik.3 Bu 
makalemizde Türkçenin pek çok unvan ocağından biri olan *ga+ ocağından 
biten unvan adları üzerinde duracağız.

*du+ unvan ocağıyla ilgili makalemizde olduğu gibi bu makalemizde de 
ocak şemasını izleyeceğiz. Hatırlanacağı üzere Dillerin Şifresi adlı yapıtımızın 
birinci cildinde dillerin ocak yasasına göre türediğini, her kavramın bir ocak 
teşkil ettiğini, her ocaktan -b, -d, -g, -l ile eş anlamlı dört kökün türediğini, 
buradan çıkan sözlerin başta g > k > h, kök sonunda -b- > -p- / -d- > -t- / -g 
> -ğ ve benzeri ses değişimlerine uğradıklarını ortaya koymuştuk.4

*ga+ ocağının dört kökü şunlardır: *ga-b, *ga-d, *ga-g, *ga-l. Ocağın bi-
rincil ünlüsü -a-’dır. Ocak gama düzlemindedir (Ocak terimini 21 Ekim 2008 
günü VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayındaki bildirimizde izah etmiştik).

Bu ocaktan çıkan unvanlar kapkan, kabaç; kadır (katır, kazır, kayır), ka-
tun (hatun); *kagadun, kağan (hakan), kagıtlaş, kagılhan, kagılgay unvanla-
rıdır. Biz önce kağan ve katun unvanlarının akrabalıkla ilgili *ga+ ocağından 
türediğini sanmıştık. Düşünmeye devam edince, 29 Aralık 2009 günü bu un-
vanların Türkçenin unvanla ilgili *ga+ ocağından türediğini anladık. Şimdi 
*ga+ ocağından filizlenen bu unvanları sırayla görelim ve en az iki yüzyıldan 
beri süregelen tartışmaları ve sorunsalları sona erdirelim.

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

Türkçenin *ga+ ocağının birinci kökü olan *ga-b kökünden türeyen iki un-
vana sahibiz. Bunlardan birincisi Göktürklerdeki kapgan, Tuna Bulgarların-
daki kaphán, kauhan vb., Avrupa Avarlarındaki kapkan unvanıdır. Diğeri 
VIII. yüzyılda Batı Türkistan’da tesadüf ettiğimiz kabaç sanıdır.

1.1. *ga+ Ocağının *ga-b Kökünden Türeyen Kapkan Unvanı 

Kapgan unvanıyla ilkin İkinci Göktürk kağanlığında karşılaşıyoruz. Bu 

2 Talat Tekin, Orhon Yazıtları, 3. baskı, Yıldız Yay., İstanbul, 2003, s. 104.
3 Gedikli, “Türkçenin *du+ Ocağından Türeyen Askerî Unvan, Rütbe, Makam Adlarının Köken ve 
Anlamları”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 219, Kasım-Aralık 2015, s. 83-122.
4 Yusuf Gedikli, Dillerin Şifresi, Boğaziçi Yay., İstanbul, 2015.
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unvanı taşıyan kağan, ağabeyisi İlteriş’ten sonra 692’de, 27 yaşında tahta 
çıkmıştır. Bunu Tunyukuk, ikinci yazıtının doğu yüzü 1 (51). satırında biz-
zat yazmıştır.5 Bu duruma göre 665’te doğması gerekir. Ancak Göktürklerin 
ay takvimini kullandığını dikkate alırsak 666’da doğduğunu söylemek daha 
mantıklıdır. Kağanlığı 24 yıl sürmüş, 716’da, 50 yaşında bir Bayırku askeri 
tarafından öldürülmüştür.

Kapgan’ın bize ulaşan bir kaç adı, unvanı vardır. Bunların hangisinin ad, 
hangisinin unvan olduğu bilginleri uzun süreden beri meşgul etmekte, tartış-
ma süregelmekte ve süregitmektedir.

Sorular ve sorunlar şunlardır: 

1. Kapgan’ın imlası nasıldır?
2. Kapgan ad mıdır, unvan mıdır, lakap mıdır? 
3. Kapgan’ın köken ve anlamı nedir?
4. Kapgan, Bögü, Mo-ch’o aynı kişiyi imleyen (işaret eden) üç kelime midir? 
5. Mo-ch’o’daki Mo- unsuru Türkçe bögü, beg, bug sözlerinden hangisinin 

karşılığıdır?
Biz dördüncü ve beşinci soruyu konu dışında bırakıp diğerlerini yanıtlaya-

cağız. Kalan iki soruyu ve sorunu ayrı bir yazımızda ele alacağız.

1.1.1. Göktürklerde Kapgan

Kapgan (Bögü Kağan) ikinci Tunyukuk yazıtının doğu yüzünün 1 (51). 
satırında iki defa ve kuzey yüzünün 1, 2 (60, 61). satırlarında birer kere ol-
mak üzere toplam 4 kez geçer.6 Tunyukuk “(Onu ben) Kapgan kağan (olarak) 
tahta oturttum” dediğine göre Kapgan unvanı tahta otururken verilmiş veya 
alınmıştır.

Kapgan, 722-23’te dikilen Kül İç Çur (İhe Hüşötü) yazıtının 3. satırında,7 
732?’de dikilen Ongin yazıtının 4. satırında da geçer.8

1.1.2. Avrupa Avarlarında Kapkan

Kapgan unvanı ikinci olarak 805’te Avrupa Avar Türklerinde capcanus 
(kapkanus) biçiminde saptanmıştır.9

1.1.3. Tuna Bulgarlarında Kapgan

Kapgan sanı Gırekçe Tuna Bulgar yazıtlarında kauhan-os (ΚΑΥΧΑΝ-ΟC), 
kaphán-os (ΚΑΠΧÁΝ-ΟC), kopan-os (ΚΟΠΑΝ-ΟC); Doğu Roma tarih kay-
naklarında kaphán-is (ΚΑΠΧÁΝ-ΗC), kaphán-os (ΚΑΠΧÁΝ-ΟC), kophan-os 
(ΚΟΠΧΑΝ-ΟC) biçimlerinde görülür.10 Unvan haklı olarak araştırıcılarca Gök-
türklerdeki kapgan unvanıyla birleştirilmiştir.

5 Talat Tekin, Tunyukuk Yazıtı, Simurg Yay., Ankara, 1994, s. 20-21.
6 T. Tekin, Tunyukuk Yazıtı, s. 20-21, 22-23; Aynı yazar, Orhon Yazıtları, Yıldız Yay., s. 92-95.
7 T. Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, Ankara, 2000, s. 225.
8 T. Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, s. 224; Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, TDK, 
Ankara, 1994, s. 128.
9 T. Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri, TDK, Ankara 1987, s. 47; Gyula Moravcsik, Byzantinoturcica 
II, Sprachreste der Türkvölker quellen, Akademie Verlag, Berlin, 1958, s. 157.
10 Moravcsik, Byzantinoturcica II, s. 157; T. Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri, s. 46 vd.
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Doğu Roma tarihçisi Nikeforos (806-815 arasında İstanbul patrikliği yap-
mıştır11), Kampagan-on (Καμπαγάνον) unvanlı bir Bulgar liderinden söz eder.12 
Talat Tekin kampagan-os (Tekin’de böyle geçer) “Kapgan’ın değişik şekli olan 
Kapagan’dan başka bir şey değildir” görüşündedir.13 Bu görüşe katılmıyoruz. 
Çünkü unvanın kapagan biçimine şu ana değin hiç bir yazılı kaynakta rasge-
linmemiştir. Moravcsik, Kampagan-on’un Türkçe kan bagan olarak çözüldü-
ğünü kaydeder.14

Kampagan-on birleşiğinin kan bagan olarak çözümü bizce de doğrudur. 
İki unvan yan yana gelmiştir. Kan “kan, han” unvanıdır, bagan “direk” anla-
mında yine bir unvandır.15 Türklerde unvan yığılmaları bilinir. Nitekim Gırek-
çe Bulgar yazıtlarında geçen boyla kauhano-os unvan yığılması da iki unva-
nı, boyla ve kapgan unvanlarını barındırır. Kampagan-os’taki -m- sesi, -n-’den 
veya -ng-’den (kanın aslı *gangdır) dönüşmüştür. Bu dönüşümde dudak ün-
deşi p-’nin etkisi vardır. Gerçi p- olmasa da -m-’leşme olabilirdi. Çünkü -ng > 
-m dönüşümü vakayi adiyeden olup bütün bunlar normal, sıradan olgulardır.

Kam öğesinin kam “şaman” olabileceğini de düşündük. Ancak buna ihti-
mal vermiyoruz. Çünkü şu ana değin unvanlarda kam sözüne tesadüf etme-
dik. Bildiğimiz gibi Türkler kam ve diğer din adamlarını yönetsel-siyasal-as-
kersel işlere karıştırmazlar. Kampagan-on’daki -m-’nin türeme olduğunu da 
düşünemeyiz, çünkü o zaman geride kapagan-os kalır; halbuki geride kap-
gan-os kalmalıdır. Zira unvanın doğrusu kapgandır. 

Özetle Gırekçe Bulgar yazıtlarındaki kauhanos, kaphán-os, kopan-os ve 
Doğu Roma tarih kaynaklarındaki kaphán-is, kaphán-os, kophan-os biçim-
leri Türkçe kapgan sanından başka bir nen değillerdir.

Demek ki, Kapgan unvanı Türk aleminin birbirinden çok uzak iki ucunda, 
birbirine yakın tarihlerde ortaya çıkmıştır. İlk olarak Göktürklerde (692’de), 
ikinci olarak batı Türklerinde, yani Avrupa Avarlarında (805’te), üçüncü ola-
rak yine batı Türklerinde, yani Tuna Bulgarlarında (IX-XI. yüzyıl), görülmüş-
tür.

1.1.4. Kapgan’ın İmlası Nasıldır? 

1. Ahmet Caferoğlu Kapağan yazar.16

2. Hüseyin Namık Orkun Kapagan yazar, Çince ses çevrimini Me-çüe ola-
rak kabul eder.17

3. Moravcsik bazı bilginlerin Kapagan biçimini öne sürdüklerini kayıtlar.18 

11 Moravcsik, Byzantinoturcica, II, s. XV.
12 Moravcsik, a.g.e., s. 239; T. Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri, s. 46.
13 T. Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri, s. 46.
14 Moravcsik, Byzantinoturcica II, s. 239.
15 Yusuf Gedikli, “Göktürklerin Mukan ~ Muhan ~ Mahan, Baga Unvanları, Bulgar ve Avar 
Türklerinin Bagan Unvanı ve Bayan Şahıs Adı”, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 
(1-3 Ekim 2009 Edirne) Kongre Tam Metin Kitabı, Cilt: 2, Edirne, 2009, s. 322-326.
16 Ahmet Caferoğlu, “Tukyu ve Uygurlarda Han Unvanları”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, 
Cilt: I, 1931, s. 106.
17 Orkun, Eski Türk Yazıtları, s. 116, 118, 120, 128, 913.
18 Moravcsik, Byzantinoturcica II, s. 157.
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4. L. N. Gumilev Kapagan yazar, Mo-ch’o’yu Moçur olarak açıklar.19

5. Sencer Divitçioğlu kitaplarında hep Kapağan yazar. Mesela Orta - Asya 
Türk İmparatorluğu VI - VIII. Yüzyıllar ve Orta - Asya Türk Tarihi Üzerine Altı 
Çalışmada hep böyledir. 

6. G. Clauson, Kapgan yazar; Kapganı ad, Bögö Çoru san, Mo-ch’o’yu Çin-
cesi olarak kabul eder.20

7. Faruk Sümer Kapgan der.21

8. Talat Tekin Kapgan yazar. Kapgan’ın Bögü Hakanın “taht adı” olduğu-
nu söyler.22

9. Osman Sertkaya Kapgan yazar, Kapgan’ı Clauson gibi ad değil, Çine 
yapılan akınlarda alınmış bir unvan olarak kabul eder, Tunyukuk’un ikinci 
taşının 1 (51). satırını yeniden oluşturur.23

Görüldüğü gibi kağanı ifade eden kelime Kapgan, Kapagan, Kapağan şek-
linde üç türlü yazılmaktadır. Doğru yazım ve sesletim (telaffuz) Kapgan’dır. 
Zaten yazıtlarda Kapgan biçimindedir. Kapagan, Kapağan yanlıştır, bazı bil-
ginlerin varsayımına dayanır. 

1.1.5. Kapgan Unvan Mıdır, Ad Mıdır, Lakap Mıdır?

Clauson ad,24 Tekin taht adı25 (taht adı unvan demektir), Sertkaya unvan 
der.26

Doğrusu T. Tekin’in görüşüdür. Çünkü Tunyukuk “(Onu ben) Kapgan ka-
ğan (olarak) tahta oturttum” derken, kapgan unvanını tahta çıkarken aldığını 
açıkça belirtiyor. Unvanı belki de Tunyukuk vermiştir. Lakap değildir.

1.1.6. Kapgan’ın Manası Hakkında Görüşler?

T. Tekin görüşünü şöyle dile getirir: 
“Bögü hakanın taht adı olan Kapgan sözcüğü de, büyük bir olasılıkla kap- 

‘kapmak, yakalamak’ eyleminden -gAn eki ile türetilmiş bir eylem sıfatıdır, 
kap-gan, yani (düşmanı) kapan, yakalayan.”27 

Tekin, başka bir yerde daha Bögü Kağanın unvanı olan Kapgan’ın “ka-
pan, yakalayan” demek olduğunu, kap- ediminin Kaşgarlı’da “kapmak, çal-
mak, hücum etmek” anlamında kayıtlandığını belirtir.28 F. Sümer de kapganın 

19 L. N. Gumilev, Eski Türkler, Selenge Yay., İstanbul, 2003, s. 353-357, 365-367.
20 Sir Gerard Clauson, “Tonyukuk Abidesi Hakkında Bazı Notlar”, Türkiyat Mecmuası 1973-1975, 
İÜ Ed. Fak. b.e., 1976, s. 147.
21 Faruk Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, TDAV Yay., İstanbul, 1999, s. 48, 57. 
22 Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, Ankara, 2000, s. 172.
23 Osman F. Sertkaya, “Tonyukuk Kitabesinin Ikinci Taşının Doğu Yüzü Hakkında Bazı Yeni 
Görüşler”, 5. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul 23-28 Eylül 1985, Tebliğler 1, Türk Dili, 
İstanbul, 1987, s. 215 vd.; Aynı yazar, “Tonyukuk Kitabesinin İkinci Taşının Doğu Yüzü Hakkında 
Bazı Yeni Görüşler”, TDAYB 1986, s. 59.
24 Clauson, Tonyukuk Abidesi Hakkında Bazı Notlar, s. 147.
25 T. Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, s. 172. 
26 Sertkaya, “Tonyukuk Kitabesinin İkinci Taşının Doğu Yüzü Hakkında Bazı Yeni Görüşler”, 
s. 215 vd.
27 T. Tekin, Orhon Türkçesi Grameri, s. 172.
28 T. Tekin, a.g.e., s. 91.
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Türkçe kap- fiilinden “kapan, elde eden, zapteden” anlamında olduğunu söy-
ler.29 Bu görüşte olan başkaları da vardır.30

Tekin’in, Sümer’in görüşünü uygun bulanlar Kapgan’ın “fatih” anlamına 
geldiğini seslendirmişlerdir.

Bu meyanda biz de Eski Uygurcadaki kap- “kapmak, yakalamak, …”,31 
Kazakçadaki kabağan “saldırgan köpek, ısırmaya hazır saldırgan köpek”,32 
Teleğütçedeki kabagan iyt “hırçın köpek”, kap- “kapmak” sözlerini Tekin’in 
görüşünü güçlendiren veriler olarak görmüştük.33

Sunduğumuz görüşler mantıklı görünüyorsa da doğru değildir.

1.1.7. Kapganın Manası Hakkında İlk Görüşümüz?

Biz önce imla ve telaffuzu Kapagan olarak kabul etmiş, Kapagan’ın lakap 
olduğunu düşünmüş, anlamını da Talat Tekin’in yazdığı üzere kap- edimine 
bağlamış, bütün bunları şöyle ifade etmiştik (Bunları yazmakta görüşlerimi-
zin geçirdiği evreleri göstermesi açısından yarar görüyoruz):

“Fatih unvanı alt derecede birine verilemez. Kan (han)’a, kağana verilir; 
daha doğrusu kan, kağan böyle bir unvanı vermez, güçle, kuvvetle alır.
Bizce kağan sertliğinden, katılığından, sıkılığından, şeditliğinden dolayı 
Kapagan (Kapgan değil) lakabını almıştır. Kapagan ‘sürekli, devamlı ola-
rak sert, katı, sıkı davranan, şedit’ demektir. Zira -agan ekinde süreklilik 
vardır. 
Daha doğrusu kapagan ‘yavuz’dur, yavuzun eş anlamlısıdır. Yavuz (<< 
yabız) yazıtlarda ‘kötü, fena’, kökteşi olan yablak ‘fena, kötü; kötülük, ni-
fak” anlamlarındadır.34 Osmanlıca yavuz, yavız ‘1. kötü, fena 2. sert, az-
gın, keskin, güçlü, çetin, yaman, şiddetli 3. kötülük, fenalık’tır.35 Osmanlı 
sultanı Birinci Selim, Yavuz lakabını bu sebeple almıştı.
Kapgan Kağan için böyle düşünmemiz nedensiz değildir. Çin kaynakları 
şöyle der:
‘… tebaasına insana yaraşır tarzda davranmadı. Yaşlanınca öfkeli ve tu-
tarsız biri oldu. Oymaklar onun bu durumunu protesto edip kendisinden 
uzaklaştılar.’36

Gumilev Çin kaynaklarının bu tespitini gerçekçi bulmaz.37 Fakat bize göre 
bu tespit doğrudur. Nitekim Gumilev dahi ‘Kapagan-hanın katı politikası 
T’ie-le kabileleri için bir felaket olmuştu. Türklerle girdikleri savaşlarda 

29 Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, TDAV Yay., İstanbul, 1999, s. 48, 57.
30 İsenbike Togan - Gülnar Kara - Cahide Baysal, Eski T’ang Tarihi, TTK, Ankara, 2006, s. 225.
31 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, 3. baskı, Enderun Kit., İstanbul, 1993, s. 110.
32 Hasan Oraltay - Nuri Yüce - Saadet Pınar, Kazak Türkçesi Sözlüğü, TDAV Yay., İstanbul, 1984, 
s. 152.
33 L. T. Ryumina - N. A. Kuçigaşeva, Teleüt Ağzı Sözlüğü, çevirenler: Şükrü Haluk Akalın - Caştegin 
Turgunbayev, TDK, Ankara, 2000, s. 42, 47.
34 T. Tekin, Orhon Yazıtları, Yıldız Yay., s. 113.
35 Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK, Ankara, 1983, s. 239.
36 Gumilev, Eski Türkler, s. 379.
37 Gumilev, a.g.e., s. 380.
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yedikleri bozgunlar sonucunda çoğu güneye kaçıp Çinin tebaalığına geç-
mişti’ demekten kendini alamaz.38 Bu noktada Kapagan’ın yine bir Türk 
kabilesi olan Bayırkular tarafından öldürüldüğünü anımsatmak yerinde-
dir.
Kapagan’ın anlamı tam tamına ‘yavuz, sürekli yavuz olan’dır. 
Buna göre Kapagan, kökü *ga-b- > *ka-b- > *kap- şeklinde ve “sertleşmek” 
anlamında bir fiilden gelmelidir. Fakat şu ana değin bu manada bir fiilin 
varlığına rasgelmedik.” (27 Eylül 2006, Çarşamba).

Böyle düşünmüş ve böyle yazmıştık. 

1.1.8. Kapganın Köken ve Anlamı Nedir?

Şimdi bu fikirde değiliz. Daha doğrusu 29 Aralık 2009 tarihinde *ga+ oca-
ğının bir unvan ocağı olduğunu ve Kapgan sanının bu ocaktan çıktığını an-
layınca fikrimizi değiştirdik. Sözü uzatmadan Kapgan sanının unvan adları 
yapan *ga+ ocağından türediğini kesinlikle söylüyoruz. İlk biçimi *gabgang-
dır. g-, -b- seslerinde sertleşme meydana gelmiştir, -ng ise n şekline dönüş-
müştür.

Ne yazık ki, kapganın görevi hakkında kesin bir şey diyemiyoruz. Ancak 
unvanı kağanlar kullandığına göre yüksek bir unvandır. Muhtemelen “baş 
yönetici, en üst yönetici”dir.

1.1.9. Bu Kısmın Sonucu: Kapganın İmlası, Niteliği, Köken ve Anlamı

Şimdi konuyu toparlayalım, tekrar sorularımızı soralım ve yanıtlayalım:
1. Kapgan’ın imlası nasıldır?
İkinci Göktürk kağanı Kapgan’ın doğru imlası böyledir, yani Kapgan’dır. 

Zaten yazıtlarda böyle yazılmıştır; bunu Tuna Bulgar Türkçesi ve Avrupa Avar 
Türkçesi biçimleri de doğrular. Kesinlikle Kapagan, Kapağan değildir. Bu ya-
zım ve varsayımlardan vazgeçilmelidir.

2. Kapgan ad mıdır, unvan mıdır, lakap mıdır? 
Kapgan kesinlikle unvandır; ad veya lakap değildir. 
3. Kapgan’ın köken ve anlamı nedir?
Kapgan, Türkçenin unvanla ilgili *ga+ ocağının birinci kökünden türeyen 

bir sandır. Ancak bunun tam olarak hangi görevi ifa ettiğini açıkça tayin ede-
miyoruz. Yalnız yüksek bir san olduğunu anlıyoruz. Çünkü bu sanı taşıyan 
kişi kağandır. Muhtemelen “baş yönetici, en üst yönetici”dir.

Kapgan’ın kap- fiiliyle bir ilintisi yoktur. Zaten Tunyukuk kağanı tahta 
Kapgan unvanıyla oturttuğunu yazar. Bu önemlidir. Çünkü kağanın sonra-
dan sert hareketleri yahut fetihleri dolayısıyla Kapgan sanını almadığını gös-
terir.

Sonuç olarak Kapganın kökeninin *ga+b olduğu artık ayan olmuştur. 
Çünkü *ga+ ocağı unvan isimleri yapar. Kelimenin ilk biçimi *gabgangdır. 
Kapgan sonracıl halidir.

Kısaca Kapgan bahsi tamam olmuştur (2004-10 Ocak 2016).

38 Gumilev, a.g.e., s. 385.
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1.2. *ga+ Ocağının *ga-b Kökünden Türeyen Kabaç Unvanı

Arap akınları 673’te Buhara’ya eriştiğinde kenti Kabaç yahut Hatun deni-
len bir Türk hanımefendisi yönetiyordu. Bu tarihte Buhara beyliğinin başın-
daki Türk asıllı Beydûn çoktan ölmüş, geride hatununu ve daha memeden 
kesilmemiş çocuğunu bırakmıştı.39 Kuteybe’nin Buhara’yı işgali esnasında 
bu kadından bahsedilmez. Bunun manası onun Kuteybe’nin Buhara’yı aldığı 
708’de ölmüş olduğudur. Kabac veya Hatun’un egemenliği 673-681 arasına 
tarihlenir ve yaklaşık olarak 15 yıl melikelik yaptığı belirtilir.40 Demek ki, Ka-
baç yahut Hatun muhtemelen 673’ten önce de, 681’den sonra da naiplik (me-
likelik) makamında bulunmuştur.

Ölümünden sonra yerine oğlu Tuğ Şad geçmiş, 707-739 arasında egemen 
olmuştur.41

Zekeriya Kitapçı Kabac, Kıbac kaydını ünlü tarihçi Taberî İbn-i Cerir’in 
verdiğini yazar.42 (Ebu Cafer Muhammed ibn-i Cerir et Taberî 839-923 ara-
sında yaşamıştır. Taberistan’ın Amul kentinde doğmuş, Bağdat’ta ölmüştür).

Z. Kitapçı’nın aktardığına göre kaynaklar Hatun’un adını Kınık, Kıyık, Kı-
yığ43, hatta Hınık olarak yazmışlardır.44

Kısaca söz konusu kadın hükümdarın Kabac, Kıbac; Hatun, Kınık, Kıyık, 
Kıyığ, Hınık unvan ve adlarına sahip olduğu anlaşılıyor.

Hatun’un meşhur bir Türk unvanı olduğu bilinir (Bunu biraz aşağıda ay-
rıntılı olarak inceleyeceğiz). Kınık, Kıyık, Kıyığ, Hınık biçimleri zaten ad olarak 
veriliyor (Bunu da biraz sonra irdeleyeceğiz). Şimdi Kabac, Kıbac sözleri üze-
rinde durmak istiyoruz:

1.2.1. Kabac, Kıbac ne Demektir?

Şu ana değin Kabac, Kıbac’ın köken ve anlamı hakkında herhangi bir gö-
rüş sergilenmemiştir. Hatta unvan mı, ad mı olduğu hakkında dahi en ufak 
bir görüş ortaya atılmamıştır.

Z. Kitapçı’nın aktardığı Kabac yahut Kıbac’ın doğru sesletiminin Türkçe 
Kabaç olduğunu söyleyebiliriz. Ünlüsü -ı- değil, -a-’dır. Kayıt -a-’lı olmalıdır. 
Çünkü Arapçada -ı- sesi yoktur. Bildiğimiz gibi Arap alfabesinde ç harfi de 
yoktur. Çünkü Arapçada ç sesi yoktur. Her şeye karşın sözcüğün aslına yakın 
zaptedildiğini söylemek mümkündür.

Önce Kabaç sözünün Türkçe kaba sözünden -ç küçültme ekiyle oluşabile-
ceğini ve “kabacık, gürbüzcük” anlamına gelebileceğini düşündük. Düşünmeye 
devam edince Kabaç’ın unvan olduğu kararına vardık. Bu karara önce Kabaç 

39 Zekeriya Kitapçı, Türkistanda Müslüman Olan İlk Türk Hükümdarları, TDAV Yay., İstanbul, 
1988, s. 42, 43
40 Erkan Göksu, “Buhârâ Melikesi Kabac Hâtûn”, SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 29, 
Bahar 2011, s. 264.
41 Kitapçı, Türkistanda Müslüman Olan İlk Türk Hükümdarları, s. 43.
42 Zekeriya Kitapçı, Milli Tarih ve Kültür Davamızın Temel Meseleleri, TDAV Yay., İstanbul, 1993, 
s. 301.
43 Kitapçı, Türkistanda Müslüman Olan İlk Türk Hükümdarları, s. 43.
44 Kitapçı, Milli Tarih ve Kültür Davamızın Temel Meseleleri, s. 301.

222_Yusuf_Gedikli.indd   9 25.06.2016   14:18:55

161



10 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

yahut Hatun’un kocasının hükümdar oluşu ve ölümü üzerine yönetimi eline 
almasından varıyoruz. Demek ki, Kabaç hükümdar eşlerine verilen bir sandır. 
İkinci olarak oğluna naiplik yapmasından varıyoruz. Üçüncü olarak sonraki 
asırlarda Kabaç adında Türk kadın ismine tesadüf etmediğimizden varıyoruz. 
Bu durum da Kabaç’ın ad değil, san olduğunu kanıtlayan ek bir kanıttır.

Tabi hemen “Madem Kabaç unvandır, o halde aynı kişi için Hatun unva-
nına niçin ihtiyaç duyuldu?” sorusu sorulacaktır. Sorunun yanıtı bizce basit 
ve kolaydır. Kabaç erken bir kayıttır. Sonraki kaynaklar Kabaç yerine daha 
meşhur olan Hatun unvanını koymuşlardır. Demek ki, Kabac çok kullanılan, 
çok bilinen bir san değildi. Nasıl ki, Çinliler 552’de Bumın Kağanın hanımının 
unvanını K’o-ho-tun = *kagadun yazdılar ve sonraki yüzyıllarda geriye yöne-
lik olarak bunu k’o-tun = katuna çevirdiler (aşağıda görülecektir); tıpkı onun 
gibi Araplar da naip Türk hanımefendisinin sanını önce doğru olarak Kabac 
yazdılar; sonra daha çok bilinir, tanınır olan Hatun unvanını Kabac unvanı 
yerine ikame ettiler. 

Bu duruma göre Arapça Kabac, Türkçe aslıyla Kabaç, *ga+ ocağının *ga-
b kökünden türeyen ve hükümdar eşlerine verilen bir sandır. Aynen katun, 
*kagadun gibi. İlk biçimi *gabaddır.

1.2.2. Kınık, Kıyık, Kıyığ, Hınık Adları

Sözün doğrusunun Türkçe Kabaç, Kabaç’ın bir san olduğunu belirledikten 
sonra melikemizin adlarını inceleyebiliriz. Konu üzerinde duran Z. Kitapçı, 
Kabac veyahut Hatun’un asıl adının Kınık, Kıyık, Kıyığ, Hınık olduğunu ya-
zar; hatta Kıyık, Kıyığın Kayı boyuyla ilişkilendirildiğini, Encyclopedia of Islam 
I-1293’te dahi bu ilişkinin yansıtıldığını sözlerine ekler.45

Çok muhtemel ki bu adların en doğrusu Kınıgdır. Kıyık, Kıyığ ise Arap alfa-
besinin azizliğine uğramış biçimlerdir. Zira Arap alfabesinde n sesini gösteren 
yukarıdaki tek nokta imi, aşağıya iki nokta halinde inince, Kınık sözü Kıyık 
veya Kıyığ olmuştur. Sondaki ses ga’dır. Çünkü o devirde Türkçede kelime 
sonunda ga, ge vardı, ka veya ke değil. Ayrıca kelimenin o çağdaki tam Türkçe 
biçimi *Kıngıg, başka yazımla *Kıñıgdır, yani burunsal n iledir. Arap alfabe-
sinde burunsal n yoktur. Dolayısıyla tam ve doğru biçim *Kıngıg, *Kıñıgdır; 
Kınık, Hınık, Kıyık, Kıyığ değil.

*Kıngıg, *Kıñıg sözünü Encyclopedia of Islam I-1293’te yazıldığı üzere Kayı 
boy adıyla birleştiremeyiz. Çünkü o çağda Kayı kelimesinin şekli *Kaδag “katı, 
sağlam, pek” biçimindeydi. Kayı şekli sonraki yüzyılların eseridir. *Kıngıg, 
*Kıñıg yüksek olasılıkla Oğuzların Kınık boyudur. Bildiğimiz gibi Selçüklü sü-
lalesi bu boydan çıkmıştır. Kim bilir? Belki Selçük Bey de Kabac yahut Hatun 
hanımefendinin torunlarındandı.

1.2.3. Beydûn ve Diğer Bazı Ad veya Sanların Doğru Biçimleri

1. Buhara’nın 673’ten önceki Türk hakiminin, başka deyişle Kabaç ya-
hut Hatun’un eşinin adının Beydûn ( ) olduğunu bildirmiştik.46 Birincil 

45 Kitapçı, Türkistanda Müslüman Olan İlk Türk Hükümdarları, s. 43.
46 Kitapçı, a.g.e., s. 42.
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kaynaklardan Narşahî’nin Türkçe çevirisinde bu ad Bîdûn, Beydûn olarak 
aktarılır.47 Her ne kadar birincil kaynak dediysek de, bu kaynak sonradan iki 
defa adeta yeniden yazılmış, ayrıca birçok defa kopya edilmiştir. Her yazış ve 
kopya edişte çıkarmalar, eklemeler, değiştirmeler olmuştur. Dolayısıyla adın 
yazımı bozulmuştur.

Bozulmuş olan Bîdûn, Beydûn’un ne olabileceğini düşündük. Kelime üze-
rinde yazarak çalışınca bunun Türkçe tudun olduğunu anladık. Tudun unva-
nı belki ilkin doğru kaydedilmişti. Söylediğimiz üzere sonraki eklemeler, çıkar-
malar, değiştirmeler ve kopyalamalarda yapılan yanlışlar sonucunda yazım 
bozulmuştur. Yani Arap alfabesinde üstteki t sesini gösteren çift nokta aşağıya 
tek nokta olarak inmiş, kelime *b.d.n yazılmıştır. Ancak bu söz bir anlam ifade 
etmediği için o devirde çok meşhur olan Beykend kent adının da çağrışımıyla 
Beydun biçimine sokulmuştur. Narşahî’nin yapıtında Beykend en çok geçen 
bir kaç yer adından biridir. Bunun için yapıtın dizinine bakılabilir.48

Yahut da kelime birincil kaynaklarımızdan Narşahî’nin yapıtını Samanî hü-
kümdarına sunduğu 943-44’te doğrudan doğruya Beydûn yazılmıştır. Tudun 
673’ten önce ölmüştü. 673 ile yapıtın hükümdara sunuluşu arasında geçen 
süre tam 270 yıldır. Bu da hiç azımsanamayacak bir zamandır. Dolayısıyla 
tudun >> beydun bozulması, yakıştırması için yeterli zaman mevcuttur.

2. Narşahî’nin yapıtında 670’li yılların sonu, 680’li yılların başında başka 
bir Bîdûn, Beydûn daha geçer.49 Bu Bîdûn, Beydûn da; Tudun’dan başka bir 
şey değildir. Bu durumu göz önüne aldığımızda, Narşahî’nin Kabaç Hatun’un 
eşini Tudun yerine Bîdûn, Beydûn olarak kaydetmiş olduğu ihtimali daha da 
güçlenir. Çünkü Kabaç Hatun’un kayda alınışı 673’tedir. Yani her iki tarih 
birbirine yakındır.

3. Yine bu tarihlerde geçen Soğut (Soğd) meliki Tarhûn’un50 Türkçe Tar-
kan sözü olabileceğini düşündük. Kaynağı okumaya devam edince Tarhûn’un 
İbn A’sem’de Tarhân olarak geçtiğini gördük.51 Eğer iddia edildiği gibi Bîdûn, 
Beydûn ile Tarhûn aynı kişiyse52 unvan öbeği Tudun Tarkan olur. Türklerde 
unvan öbeklerinin bulunduğunu yukarıda zikrettik.

4. Narşahî’de geçen Türk başbuğu Kûr Mağânûn, yapıtını daha önce kaleme 
alan Taberî’de Kûr Bağânûn et Türki olarak zaptedilmiştir.53 Bizce Taberî’nin 
kaydı doğru olmalıdır. Kûr unvan niteleyicisidir. Mağânûn ya Tunyukuk’un 
unvanlarından biri olan Baga unvanıdır yahut Avrupa Avarlarında görülen 
bagan unvanıdır.54 Ancak sondaki -nûn veya -ûn öğesi açıklanmaya muhtaçtır.

47 Narşahî, Târîh-i Buhârâ, çev. Erkan Göksu, TTK, Ankara 2013, s. 13, 37, 38, 56, 64-66.
48 Narşahî, s. 167.
49 Narşahî, s. 64.
50 Narşahî, s. 64.
51 Narşahî, s. 72.
52 Hasan Kurt, Orta Asyanın İslamlaşma Süreci (Buhârâ Örneği), Ankara, 1998, s. 150 n’den 
aktaran, Erkan Göksu, Târîh-i Buhârâ, s. 64.
53 Narşahî, s. 72.
54 Gedikli, “Göktürklerin Mukan ~ Muhan ~ Mahan, Baga Unvanları, Bulgar ve Avar Türklerinin 
Bagan Unvanı ve Bayan Şahıs Adı”, Cilt: 2, s. 322-326. 
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5. Yine Narşahî’de geçen Külârtegîn, Gülârtegîn,55 Türkçe Kül Er Teginden 
başka bir nen değildir.

6. Arap kaynaklarında geçen Kür Sul, Türkçe Kür niteci (niteleyicisi) ve Sul 
unvanıdır. Yani birincisi unvan niteleyicisi, ikincisi unvandır.

7. Çin kaynaklarında geçen Su-lu ise Türkçe Sul unvanıdır.56

Bu vesileyle bir kaç yanlışı düzeltmiş olduk.

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

Bu kökten türeyen iki unvana sahibiz. Birisi kadır, diğeri katun “hatun; 
kıraliçe, imparatoriçe” unvanıdır. Daha az sorunlu olduğu için önce kadır un-
vanını inceleyeceğiz.

2.1. *ga+ Ocağının *ga-d Kökünden Çıkan Kadır Unvanı

*ga+ ocağının bu, yani *ga-d kökünden çıkan unvanların biri kadırdır. 
Unvanın kadır, katır, kazır, kayır biçimlerine raslanmış ve Arapça kadirle ka-
rışmıştır.57

2.1.1. Kadır Unvanıyla İlgili Bazı Kayıtlar

1. Ermeni tarihçisi Levond, Hazarlara ait Hat’irlit’bēr sanını kaydetmiş-
tir.58

2. Eski Uygurcada Kadır Bilgä antroponimi vardır.59

3. 1025 civarlarında hüküm süren Karahanlı hükümdarlarından Yusuf 
Kadır Hanı biliyoruz.60

4. 1219’da Cengiz Hanın elçilerini öldüren Harzemşahların Otrar valisi 
İnalçık, Kadır Han yahut Kayır Han unvanıyla tanınıyordu.61 Dikkati çeken 
husus Kadır, Kayır sanını taşıyan bu kişinin Harzemşah Muhammed’in veya 
hanımı Terken Hatun’un akrabası olmasıdır.62 Bu durum unvanın hanedan 
mensuplarına verildiğini gösterir.

5. F. Sümer, 1231’de Celaleddin Harzemşah’ın emirlerinden ve Kanglıların 
başbuğlarından olan Kadır Bugu veya Katır Bugu Handan söz eder.63

6. Orkun yazıtlarında ve Eski Uygurcada Kadırkan toponimi vardır.64 Ka-
dırkan toponimi kadır+han unvanlarının birleşiği olabileceği gibi “sarp, yalçın 
dağla” ilgili bir ocaktan da bitebilir.

55 Narşahî, s. 107.
56 Gedikli, “Türkçenin *du+ Ocağından Türeyen Askerî Unvan, Rütbe, Makam Adlarının Köken ve 
Anlamları”, s. 83-122.
57 Peter B. Golden, Hazar Çalışmaları, çev. E. Ç. Mızrak, Selenge Yay., İstanbul, 2006, s. 227-228.
58 Golden, a.g.e., s. 227.
59 Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 107.
60 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 228.
61 Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, s. 215; René Grousset, Bozkır İmparatorluğu, çev. 
Reşat Uzmen, 4. baskı, İstanbul, 1999, s. 233.
62 Özkan İzgi, Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları, TTK, Ankara, 2014, s. 60.
63 Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, s. 117, 214.
64 T. Tekin, Orhon Yazıtları, Yıldız Yay., s. 104; Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 107.
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2.1.2. Kadır Unvanı Hakkında Görüşler ve Görüşlerin Eleştirisi

1. Kaşgarlı kadır “güç, sarp, zor”, kadır han “hakanların sert ve çetin olanı; 
Hakanlı ulusunun büyükleri”, kadır kış “kara kış, zemheri” izahlarını yapar.65 
Kaşgarlının kadır han açıklamasını unvanlara teşmil edemeyiz.

2. F. Köprülü, Harzemşahlardaki Kadır Buku (Bugu) Hanın kadır öğesini 
“kuvvetli, büyük, şiddetli” olarak açıklar.66 Bu açıklama konumuz açısından 
doğru değildir.

3. F. Sümer kadır sözüne Kaşgarlının verdiği anlamı verir.67 Kadır Bugu-
daki bugu sözünü “erkek geyik” olarak açıklar.68 Gerçekte Buku; bukug unva-
nının -g’sini yitirmiş biçimidir.

4. P. B. Golden, Hazar kumandanı Hat’irlit’bēr sanını kadır il teber olarak 
çözer ve anlamını şöyle verir: Kadır “sarp, güçlü, müthiş, şiddetli”, kadır “pek, 
sert, somurtkan, sarp, yırtıcı, hiddetli, kızgın”, katır “sağlam, pek.”69

Golden’in Hat’irlit’bēr = kadır ilteber çözümü doğrudur (il teber değil, il-
teber ~ elteber olmalı). Ancak unvanı kadır, katır ve benzeri alelade sözlerle 
açıklaması yanlıştır.

5. A. Donuk, Golden’in açıklamalarını tekrarlar; katı+r kökenini ileri sürer. 
Bu sav da doğru değildir.70

2.1.3. Kadır Unvanının Kökeni

Kadır Türkçenin unvan adları yapan *ga+ ocağının *ga-d kökündendir. 
Yüksek bir unvandır. Bunu Karahanlı hakanı Yusuf’un kadır unvanını alma-
sından anlıyoruz. İlk biçimi *gadaddır. Başta sertleşme olmuştur. Kök sonun-
da d > t, d > z, d > y evrimleri görülmüştür. Katır, kazır, kayır biçimleri böyle 
oluşmuştur. -t-, -z-, -y-, sesleri -δ-’den gelişmiştir. Sondaki d > r’leşmiştir. 
Sonda r de olabilir, yani sözün birincil şekli *gadar da olabilir. İkinci hecede 
-a- > -ı- evrimi, yani darlaşma sonracıldır.

2.2. *ga+ Ocağının *ga-d Kökünden Türeyen Katun Unvanı

Unvanla ilgili *ga+ ocağının ikinci, yani *ga-d kökünden türeyen unvanla-
rın en çok bilineni katun unvanıdır.

B. Ögel, Çin kaynaklarının Bumın Kağanın hanımının unvanını hem K’o-
tun, hem K’o-ho-tun olarak verdiklerini yazar.71 K’o-tun ve Orkun yazıtla-
rında geçen katun sanına dayanılarak katun biçimi yaygınlık kazanmıştır. 
Bu sebeple Çince tıranskıripsiyonlar Türkçeye genellikle katun, bazen hatun 
olarak aktarılmıştır.72

65 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, TDK, Ankara, 1972, s. 54.
66 Fuad Köprülü, “Türk Etnolojisine Ait Tarihi Notlar: Uran Kabilesi”, Belleten, Cilt: VII, Sayı: 26, 
Nisan 1943, s. 227-232.
67 Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, s. 117.
68 Sümer, a.g.e., s. 208, 214, 315.
69 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 227.
70 A. Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarî - Askerî Unvan ve Terimler, TDAV Yay., İstanbul, 1988, s. 22.
71 Bahaeddin Ögel, “Doğu Göktürkleri Hakkında Vesikalar ve Notlar”, Belleten, Sayı: 81, Ocak 
1957, s. 129, 131, 135; Ahmet Taşağıl, Göktürkler, TTK, Ankara, 1995, s. 113, 141.
72 Ahmet Taşağıl, Göktürkler, 18. sayfada hatun, 96, 141. sayfada katun olarak aktarmıştır.
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Ancak gerçek biraz başkadır. 552’de, yani Göktürklerin tarih sahnesine 
çıkışlarında Çinceye aktarılan unvan k’o-tun (katun) değil, k’o-ho-tun = *ka-
gadun’dur. Bununla birlikte Türklerde gitgide k’o-tun, yani katun biçimi ağır 
basmıştır. Bunda kelimenin kısalığı rol oynamış olabilir. 

Çin kaynaklarında dahi (hemen alttaki 2 ve 3 nolu kaynaklar) unvanın ge-
riye yönelik olarak k’o-ho-tun’dan, k’o-tun’a çevrildiği görülür. Kısaca k’o-tun 
biçimi anakuroniktir. Yanlış anlaşılmamalı; k’o-tun sanı yok demiyoruz. Sade-
ce 552’de kağanın hanımının unvanının k’o-tun değil, k’o-ho-tun, *kagadun 
olduğunu söylüyoruz. Yalnız k’o-tun “katun” unvanının 552’den önce Tabgaç-
larda ve 682’den sonra Göktürklerde saptandığını da vurgulamamız gerekir.

2.2.1. Katun Unvanına Dair Çince, Arapça, Ermenice Kayıtlar

1. Tabgaçlarda k’o-sun “title of the T’o-pa Empress”, yani Tabgaç impara-
toriçesi”dir; unvan T’ü-yü-hunlarda k’o-tsun biçimindedir.73 

Tabgaçların tarih sahnesine çıkışları 386’dır. Kurdukları Kuzey Wei (Pei-
Wei) devleti 424-534 arasında hüküm sürmüş, devlet 534’te Doğu Wei, Batı 
Wei diye ikiye ayrılmış, Batı kolu 557’ye değin yaşamıştır. Bu tarihte devletin 
idaresini Hun asıllı Yu-wên sülalesi ele geçirmiş, devlete Kuzey Chou (Pei-
Chou) adını vermiş ve 581’e kadar Kuzey Çini yönetmiştir.

2. 1060’da tamamlanan74 Hsin T’ang-shu (Yeni T’ang yıllığı) 215, 5b’de şöy-
le denir:

“Göktürkler T’u-mên zamanında süratle kuvvetlendiler ve çoğaldılar. Şefleri 
(kendi ünvanını) Shan-yü ünvanına benzeyen (veya aynı olan) kagana tahvil 
etti. Karısının adı da K’o-tun oldu.”75

3. 1045-1060 arasında tamamlanan76 T’ang-şu (T’ang yıllığı) 215 A, 
3a-12a’da şöyle denir:

“Soyları çoğaldı, T’u-men (Bumin) yönetiminde sonunda güçlendiler ve (T’u-
men) K’o-han (=kağan) unvanını aldı; (Hiung-nulardaki) Şan-yü’ye denk gelen 
(bir unvan); eşinin (unvanı) K’o-tun (=hatun) idi.”77

4. 760 civarında Hazar kağanı *Bağaturun Katun unvanlı kızı, Arap ve 
Ermeni kaynaklarınca zaptedilmiştir.78

5. Katun unvanı Avrupa Avarlarında da görülmüştür.
Görüldüğü üzere 2 ve 3 nolu Çin kaynakları 552’de Bumin Kağanın ha-

nımının unvanını k’o-tun olarak yazarlar.79 Ancak söylediğimiz üzere k’o-tun 
zaman dışı (anakuronik)’dır. 

73 Peter A. Boodberg, “Tha language of the T’o-pa Wei”, Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 1, 
no 2, Jul., 1936, s. 169.
74 Taşağıl, Göktürkler, s. 4.
75 Ögel, “Doğu Göktürkleri Hakkında Vesikalar ve Notlar”, s. 131. 168. dipnotun son paragrafı ve 
169. dipnotun ikinci paragrafı.
76 Liu Mau-Tsai, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, Selenge Yay., İstanbul, 2006, s. 609.
77 Liu Mau-Tsai, s. 255. 
78 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 225.
79 Ögel, “Doğu Göktürkleri Hakkında Vesikalar ve Notlar”, s. 129, 131, 135; Taşağıl, Göktürkler, 
s. 113, 141.
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Katun sanının Çin kaynaklarında ilkin Tabgaçlarda k’o-sun, sonra 
T’ü-yü-hunlarda k’o-tsun biçiminde saptandığını yinelemeliyiz. 

2.2.2. Türkçe Kaynaklarda ve Türk Lehçe ve Şivelerinde Katun Sözü 
ve Unvanı

1. Tunyukuk (720-725), Kül Tigin (732), Bilge Kağan (735) yazıtlarında ka-
tun “katun, kağan eşi”dir.80 Bu yazıtlar 552’den sonra sırasıyla 173-178, 180 
ve 183 yıl sonra dikilmişlerdir. 

2. Eski Uygurcadaki Kadın “1. memleket adı?, kadun ~ katun ~ hatun ~ 
katın “hatun, kadın, kraliçe”dir.81

3. Kaşgarlıda Katun “Afrasiyab’ın bütün kız torunlarına verilen isim”, ura-
gut katunlandı “kadın kâtûn gibi giyindi”dir.82 

Kaşgarlı katun, hakan, han, tarım, altun tarım sanlarının Afrasyab nesline 
söylendiğini bildirir.83 Kaşgarlı döneminde ve Karahanlılarda bu unvanların 
bulunması Karahanlı hanedanının Göktürklerin devamı olduğunu gösterir.

Kaşgarlının katunu “kadın, hatun, Afrasyab kızlarından olanların adı” diye 
tanımlaması Afrasyab, yani Alp Er Tonga’nın Göktürklerle alakalı olduğuna 
ayrı bir kanıttır. Çünkü *kagadun ve katun unvanları Göktürk kağanlarının 
baş hanımlarının unvanıydı. Afrasyab’ın kızları ve soyu bu unvanı taşıdığına 
göre Firdevsî’nin destanındaki Afrasyab hadiseleri, Göktürklerden sonraki sa-
vaşların anılarıdır. Dolayısıyla bazı bilginlerin Alp Er Tonga’yı İkinci Göktürk 
kağanı Kapgan Kağan’ın bahadırlığıyla ünlenen oğlu Tonga Tigin’le birleştir-
mesi doğrudur. Z. V. Togan, Talat Tekin; Tonga Tigin’in 714’te Beşbalık’ta 
Çinlilerle çatışırken öldürüldüğünü, bu ölümün kendisini çok seven Türkleri 
yasa boğduğunu, Göktürk ordusunun acı çığlık ve feryatlarla geri çekildiği-
ni yazarlar.84 Alp Er Tonga sonradan destanlaştırılmış, efsaneleştirilmiş, İran 
destanlarında Türkleri temsil eden Afrasiyab’la aynılaştırılmıştır.

4. Kıpçakçada katun, hatun, hatın “kadın, hatun, hanım”, hatunlar uru-
nu “matem sözlerini makamıyla söyleyecek kadınların toplandıkları yer”dir.85

5. Katun >> kadın unvanı Osmanlı Türklerinde aynen devam etmiştir. Os-
manlı’da padişahın eşlerine kadınefendi, birinci haremine baş kadınefendi 
denirdi, padişahın dört kadınefendisi olurdu.86 Osmanlıda ulu hatun, kadın-
cık da “hanımefendi” demekti.87

80 T. Tekin, Orhon Yazıtları, TDK, Ankara, 2008, s. 148; Aynı yazar, Orhon Yazıtları, Yıldız Yay., s. 
104; Aynı yazar, Tunyukuk Yazıtı, s. 61.
81 Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 113, 114.
82 Kaşgarlı Mahmud, Divânü Lügati’t-Türk, çevirenler Seçkin Erdi - Serap Tuğba Yurteser, Kabalcı 
Yay., İstanbul, 2005, s. 414.
83 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, TDK, s. 46, 114.
84 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, Enderun Kit., İstanbul, 1981, s. 167 vd.; Talat 
Tekin, “Karahanlı Dönemi Türk Şiiri”, Türk Dili, Sayı: 409, Ocak 1986, s. 107.
85 Recep Toparlı - Hanifi Vural - Recep Karaatlı, Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK, Ankara, 2003, s. 
93, 94, 132.
86 Safiye Ünüvar, Saray Hatıralarım, Cağaloğlu Yayınevi, İstanbul, 1964, s. 15, 60. Yazar 9 (22) 
Mayıs 1914 ile 3 Kasım 1922 arasında Osmanlı sarayında sultan hanımlara öğretmenlik yapmıştır.
87 Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, s. 121, 218.
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Kadınefendinin yerini cumhuriyetten sonra hanımefendi almıştır.
Dede Korkutta şöyle geçer:

“Kara eşek başına oyan ursañ, katır olmaz
Karavaşa ton geyürseñ, katun olmaz.”88

6. Türkçe hatun, Azerice hatın, Türkmence hātın, Özbekçe hàtin, Yeni Uy-
gurca hotun, Kazakça, Kırgızca katın, Tatarca, Başkurtça hatın kız “hatun”dur.89

7. Yakutça hatın “hanım, hanımefendi, asilzade karısı, hatun, zevce”, ırāhtağ-
ğı hatın “kadınefendi, kıraliçe”, hatın cahtar “muhterem kadın”, kīs hatın “ha-
nım kız, asilzade kızı”dır.90 Yine Yakutça hotun “1. ev sahibesi, ev kadını, ev sa-
hibinin karısı, zevce, hanım, hanımefendi, göze çarpan (cüsseli) kadın 2. kaynana, 
kocanın anası”dır.91 Tanımlardan hotunun unvan anlamından geliştiği görülüyor.

8. Tuvaca kadın “1. kadın 2. çariçe, kıraliçe 3. iskambilde kız”dır.92 
9. Hakasça hadın, hadıt “1. kadın, hanım, bayan 2. yaşlı kadın, kocakarı”, 

hat “hanım, eş, karı”dır.93

10. Altayca kadıt “kadın, eş, evli kadın”, kagay, kagıy “kadınlara saygıyla 
hitap”tır.94

11. Özbekçe hàtin “1. kadın 2. kadın eş”, hàtin-halac “kadın kız, hanım”, 
hàtin-kız “türlü yaştaki hatunlar ve kızlar”dır.95

Hakasça, Altayca, Özbekçede bazı sözlerin *ga+ akrabalık ocağıyla ilgili 
olduğu anlaşılıyor. Kadın, hatunla daha fazla bilgi edinmek için S. Çağatayın 
makalesi okunabilir.96

12. Kadun > hatun unvanı Arap, Fars, Kırmanç, Urdu, Hint, Bengal dille-
rine geçmiştir. 24 Nisan 2014’te Türkiye saatiyle 7.21’de dinlediğimiz BBC te-
levizyonunda soy adı Khatun olan Hindistanlı bir bayan konuşuyordu. Katun 
Macar diline de geçmiştir.97

2.2.3. Yer Adlarında Katun

1. Wu-k’ung adlı Çinli görevli 759-764 arasında Keşmir ve Kandehar’da 
bulunmuştur. Wu-k’ung, Keşmir’de Türk hükümdarı tarafından bir Hatun, 
bir Ye-li tegin tapınağı, Kandehar’da Türk hükümdarının hanımı tarafından 
bir Hatun mabedi ve bizzat Türk hükümdarı tarafından bir Tegin Şa(d) ma-
bedi kurulduğundan bahseder.98 Krş. Aşağıda 640’lı yılların başında Taşkent 

88 Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı, MEB, İstanbul, 2004, s. 1.
89 Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, KB Yay., Ankara, 1991, s. 320-21.
90 Edouard Pekarskiy, Yakut Dili Sözlüğü, TDK Yay., Cilt: 1, İstanbul, 1945, s. 351.
91 Pekarskiy, s. 396. 
92 Ekrem Arıkoğlu - Klara Kuular, Tuva Türkçesi Sözlüğü, TDK, Ankara, 2003, s. 63, 65.
93 Emine Gürsoy Naskali - Viktor Butanayev - Almagül İsina - Erdal Şahin - Liaisan Şahin - Aylin 
Koç, Hakasça - Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 2007, s. 138, 156.
94 Emine Gürsoy-Naskali - Muvaffak Duranlı, Altayca - Türkçe Sözlük, N. A. Baskakov - T. M. 
Toşçakova, TDK, Ankara, 1999, s. 93, 94.
95 Uzbek Tiliniñ İzàhli Lügäti, Cilt: 2, Moskova, 1981, s. 334.
96 Saadet Çağatay, “Türkçede ‘Kadın’ İçin Kullanılan Sözler”, TDAYB, 1962, s. 13-49.
97 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 226.
98 Edouard Chavannes, Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, çev. Mustafa Koç, Selenge Yay., 
İstanbul, 2007, s. 257.
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yakınlarındaki K’o-ho-tun kalesi ve Eski Uygurcadaki Kadın “memleket 
adı”yla.

2. P. Pelliot, Uygur pirenseslerinin yaşadığı üç tane K’o-tun Ch’eng “Ka-
tun kenti” olduğunu söyler.99

3. Eski Uygurca Kadın “1. memleket adı?”dır. Kolayca anlaşılabileceği gibi 
kağanın eşinin ülüşüne göndermedir. Yukarıdaki ve aşağıdaki veriler Eski 
Uygurca Kadın “1. memleket adı?” açıklamasının doğruluğunu ve soru iminin 
gereksizliğini kanıtlar.

4. İbni Havkal’da (ölümü 977’den sonra) bugünkü Taşkent çevresinde bir 
Hâtûnkes şehri anılır.100 Kes, Soğutça kend sözünün hafifletilmişidir.

5. El Birunî (XI. yüzyıl), Hatun Sîni kentinden bahseder.101 Krş. Kaşgarlı-
daki Katun-sını ile.

6. Kaşgarlı’da Katun-sını “Çin ile Tangut arasında bir şehir”dir.102 Katun-sı-
nı Kaşgarlı’nın haritasında imlenmiştir (işaretlenmiştir). Maçin’in berisinde, 
Uygur ülkesinin yakınındadır. Katun-sını’nın anlamı “Kadın mezarı”dır. 

7. Selçüklü sarayına mensup Raziye Hatun 1223’te Konyada bir han yap-
tırmış ve hanın olduğu yer Kadınhanı adıyla tanınmıştır. Yine Selçüklü sarayı 
pirenseslerinden Nurgül Hatun’un Konya’da saray yaptırdığı yer de bugün 
Hatunsaray adını taşır.

8. Sinop’ta Pervane oğullarından Gazi Çelebi 1324’te ölünce kızı Sinop ve 
çevresini idare etmiş, bundan ötürü Sinop’a Hatun eli denmiştir.103

9. Tırabzon’da Hatuncuk Hatun camisi vardır.
10. Bugün Altaylarda Katun dağı ve Altaylardan doğan Katun ırmağı-

nı biliyoruz. Araştırılsa Türk dünyasında daha birçok Kadın unsurlu yer adı 
ortaya çıkacağından hiç kuşkumuz yoktur. Demek ki, hatunla ilgili tapınak, 
kale, ülke, kent, mezar ve benzeri birçok yer adına raslamak olanaklıdır.

Zikredilen yer isimleri Katun yahut *Kagadunların eline, ülkesine, mülki-
yeti ve maiyetine, yani ülüşüne delalet eder ve Türklerde kadınların mevkisi-
ni, önemini vurgular.

Benzer durumu Selçüklü, Osmanlı ve öteki Türk devletlerinde de görürüz. 
Bu Türk devletlerinin kadınefendileri ve pirensesleri de cami, han, hamam, has-
tane, çeşme, yol, köprü, kervansaray ve sair hayır yapmada öncülleri gibiydiler.

2.2.4. Kişi Adlarında Kadın

Köyümüz ve çevre köylerde (Tırabzon-Akçaabat-Kuruçam köyü) Kadın, 
Kadıncuk, Hatun, Hatuncuk, Hanım, Hanımcuk gibi kadın isimlerine sıkça 
raslanır. Bunlar unvanın hâlâ tesirini ve şerefini sürdürdüğünü gösterir. Ör-
neğin amcamın eşinin adı Hanımcuktur. Bu adın verilmesi “kızımız kıraliçe, 
imparatoriçe olsun” düşüncesiyledir.

99 İzgi, Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları, s. 33, 78.
100 Ramazan Şeşen, İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, 2. baskı, TKAE Yay., 
Ankara, 1998, s. 246.
101 Faruk Sümer, Eski Türklerde Şehircilik, TTK, Ankara, 2014, s. 81.
102 Kâşgarlı Mahmud, Divânü Lügati’t-Türk, Kabalcı Yay., s. 414.
103 Mehmet Öz, “Sinop”, DİA, Cilt: 37, s. 253.
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2.2.5. Katun Unvanı Hakkında Görüşler ve Görüşlerin Eleştirisi

1. Şemseddin Sami meşhur sözlüğünün kadın maddesinde şunları yazar:

“Kadın (aslı emretmek demek olan kadamakdan kadun, mu’arrebi [Arap-
çalaştırılmışı] hâtûn). 1. kibar karısı, hanım, sittî, bânû; kadın efendi, 
büyük kadın 2. pâdişâhân-ı a’zâm-ı hazerâtının harem-i muhteremleri 3. 
ünâs, nisâ tâifesi. Kadınlara mahsus salon, kadınların yeri ayrıdır. Ha-
nımdan dûn olarak teşrif unvanı; kâhya (kethüda) kadın, aşçı kadın, bacı 
kadın.”104

Maddede kadın budı, kadın tuzluğu, kadın kadıncık, kadın göbeği, kadın 
nine birleşiklerine de yer verilmiştir.

Şemseddin Sami’nin kadının kadamak “emretmek”ten geldiği yönündeki 
fikri doğru değildir. Kadamak Şeyh Süleyman Efendi’de “çivilemek, mıhlamak, 
perçin etmek, mismarlamak [çivilemek], emir, tekid” manalarındadır.105

Şemseddin Sami’nin Kamus-ı Türkîsi’nde verdiği anlamlar, kelimenin un-
van anlamının son asırlara kadar korunduğunu göstermektedir. Şemseddin 
Sami’nin kadın sözünü “kibar karısı, hanım, sittî, bânû; kadın efendi, büyük 
kadın” olarak manalandırması, kadının unvan anlamındaki katundan geldi-
ğini gösteren başka bir delildir. Ancak 3. şıkta “hanımdan dûn teşrif unvanı” 
ifadesi, unvanın manasının aşınmaya başladığını gösteriyor. Unvanların za-
manla aşındığı bilinen bir gerçektir.

2. A. von Gabain, Pelliot’ya dayanarak katun ve kaġatun’daki -tun’un bir 
dişilik eki olması gerektiğini yazar ve sözün Moğalca olabileceğini ima eder.106

3. Frenç Lâszlô, katunla *kagadunun birbirleriyle ilişkilerinin açık oldu-
ğunu belirtir.107

4. G. Clauson Soğutça xwt’y sözünün manasını “lord, ruler”, yani “efendi, 
hükümdar”, xwty’n sözünün manasını “the wife of the lord, ruler”, yani “efen-
dinin, hükümdarın karısı” olarak verir.108

5. P. B. Golden katunu Soğutça xwt’ınh’den getirir.109

6. Atsız “katunun kağatundan çıktığı” fikrindedir.110

7. I. Vasary *kagadunun büzülerek hatun olduğu görüşünün yaygın oldu-
ğunu söyler.111

8. S. Nişanyan katunu Soğutça xwatēn’den getirir. M.Ö. III. yüzyılda Yunan 
Baktiriya kırallarının unvanı olan autokrátōr’un (bize göre Türkçe karşılığı öz-
güç) tam çevirisi olduğunu söyler. Soğutça xwa “kendi”, tāw “güç, güçlü” açık-

104 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, Der-sa’adet 1317 [1901], s. 1019.
105 Şeyh Süleyman Efendi, Lügat-i Çağatayî ve Türki-yi Osmanî, İstanbul, 1298 [1880], s. 215.
106 P. Pelliot, Journal Asiatique, 1930, s. 260’dan aktaran A. von Gabain, Türkoloji Makaleleri, haz. 
Yusuf Gedikli, Bilge Oğuz Yay., İstanbul, 2009, s. 44.
107 Frenç Lâszlô, “Kağan ve ailesi”, Türk Hukuk Tarihi Dergisi, Ankara, 1944, s. 43.
108 Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-thirteenth-Century Turkish, Oxford, 1972, 
s. 602.
109 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 226.
110 Nihal Atsız, “Kağan”, Türk Ansiklopedisi, Cilt: 21, s. 111.
111 István Vásáry, Eski İç Asyanın Tarihi, çev. İsmail Doğan, Ötüken Neş., İstanbul, 2007, s. 76.
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lamasını yapar ve hodbehoda göndermede bulunur. Oluşan xwatāw sözünün 
“kral, hükümdar” anlamına geldiğini, Soğutça -ni dişilik ekiyle “kıraliçe” manası 
kazandığını bildirir.112 Biraz dolaşıklı bir yol değil mi? Üstelik xwa ile hodbeho-
dun alakası tam açık değil. Hwa ile hod kökteş değil, belki ocaktaştır.

Soğutça xwatên’in Yunancadan “tam çeviri” olduğunu sanmıyoruz. Çün-
kü Yunanlılarla karşılaşmadan önce Soğutların “kıraliçe” anlamında bir ke-
limelerinin olmaması düşünülemez. Sadece Soğutların değil, hiçbir halkın, 
kabilenin “kıraliçe, bey, efendi hanımı” anlamında bir kelimelerinin olmaması 
düşünülemez. O nedenle Soğutçanın Yunancadan tam çeviri yaptığına ina-
namıyoruz. Soğutça xwatên yüksek olasılıkla İranca *khoda-n “sahip, malik, 
efendinin hanımı; sahibe, malike, melike” anlamındadır. Yani xwa ve tāw un-
surlarından oluşmaz. Tek kelimeden oluşur.

Özetle katun Soğutçadan gelmez. Çünkü katun Türk-Soğut ilişkisi gerçek-
leşmeden çok önce de vardı. Katun sanını IV-V. yüzyıllarda Tabgaçlarda sap-
tayan Çin kayıtları bunu göstermiyor mu? Soğutça xwatēn de, Türkçe katun 
da birincildir. Her iki kelime öz dillerinin malıdır. Yani bu sözler Soğutçanın 
ve Türk dilinin dibinde, başlangıcında vardı (Dillerin Şifresi adlı çalışmamızda 
“bütün dillerin eski, saygın, aziz, muhterem ve değerli” olduğunu vurguladık).

2.2.6. Katunun Kökeni ve Anlamı

Göktürk kağanlarının hanımlarının unvanı olan katun, sanıldığı veya 
söylendiği gibi Soğutça değil, Türkçedir. Katun Türkçenin unvanla ilgili *ga+ 
ocağının bu, yani *ga-d kökündendir. İlk biçimi *gadangdır. Başta sertleşme 
olmuştur. Sondaki ng, önündeki ünlüyü yuvarlaklaştırıp Katun haline çevir-
miş ve g’sini kaybetmiştir. Sözcük günümüzde düzleşerek kadına çevrilmiştir. 
Yani gelişim şöyledir: *gadang > *kadang > *kadung > *katung > katun > ha-
tun ~ hatun > kadın veya *gadang > *gadung > *kadung > *katung > katun > 
hatun ~ hatun > kadın.

Tabgaçça k’o-sun ve T’ü-yü-hunlardaki k’o-tsun biçimlerinin her ikisin-
de,113 başta sertleşme, kök sonunda d > s ve d > ts dönüşümleri vardır.

Önemli Not: Hatun ve üçüncü kökten biten kağan ve kağandan değişen 
hakan unvanlarının ilk hecelerinin uzun olması, ocak ünlüsünün aslının da 
uzun olduğunu gösterir. Hatta aşağıda inceleyeceğimiz kağan sözcüğünün ba-
zen kaan olarak söylenmesi ve yazılmasında ocak ünlüsünün uzun olması rol 
oynamıştır. Ünlü uzun olduğu için -ğ- düşmüştür. Ancak ses -ğ- değil de -g- 
olsaydı düşmezdi. Nitekim daha önceki asırlarda düşmemiştir.

2.2.7. Katun, *Kagadundan Gelebilir mi?

Birinci Göktürk kağanlarının hanımlarının unvanı olan *kagadunun bü-
zülerek, yani orta hecesini kaybederek kadun > katun haline geldiği birçok 
kez yinelenmiştir. F. Lâszlô katunla kagatunu ilişkili görür;114 Atsız,115 Va-

112 Sevan Nişanyan, Sözlerin Soyağacı, Everest y., 4. baskı, İstanbul, 2009, s. 231, “hatun.”
113 Boodberg, “Tha language of the T’o-pa Wei”, s. 169.
114 F. Lâszlô, “Kağan ve Ailesi”, s. 43.
115 Atsız, “Kağan”, Türk Ansiklopedisi, Cilt: 21, s. 111.
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sary116 “katunun kağatundan çıktığını” söylerler. Gerçekten de Türkçede orta 
hece düşmesi görülür. Eski Türkçedeki tabışgan (bugün tavşan), yapırkak 
(bugün yaprak) gibi birçok sözde orta hece düşmesine tesadüf ederiz.

Ancak biz bu sava katılamıyoruz. Çünkü katun yazdığımız gibi Türkçenin 
unvan türeten *ga+ ocağının *ga-d kökünden türeyen apayrı bir unvandır.

Bu karara bir de şu olgudan varıyoruz: *Kagadun 552’de Çin kaynakla-
rınca ve 630’da Hsüan Tzang’ca zaptedilmiştir. Katun ise Tunyukuk yazıtının 
dikildiği 720-725’lere aittir. Arada 90-95 yıl gibi çok uzun olmayan bir süre 
vardır. Bu kadar kısa sürede *kagadunun katun olması zordur. Dolayısıyla 
doğru olan katunun *ga+ unvan ocağının *ga-d kökünden doğduğudur.

Hangisi olursa olsun, ne olursa olsun katun >> kadın Türkçe bir kelime-
dir. Türkçenin *ga+ “unvan” ocağıyla alakalıdır. 

2.2.8. Kadın “Dişi İnsan” Sözü Nasıl Oluşmuştur?

Katun >> kadının sözlüklerde genel olarak unvan anlamıyla görünmesi 
gayet normaldir. Bugünkü kadın “dişi insan” anlamıysa başlıca üç etmenin 
etkisiyle oluşmuştur:

1. Katun hanımlara verilen bir unvan olduğu için zamanla kadın “dişi 
insan” manasını kazanmıştır. 

Osmanlı sarayında padişahın hanımına kadınefendi denmesi günümüz-
deki kadın sözünün katun veya kadınefendi unvanından geliştiğine bir kanıt-
tır. Unvanların zamanla değerden düştükleri, aşındıkları bilinir. Bunu Şem-
seddin Sami’nin tanımında da görmüştük. O nedenle kadınefendinin yerini 
zamanımızda hanımefendi almıştır. Hanımefendi halen kadınlara saygılı bir 
hitap şeklidir. 

2. Türklerin “dişi insana” olan saygısı unvan anlamındaki katun >> kadın, 
kadun >> hatun sözünün bu manaya kaymasına yol açmıştır. Halen dahi 
erkekler eşlerine unvan olan hatun sözüyle seslenirler. Yani Türk erkekleri 
hanımlarına katun >> kadın, katun >> hatun diye hitap ederek onları kağan 
eşi gibi görmüş ve saygılamışlar, onlara yüksek değer verdiklerini vurgula-
mışlardır.

3. Katun unvanının kadın “dişi insan” anlamına evrilmesinde Türkçede 
hısım, akraba adları yapan *ga+ ocağının *ga-d kökünün de etkisi olmuş-
tur. Bildiğimiz üzere Eski Uygurcada kadın “2. kayın(peder)”, Kutadgu Bilig-
de kaδun “kayın, kocanın erkek kardeşi, dünür, kayınpeder”,117 Kaşgarlıda 
kaδın, kazın “kayın, dünür, hısım”, kaδın kaδnagun “kayın ve kayınbabalar, 
kayın mayın”, kayın “kardeş, hısım ve akraba”dır.118

Unvanla ilgili *ga+ ocağından türeyen katun >> kadın sözü yine *ga+ oca-
ğından türeyen hısım akrabayla ilgili kelimelerle bulaşmış, karışmış, “hısım, 
akraba”yla ilgili bir söz sanılmıştır.

116 Vásáry, Eski İç Asyanın Tarihi, s. 76.
117 Kutadgu Bilig III - İndeks, hazlayanlar: Kemal Eraslan, Osman F. Sertkaya, Nuri Yüce, TKAE 
Yay., İstanbul, 1979, s. 214.
118 Divânü Lügati’t-Türk Dizini, TDK, s. 54, 60, 61.
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Dil bilimi deyişiyle her iki kelime ses aynılığı ve anlam yakınlığı dolayısıyla 
iç bulaşmaya, iç karışmaya uğramıştır (İç bulaşma, dış bulaşma kavram ve 
terimleri ilk defa tarafımızdan ortaya konulmuştur. 7 Nisan 2010).

Yukarıda yazdığımız üç olgu, kadının bugünkü anlamı kazanışını açıkla-
maktadır. Kadın “dişi insan” anlamı katun >> kadın, katun >> hatun sanının 
hem kadınlara verilen bir unvan olmasından, hem erkeklerin eşlerine olan 
saygılarından, hem akrabalıkla ilgili *ga-d köküyle ses aynılığı ve anlam ya-
kınlığından kaynaklanmıştır.

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

Bu kökten çok bilinen iki unvana sahibiz. Birincisi *kagadun, ikincisi ka-
gandır. İlkin *kagadunu inceleyelim:

3.1. *ga+ Kökünün *ga-g Kökünden Türeyen *Kagadun Unvanı

Önce unvanın geçtiği kaynakları yazıldığı veya tamamlandığı tarih sırasına 
göre verelim:

3.1.1. Çin Kaynaklarındaki Veriler

1. Çin kaynaklarının yazdığına göre Juan-juan kağanı Ch’ou-nu (508-
520), çok sevip saydığı hanımına k’e-ha-tun unvanını vermişti.119 Demek ki, 
kağanın hanımı halktan biriydi ve unvansızdı. Şimdilik ilk verimiz budur.

2.1. 629’da tamamlanan120 Chou-shu 50, 3b’de 552’de Göktürk devletinin 
kuruluşuyla ilgili şu bilgiler yer alır:

“Tu-mên bunu müteakıben İ-li kagan ünvanını aldı. Kagan ünvanı eski 
Shan-yü ile aynıdır. Karısı da Ko-ho-tun (ünvanını) aldı.”121

B. Ögel, Çin metinlerinde Hatun unvanının ilk defa burada görüldü-
ğünü, kelimenin Ko-tun ve K’o-ho-tun gibi iki yazılış biçiminin olduğunu, 
Şiratori’nin ikinci şeklin kaghatun olması icap ettiğini söylediğini, bunun 
ihtiyatla göz önüne tutulması gerektiğini, O. Franke’in bunu eleştirdiğini 
belirtir.122

Aktardığımız kaynaktaki Ko-ho-tun Hatun veya Katun değil, *kagadun-
dur. Şiratori’nin kaghatun bulgusu doğruya çok yakındır. Dolayısıyla Ögel’in 
ihtiyatı ve Franke’in eleştirisi gereksizdir.

Ögel Hatun unvanının Chou-shu (üzerinde durduğumuz kaynak)’da K’o-
ho-tun, Hsin T’ang-shu 215, 5b’de K’o-tun olarak geçtiğini, bu duruma göre 
eski şeklin K’o-ho-tun, T’ang sülalesi devrindeki sonraki ve normal şeklin K’o-
tun, yani Hatun olduğunu, P. Pelliot’nun kelimenin T’ang sülalesi başlangı-
cında Qa’atun, Uygurlarda Qatun, Moğallarda Qatun, Qadun, Osmanlılarda 
qadın olduğunu düşündüğünü bildirir.123

119 Kürşat Yıldırım, “Juan-Juan Devleti Ile Eski Türk Devletlerinde Kullanılan Müşterek Unvanlar”, 
VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Cilt: 4, 2014, s. 997.
120 Liu Mau-Tsai, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, s. 607.
121 Ögel, “Doğu Göktürkleri Hakkında Vesikalar ve Notlar”, s. 129.
122 Ögel, “a.g.m.”, s. 131.
123 Ögel, “a.g.m.”, s. 131.
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Ögel’in eski şeklin K’o-ho-tun, sonraki ve normal şeklin K’o-tun olduğunu 
söylemesi doğrudur. Ancak “sonraki ve normal” ifadeleri insanı düşündürü-
yor. Pelliot’nun düşünceleri tamamen doğrudur.

2.2. Aynı kaynak, yani 629’da tamamlanan124 Çov-şu 50, 1a-3a’daki kayıt 
şöyle de nakledilir:

“Bundan böyle T’u-men artık kendisine İ-li Kağan adını yakıştırdı, bu Şan-
yü (Hiung-nuların) unvanına tekabül ediyordu. Karısının adı K’o-ho-tun’du.”125 

Liu Mau-Tsai, cümlenin sonuna koyduğu notta şöyle der: 
“K’o-ho-tun (hatun), K’o-tun da deniliyor, ya da Ha-t’un yazılıyor, kıraliçe-

ye verilen unvan.” 
Liu Mau-Tsai, bu bilgi için Franke III, 254’e atıf yapar.126

3. 630-645 arasında Türkistan üzerinden Hindistan’a giden Hsüan-
Tzang’ın gezisini özetleyen Nazmiye Togan, unvanın tıranskıripesini Ho Ha-
tun olarak verir.127 Ho Ha-tun yazımı, Hsüan Tzang’ın unvanı K’o-ho-tun ola-
rak tıranskıripe ettiğini gösterir. N. Togan, ikinci ve üçüncü unsurları Türkçe 
Hatun, Ho unsurunu ise ayrı bir söz olarak düşünüyor.

4. Göktürk çağında 641’de veya hemen sonra Taşkent yakınlarında K’o-
ho-tun kalesi geçer; Nu-şi-pilerin başı Tuo-lu buraya sığınmıştı.128 Krş. Kaş-
garlıdaki Katun-sını yer adıyla.

5. 801’de yazılan129 T’ung-Tien 197. bölümdeki kayıt şöyledir (Bu ve bun-
dan sonraki tüm kayıtlar 552’de Göktürk devletinin kuruluşuyla ilgilidir):

“(Sonraki Wei’nin imparatoru T’ai-wu zamanında Juan-Juan reisi She-lun 
kendi unvanını kagan yapmıştı. Göktürkler bu sebepten o unvanı aldılar.) Eski-
den Ch’an-yü’nün hanımının adı Yin-shih olduğu gibi hanımının adı da katun 
olmuştu.”130

Çeviride sadece katun yazılmış, Çince tıranskıripsiyon verilmemiştir. Bu 
yüzden T’ung-Tien’in kağanın hanımının unvanını nasıl bir ses çevrimine tabi 
tuttuğunu anlayamıyoruz. Ancak Çince kaynağı çeviren Taşağıl, kitabının ba-
şında verdiği bilgide “Eşinin unvanı da Hatun (K’o-ho-tun) oldu” der ve burada 
Çince ses çevrimini ayraç içinde verir. Taşağıl bu cümleden 2 cümle yukarı-
da “… Bumın da Juan-Juanların yerini aldığından, ‘kagan’ unvanını almıştır” 
der ve kagan kelimesinden sonra koyduğu 58 nolu dipnotta bu bilgiyi T’ung-
Tien 197, 1068a’ya dayandırdığını belirtir.131 Buna göre T’ung-Tien 197’deki 
tıranskıripsiyon kesinlikle K’o-ho-tun’dur. Dolayısıyla T’ung-Tien 1068a’daki 
tıranskıripsiyon da K’o-ho-tun’dur.

124 Liu Mau-Tsai, s. 607.
125 Liu Mau-Tsai, s. 18.
126 Liu Mau-Tsai, s. 18, 45 nolu dipnot.
127 Nazmiye Togan, “Peygamberin zamanında Şarki ve Garbi Türkistanı ziyaret eden Çinli Budist 
rahibi Hüen Çang’ın bu ülkelerin siyasi ve dinî hayatına ait kayıtları”, İslam Tetkikleri Enstitüsü 
Dergisi, Cilt: 4, cüz 1-2, İstanbul, 1964, s. 44.
128 Ahmet Taşağıl, Göktürkler II, TTK, Ankara, 1999, s. 67.
129 Taşağıl, Göktürkler, s. 3.
130 Taşağıl, a.g.e., s. 96.
131 Taşağıl, a.g.e., s. 18, 58 nolu dipnot.
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6. 941-945 arasında tamamlanan132 Kiu-T’ang-şu (Eski T’ang Tarihi), 194 
A, 1a-12a’da şöyle denir:

“Kağan eskiden (Hiung-nularda) var olan Şan-yüye denk geliyor, eşi ise K’o-
ho-tun (hatun) adını taşıyordu.”133

7. 1005-1013 arasında yazılan134 Ts’e-Fu Yüan-kui 962, 10/a’da şöyledir.
“Göktürkler Sonraki Wei zamanında kendilerini kagan ilân ettiler. Onun ka-

rısının unvanı ho-k’o-tun (K’o-ho-tun); oğul ve kardeşlerine tegin derler; başka 
boyların askerlerini idare edenler şad’dır. Onların en yüksek unvanı Ch’ü-lü-
ch’o’dur; sonra Apo, sonra İlteber, sonra T’u-tun, sonra erkin gelir.”135

Ho-k’o-tun dizgi yanlışıdır. Birinci ve ikinci hece yer değiştirmiştir. Doğrusu 
K’o-ho-tun’dur. Ch’ü-lü-ch’o Türklerin ve Türkçenin “kül” ve “çur” sözleridir.

8.1. 1085’te yazılan136 Ts’ê-shih T’ung-chien 164=1559 b’de şöyledir:
“T’u-mên İ-li Kagan ünvanını aldı, karısının ünvanı ise Ko-ho-tun oldu. Oğ-

lunun ve küçük kardeşinin ünvanı Tigin, orduyu idare eden muhtelif generalle-
rin ünvanı ise Şad oldu.”137 

8.2. Aynı kaynak, yani 1085’te yazılan138 Tsu-Chih T’ung-Chien 165’deki 
kayıt şöyle de aktarılır:

“T’u-men, İl Kagan unvanını aldı. Karısının unvanına katun (K’o-ho-tun), 
oğul ve kardeşlerine tegin denirdi. Diğer askeri yöneticilerin hepsine şad (she-) 
denirdi”139 

3.1.2. Kaynakların Karşılaştırılması

Gerçi toplam 10 kaynağa sahibiz ama 2’si aynı kaynak olduğu için 8 kay-
nak kabul ediyoruz (Aynı olanlar 2.1 ve 2.2. ile 8.1 ve 8.2. nolu kaynaklardır). 
8 kaynağımızın hepsi unvanı k’e-ha-tun veya k’o-ho-tun, yani Türkçe *kaga-
dun olarak kayıtlamışlardır. Hepsi de Çin kaynağıdır. 

Kaynakları tarih sırasına göre kısaca gösterirsek durum daha iyi anlaşılır:
1. 508-520 arasındaki K’e-ha-tun.
2.1. ve 2.2. 629’da yazılan Chou-shu (Çov-şu)’da Ko-ho-tun (Ögelde böyle) 

ve K’o-ho-tun.
3. 630 yılına ait Hsüan Tzang’ın kaydında Ho Ha-tun.
4. 641’de veya hemen sonra Taşkent yakınındaki kale adında K’o-ho-tun.
5. 801’de yazılan Tung-tien’de K’o-ho-tun.
6. 941-945 arasında yazılan Kiu-T’ang-shu’da K’o-ho-tun.
7. 1005-1013 arasında yazılan Ts’e-Fu Yüan-kui’da K’o-ho-tun.
8.1. ve 8.2. 1085’te yazılan Ts’ê-shih T’ung-chien (Tsu-Chih T’ung-C-

hien)’de K’o-ho-tun.

132 Liu Mau-Tsai, s. 609.
133 Liu Mau-Tsai, s. 177.
134 Taşağıl, Göktürkler, s. 4.
135 Taşağıl, a.g.e., s. 113.
136 Taşağıl, a.g.e., s. 4.
137 Ögel, “Doğu Göktürkleri Hakkında Vesikalar ve Notlar”, s. 135.
138 Taşağıl, Göktürkler, s. 4.
139 Taşağıl, a.g.e., s. 141.
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Görüldüğü üzere sekiz kaynağımız da k’e-ha-tun, ho ha-tun, k’o-ho-tun 
ses çevrimini verir. Bu duruma göre 508-520 arasında kayıtlanan Juan-ju-
an kağanı Ch’ou-nu’nun hanımının unvanı k’e-ha-tun, 552’de kayıtlanan 
Göktürk kağanı Bumın Kağanın hanımının unvanı k’o-ho-tun, yani Türkçe 
*kagadundur; k’o-tun, yani Türkçe katun değil. Aynı şekilde 630’da Hsüan 
Tzang’ın zaptettiği Göktürk şadının karısının unvanı Ho ha-tun ve 640 civa-
rında Göktürk kağan hanımının sanı da *kagadundur. 720-725’lerde dikilen 
Türkçe Tunyukuk, 732’de dikilen Kültigin, 735’te dikilen Bilge Kağan yazıt-
larında ise unvan katun biçimindedir. Bu yazıtlar 552’den sırasıyla yaklaşık 
175, 630’dan yaklaşık 100, 640’tan yaklaşık 90 yıl sonradır.

Demek ki, Bumın Kağan Juan-juan (Apar)’lardan kağan sanıyla birlikte 
*kagadun sanını da miras olarak devralmıştı. Aparlarda kağan ve *kagadun 
unvanın bulunuşu ve bunların Türkçe oluşu, Apar kağan sülalesinin Türk 
kökenli olduğunu gösterebilir, hatta gösterir. Zira Aparlarda başka Türk un-
vanları da kayıtlanmıştır.

Not: Yukarıda katun unvanını açıklarken iki Çin kaynağında k’o-tun ses 
çevriminin yer aldığını göstermiş, her iki kaynağın k’o-tun sanını geriye doğru 
kullandıklarını belirtmiştik. Şöyle kim:

1. 1045-1060 arasında yazılan T’ang-shu’da K’o-tun,
2. 1060’da yazılan Hsin T’ang-shu’da K’o-tun yazılmıştır.
K’o-tun yazılmasının nedeni İkinci Göktürk kağanlığında kağan hanımlarının 

sanlarının katun olmasıdır. Bu adlandırmanın etkisinde kalan iki Çin kaynağı, ka-
ğanın eşinin unvanını geriye dönük olarak *k’o-ho-tun yerine k’o-tun yazmıştır. 

İki Çin kaynağı geriye yönelik (anakuronik) olarak katun dese de sekiz 
kaynağımız k’o-ho-tun ses çevrimini verir. K’o-ho-tun yazan kaynaklarımızın 
hemen hemen hepsinin daha eski tarihlerde kaleme alındıklarını önemle vur-
gulamak gerekir.

3.1.3. *Kagadun Unvanı Hakkında Görüşler ve Eleştirileri

1. Bang, Soğutça xwâten’den kağan sözünün, kağandan da kağadun sö-
zünün türediğini belirtir.140 

2. F. Lâszlô kagatunla katunun ilişkisi açıktır der.141 
3. Atsız kağatundan katun sözünün çıktığını yazar.142

4. Vasary de *kohotun ~ *kagatun sözünün büzülüp hatun şeklinde kısal-
dığının yaygın bir kanaat olduğunu bildirir.143 

Görüşlerin hepsi yanlıştır.

3.1.4. K’o-ho-tun’un Türkçesi Hakkında Görüşler

1. K. Şiratori’nin unvanın *kaghatun olması gerektiği yolundaki görüşü 
doğruya çok yakındır.144

140 Ahmet Caferoğlu, “Tukyu ve Uygurlarda Han Unvanları”, s. 118.
141 F. Lâszlô, “Kağan ve Ailesi”, s. 43.
142 Atsız, “Kağan”, Türk Ansiklopedisi, Cilt: 21, s. 111.
143 Vásáry, Eski İç Asyanın Tarihi, s. 76.
144 Ögel, “a.g.m.”, s. 131.
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2. P. Pelliot’nun unvanın Tang sülalesi başlangıcında (620’ler, 630’larda) 
Qa’atun olduğu savı da doğruya çok yakındır.145

3. L. Ligeti’nin, Hsüan Tzang’ın seyahatini anlatırken, Kunduz’daki (Çince 
Huo) Göktürk idarecisi Da-du-şö, yani Tardu şadın hanımının unvanını *ka-
gatun biçiminde yazması hemen hemen doğrudur.146 Ligeti Çince ses çevrimi-
ni vermez.

Fakat bunların hiç  birisi tam doğru değildir. Unvanın tam doğrusu *ka-
gadun şeklindedir.

*Kagatun yani son hecenin -tun yazılması için Hsüan Tzang’ın unvanı Ho-
ho-t’un olarak zaptetmesi gerekirdi. Çince ses çevrimlerindeki t’ sesleri t’yi, t 
sesleri ise d’yi gösterir. Hsüan Tzang’ın kaydı 630’da vuku bulmuştur.

3.1.5. *Kagadun Unvanının Kökeni

*Kagadun *ga+ ocağının üçüncü, yani *ga-g kökündendir. K’o- hecesi ka, 
-ho- hecesi -ga-, -tun hecesi dun okunacaktır; son hece -t’un yazılsaydı, -tun 
okunması gerekirdi.

*Kagadun kesinlikle Türkçenin unvan isimleriyle ilişik *ga+ ocağındandır, 
“kağanın karısı, kıraliçe” demektir. İlk biçimi *gagadang.

3.2. *ga+ Ocağının *ga-g Kökünden Türeyen İkinci Unvan: Kağan Unvanı

Kağan unvanının köken ve anlamı aşağı yukarı iki asırdan beri tartışıl-
maktadır. Buna karşın tartışmalar genel kabul gören bir sonuca ulaşmamış-
tır. 

1. Kağan Türk devletlerinden ilkin Göktürklerde görülür. Göktürklerin 
552’de tarih sahnesine çıktıklarını haber veren Çin kaynakları, Göktürk dev-
letini kuran Bumın’ın unvanını, Çinceye i-li k’o-han biçiminde aktarmışlar-
dır.147 Bu unvan öbeğinin Türkçesi *il *kagandır. 

2. Kağan Türkçe kaynaklarda ilkin Orkun yazıtlarında geçer. Yazıtlardaki 
imlası kagan şeklindedir. 

3. Eski Uygurca kaġan “hakan, kağan”dır.148 Kaşgarlıda hakan biçiminde-
dir. Osmanlılarda hakan olmuştur.

4. Şeyh Süleyman unvanı iki elifle yazar ve şöyle açıklar:
“Kaan : Hakan, padişah, hükümdar, sahib-i saltanat, ululemr, bir hüküm-

dar ismi.”149

5. Günümüz Türkçesinde hem kağan, hem kaan biçimleri görülür. Kaan 
biçiminin nedeni kök ünlüsünün uzun olması ve uzunluk dolayısıyla ortadaki 
ğ’nin düşmesidir.

Kagan > hakan > hakan olmuş, yani başta k > h ~ h değişimi vuku bul-
muştur. Aynı değişim kan > han > han sanında da göze çarpar. Kagan, Fars 

145 Ögel, “a.g.m.”, s. 131.
146 Lajos Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, çev. Sadrettin Karatay, Cilt: 1, İstanbul, 1970, s. 117.
147 Saadettin Gömeç, Kök Türk Tarihi, Türksoy, Ankara 1997, s. 13; Taşağıl, Göktürkler, s. 18, 96, 
110, 141.
148 Caferoğlu, “Tukyu ve Uygurlarda Han Unvanları”, s. 107.
149 Şeyh Süleyman Efendi, Lügat-i Çağatayi ve Türki-yi Osmani, s. 211.
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ve Araplara hakan biçiminde geçmiştir. İlk hece Arapça, Farsçada da uzun-
dur.

3.2.1. Kişi Adı Olarak Kağan

1. L. Rasonyi, 576’da Doğu Roma kaynaklarınca zaptedilen Akkagas kadın 
adının ikinci unsurunu, kağan unvanıyla birleştirir.150 Ancak kaga = kagan 
eşitlemesi doğru olamaz. Çünkü kaganın sonda n’si düşmüş biçimine şu ana 
değin raslanmamıştır.

Akkagas ak “boyun eğmez, baş kaldırgan, bağımsız”, kaga “abla; kıraliçe” 
anlamında düşünülebilir. Dolayısıyla Akkagas “boyun eğmez, baş kaldırgan, 
bağımsız, yenilmez kıraliçe” olabilir. -s, Yunancanın takısıdır.

2. İkinci Beyazıt dönemine ait 1501 tarihli ahkâm defterinde Kağan kişi 
adı mevcuttur.151

3. Evliya Çelebi, Kagan Arslan adlı bir bölük başını anar.152

4. Sovyet devlet adamlarından Lazar Moisiyeviç Kaganoviç (1893-1991)’in 
soy adındaki kagan unsuru, Türkçe kağan kelimesinden başka bir şey de-
ğildir. Kaganoviç, musevi asıllı ve Ukrayna doğumludur. Belki de bir Hazar 
Türküydü. 839’da Rus şefinin chacanus unvanını takındığını anımsayalım.

5. Günümüzde Kağan, Kaan Türkiyede erkek adıdır. Hemen hemen aynı ma-
nadaki Sultan hem erkek, hem kadın adıdır. Türkiye’de kağanın varyantı olan 
Hakan da erkek adıdır. Kağan, hakan, hatun sözlerinin ilk heceleri uzundur.

3.2.2. Kağan Unvanının Tarihte İlk Görünüşü: 1. Şiratori’nin Verdiği 
Bilgiler

Japon bilgini Kurakişi Şiratori, 261’de kayda geçen T’o-pa ailesinin ceddi 
Sha-mo-han’ın ismindeki han unsurunu kan > han unvanının ilk örneği say-
manın zor olacağını, kuzeydeki çöl bölgelerinde oturan ve Çin’le münasebet-
te bulunmayan bu kabilenin atalarının k’o-han Mao ile kuvvet kazandığını, 
Mao’nun M.Ö. 151 yıllarında yaşadığını bildirir (Çeviri metninde dalgınlıkla 
MS 151 yazılmıştır). Şiratori gerek kan, gerek kağan unvanının bu kayıtlarını 
kuşkuyla karşılar.153

Şiratori, T’u-yü-hun (Tuygun?, Tugun) kabilesinin kurucusu olan T’u-yü-
hun’un kendisini küçük kardeşine saydırdığını, küçük kardeşin ağabeyisine 
k’o-han diye hitap ettiğini, bu hadisenin küçük kardeşin yaşadığı 269-307 
yılları arasında geçtiğini yazar. Şiratori’ye göre k’o-han terimi Çince kuan-c-
hia “imparator”un karşılığıdır. Şiratori bu vakaları da kuşkuyla karşılar ve 
k’o-han unvanının Sung (960-1279) devrinde, eskiye yönelik zaman dışı (ana-
kuronik) olarak kullanıldığını belirtir.154

150 Laszlo Rasonyi, “Türklükte Kadın Adları”, Doğu Avrupada Türklük, haz. Yusuf Gedikli, Selenge 
Yay., İstanbul, 2006, s. 318.
151 İlhan Şahin - Feridun Emecen, 2. Bayezid Dönemine Ait 906 - 1501 Tarihli Ahkâm Defteri, TDAV 
Yay., İstanbul, 1994, s. 197.
152 M. Fuad Köprülü, “Arslan”, İA, s. 603.
153 Kurakichi Shiratori, “Kaghan Unvanının Menşei”, çev. İbrahim Gökbakar, Belleten, Sayı: 36, 
Ekim 1945, s. 497-499.
154 Shiratori, “a.g.m.”, s. 500.
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Şiratori kagan unvanını kesinlikle aldığını kabul edeceğimiz ilk kişinin 
Juan - Juanlardan She-lun olduğunu söyler. Devir 394-402 arasıdır (Bazı 
kaynaklar She-lun’un devrini 402-410 olarak gösterir).155 Çin kaynakları She-
lun’un kendisini k’o-han, yani imparator olarak adlandırdığını bildirirler.156

Şiratori, T’u-yü-hunlardan Shu-lo-han’ın Mou-yin k’o-han unvanını al-
dığını, bunun 405 tarihine tekabül ettiğini, T’u-yü-hun kabilesinin 405’ten 
itibaren önderlerini kaghan sanıyla çağırdıklarına kanaat getirir.157

Şiratori, kagan unvanını T’u-yü-hunlardan 525’te tahta çıkan K’ua-lü’nün 
de kullandığını bildirir.158 Ancak bilginimiz bunu da kuşkuyla karşılar ve an-
cak “halkın bu iyi kalpli şefe karşı beslediği yüksek saygıdan dolayı kaghan 
demeleri tamamiyle mümkündür” yargısına varır.159 Bu şahsın kendisinin al-
dığı unvanlar farklıydı, fakat halk ona kaghan diyordu.

Görülüyor ki, Şiratori çok kuşkucu bir karaktere sahiptir.

3.2.3. Eberhard’ın Verdiği Bilgiler

Eberhard kagan unvanının ilkin 300 tarihlerinde T’ü-yü-hun kabilesin-
de görüldüğünü, Şiratori’nin böyle büyük bir unvanın ufak bir kabile reisine 
verilemeyeceğini söyleyerek bunu dikkate almadığını belirtir. Eberhard haklı 
olarak Şiratori’yi eleştirir ve metinde sadece k’o-han unvanının bulunmadığı-
nı, unvanın Ch’u-k’o-han şeklinde kayda alındığını, bunun Çince “baş üstüne 
imparatorum” olarak çevrildiğini bildirir.160

Eberhard 444-464 arasında hükümran olan Juan-juanların hükümdarı-
nın da kendisine Ch’u-k’o-han dediğini, bu kaydın da Şiratori’nin gözünden 
kaçtığını, Çince kaynağın bunu da “baş üstüne imparatorum” biçiminde tercü-
me ettiğini söyler.161 (Ch’u-k’o-han birleşiğini Hun Türkçesi bahsinde incele-
miş ve “kul, köle, hizmetkâr, bağlı kağan” olduğunu belirtmiştik).162 

3.2.4. Diğer Bilginlerin Görüşleri

1. Parker, kağan unvanının 265 yıllarında Siyenpilerce kullanıldığını bil-
dirir; Hirth ise Çin kaynaklarına dayanarak unvanın Avarlar tarafından 423-
452 arasında kullanıldığını tespit eder.163

2. Liu Mau-Tsai, Şiratori’nin kagan unvanının ilkin Juan-juanlardan 
Şê-lun’ca kullanıldığı ifadesinin doğru olmadığını, kagan unvanının 261 ve 
278’de Siyenbilerce kullanıldığının saptandığını belirtir.164

155 Yıldırım, “Juan-Juan Devleti İle Eski Türk Devletlerinde Kullanılan Müşterek Unvanlar”, s. 996.
156 Shiratori, “Kaghan Unvanının Menşei”, s. 504.
157 Shiratori, s. 501.
158 Shiratori, s. 501.
159 Shiratori, s. 502.
160 Wolfram Eberhard, “Bir Kaç Eski Türk Ünvanı Hakkında”, Belleten, Cilt: IX, Sayı: 35, Temmuz 
1945, s. 329.
161 Eberhard, “a.g.m.”, s. 329.
162 Yusuf Gedikli, “Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler 10 : Hunların İ-chih-tzu, Hu-lu-
tzu, Tu-li-hu-tz’u, P’u-hu-lu-tzu Makamlarının Köken ve Anlamı”, Yom, Sayı: 16, Güz 2009, s. 7-23.
163 Caferoğlu, “Tukyu ve Uygurlarda Han Unvanları”, s. 106.
164 Liu Mau-Tsai, Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, s. 18.
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3. P. Pelliot kaganın III. asırda “mandarin ailesi, soylu aile, imparator” an-
lamına geldiğini, VI. asırda Göktürklere aktarıldığını söyler.165

4. R. Grousset, han ve kagan unvanlarının ilk defa Avarlarla ortaya çıktı-
ğını yazar.166

5. A. Gabain, Boodberg’in “kağan unvanının Pei-Wei (Kuzey Wei)’lerce kul-
lanıldığını ispat ettiğini” yazar.167 Ancak bu geç bir tarihtir (Pei-Wei sonra Pei-
Chou adını aldı, 557-581 arasında bir Hun sülalesince idare edildi).

6. Frenç Lâszlô, kağan sanının M.Ö. 151’de kayıtlandığını, Siyenpilerin bir 
kolu olan To-polarda ve M.S. III. asırda K’i-fu ve T’u-yün kabilelerinde raslan-
dığını yazar.168

7. Nihal Atsız, Türk Ansiklopedisine yazdığı kağan maddesinde Hun hüküm-
darlarının yabgu unvanını, Siyenpilerin (216-394), Aparların (394-552), Gök-
türklerin (552-745), Dokuz Oğuz - On Uygurların ise kağan unvanını kullan-
dıklarını söyler. Atsız, Caferoğlu’na dayanarak unvanın ilkin 265’te Siyenpilerde 
kullanıldığını, Aparlardan 394-410 (bazı kaynaklarda 402-410 olarak verilir) 
arasında hüküm süren Tolun (doğru imlası She-lun)’un 402’de kağan unvanını 
aldığını, kağanın Karahanlılar devrinde hakan olduğunu sözlerine ekler.169

8. Ögel, kağan unvanının ilk defa 402’de Juan-juan reisi Shê-lun’da görül-
düğünü, XIII. asır Çin ansiklopedicisi Ma Tuan-Lin’in, Juan-juan bahsine ek-
lediği notta kağan unvanının ilkin 394-402 arasında görüldüğünü yazdığını, 
ancak bu kişinin aldandığını yazar.170

9. T’ung Tien adlı Çin kaynağı “Sonraki Wei’in imparatoru T’ai-wu (424-452) 
zamanında Juan-juan reisi She-lun kendi unvanını kağan yapmıştı. Göktürkler 
o sebepten bu unvanı aldılar” der.171 (She-lun 394-402 veya 402-410 arasında 
kağanlık yapmıştır).

10. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, kağan unvanının ilkin 312’de Çin 
yıllıklarında geçtiğini kaydeder.172 

11. I. Vasary, kağanın Siyenpi ve Topalarca kullanıldığını, fakat 402’de 
Juan-juan hükümdarı Şölun’un kullanmasıyla yaygınlaştığını belirtir.173 

3.2.5. Avrupa Avarları ve Tuna Bulgarlarında

570’e doğru Avrupa Avarlarında qaqanus sanı kayda alınmıştır.174 Morav-
csik Avarlarda hakános (χαγάνος), Tuna Bulgarlarında *hakános (*χαγάνος) 
biçimine yer verir.175

165 Caferoğlu, “Tukyu ve Uygurlarda Han Unvanları”, s. 106.
166 Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 77. 
167 Gabain, Türkoloji Makaleleri, s. 44.
168 F. Lâszlô, “Kağan ve Ailesi”, s. 37.
169 Atsız, “Kağan”, Türk Ansiklopedisi, Cilt: 21, s. 111.
170 Ögel, “Doğu Göktürkleri Hakkında Vesikalar ve Notlar”, s. 130.
171 Taşağıl, Göktürkler, s. 96.
172 “Xagan”, Azerbaycan Sovet Ansiklopedisi, Cilt: 10, s. 20.
173 Vásáry, Eski İç Asyanın Tarihi, s. 76.
174 Grousset, Bozkır İmparatorluğu, s. 174.
175 Moravcsik, Byzantinoturcica II, s. 363.
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3.2.6. Hazarlarda
Doğu Roma kaynakları Hazarların hakános (χαγάνος) sanını kaydetmiştir.176

Kalankatlı Moses’in eserinde cebu hakan olarak geçer.177 Bu eser Ermeni-
cedir. Tarafımızdan Türkçeye kazandırılmıştır.

Arap, Fars kaynaklarında genelde hakan olarak kayıtlanmıştır.178

3.2.7. Bu Kısmın Sonucu : Kağanın Tarihte İlk Görünüşü
Aktardığımız bilgilere göre kağan unvanının ilkin 260’lı yıllarda yahut 

ASA’nın yazdığı gibi 312’de kullanıldığını kesinlikle söyleyebiliriz. Şüpheyle de 
olsa Şiratori ve Eberhard 260’lı tarihleri verir. Tabi ki, bu unvanın ilk kullanı-
lışı değil, ilk kayda geçişidir. Unvan kuşkusuz daha önce de vardı.

Kagan unvanını yaygınlaştıran (ilk kullanan değil) Juan-juanlar olmuştur. 
Avarlardan sonra Göktürkler, Kırgızlar, Türgişler, Uygurlar, Avrupa Avarla-
rı, Tuna Bulgarları, Hazarlar, Karahanlılar (hakan şeklinde), Moğallar kağan 
unvanını kullanmışlardır. 839’da kurulan ilk Rus birliğinde başkanın unvanı 
chacanus idi.179 Ruslar unvanı Hazarlardan almışlardır. 

3.2.8. Kagan Unvanının Manası Hakkında Görüşler : 1. Caferoğlunun 
Görüşü

Caferoğlu kağanın kökeninin filolojik olarak tayin edilemediğini, Soğut, 
İran, Moğal kökenli olduğunu ileri sürenler bulunduğunu, kağanı İrancaya 
dayandıranların hatunun Soğutça eşteşi (karşılığı) olan xwatên’i kanıt gös-
terdiklerini nakleder.180

Caferoğlu kaganın ortadaki g’nın düşümüyle kaan, qân, kan şekillerinin 
oluştuğunu, kağanın kan-ğan olarak bölünebileceğini, “hanlar hanı” manasına 
gelebileceğini, Arapların kağanı X. yüzyıldan beri bu anlamda kaydettiklerini 
söyler.181 Caferoğlu kan-ğan şeklini Dede Korkut‘taki Kamgan ile karşılaştırır.

Caferoğlu k-ag unsurundaki ağ seslerinin Türkçe ağmak “kalkmak, yük-
selmek” edimiyle alakalı olduğunu, büyük kardeş demek olan ağanın bura-
dan geldiğini, baştaki ka’nın izah edilemediğini, kağanın “büyük kardeş, bü-
yük, compagnon [Fıransızca arkadaş], hısım” manasında olduğunu bildirir. 182 
Caferoğlu’nun görüşü güneş dil kuramını andırıyor.

Caferoğlu kağa ile kağan arasında şüphesiz bir yakınlık olduğunu, sonda-
ki n’nin bora-boran, arka-arkan sözlerindeki gibi bilahare türediğini, k-ağa-n 
şeklinde bölününce baştaki k’nın nereden geldiğinin anlaşılamadığını, keli-
menin “herhâlde Türkçe bir kökene ircaının müşkülat arzettiğini”, belki müşte-
rek Türk-Moğal devrinden kaldığını belirtir.183

176 Moravcsik, a.g.e., s. 363.
177 Kalankatlı Moses, Alban Tarihi, akt. Yusuf Gedikli, Selenge Yay., İstanbul, 2006, s. 145, 149, 
150, 168, 179.
178 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 220-225.
179 İbrahim Kafesoğlu, “Türkler”, İA, Cilt: 12-2, s. 199.
180 Caferoğlu, “Tukyu ve Uygurlarda Han Unvanları”, s. 118.
181 Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 119.
182 Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 118, 119.
183 Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 119.
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Caferoğlu kağan ve katun kelimeleri arasında bir ortaklık bulmaz, kağan 
ile kağatun arasındaki kağa öğesini ise her ikisinin devlet yönetiminde ortak 
rol oynamalarına bağlar.184

3.2.9. Diğer Görüşler

1. W. Bang, Türkçe kağanın Soğutça xwâten’den geldiği fikrindedir.185

2. F. Lâszlô, kağanı kan “han”la ilişkili görür.186

3. N. Atsız’a göre köken ve anlamı kesin belli değildir. Moğal ve Soğdakça 
olduğunu söyleyenler varsa da kesin bir şey söylemek olanaksızdır.187 Atsız 
“katunun kağatundan çıkması gibi kağanın da büyük demek olan kağa’dan 
çıktığını ihtirazi kaydıyla [çekinceyle] kabul edebiliriz” der.188

4. I. Vasary, yaygın kanaate göre kan’ın kagan’dan, kadun’un *kagadun ~ 
*kagatun’dan kısaldığını yazar. 

5. Samed Alizade; Bartold ve Gökyay’ın kağan kelimesini “kızgın, kükremiş 
arslan” şeklinde izah ettiklerini, Azerbaycan’da ataya, babaya, ağabeye gağa 
dendiğini yazar ve bu söze dikkati çeker.189

6. G. Clauson, kağan ve han sözleri, “Türkçeye yabancı dillerden giren kök 
ve dal şekillerdir” der, dilleri açıklamaz.190 Muhtemelen Clauson kağanı kök, 
hanı dal olarak görmüştür.

3.2.10. Görüşlerin Eleştirisi

Yukarıda naklettiğimiz görüşlerin hiç birinde doğruluk payı yoktur. 
Bang’ın, Caferoğlu’nun görüşleri isabetli değildir.

Atsız’ın, Vasary’nin görüşleri de yanlıştır. *kagadun ile katun aynı anlam-
da olmakla birlikte ayrı köklerden çıkan iki ayrı söz birimidir. Bunları yukarı-
da ayrıntılarıyla açıkladık. 

Barthold, Gökyay, Clauson’un görüşleri de yanlıştır.

3.2.11. Kagan Nereden Gelebilir?

Biz önce kağan ve kan unvanlarının etimolojik ve semantik yönden bir-
birleriyle ilintili olduklarını düşündük ve şöyle yazdık. Biraz uzun olmakla 
birlikte çeşitli nedenlerle aynen nakletmeyi uygun buluyoruz:

“Orkun abidelerindeki kang ‘baba’191 kelimesinin anlam genişlemesiyle 
‘elin, halkın babası; hükümdar’ anlamına dönüştüğünü kan unvanıyla 
ilgili yazımızda belirtmiştik.192

184 Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 118.
185 Caferoğlu, “a.g.m.”, s. 118.
186 F. Lâszlô, “Kağan ve Ailesi”, s. 43.
187 Atsız, “Kağan”, Türk Ansiklopedisi, Cilt: 21, s. 110-112.
188 Atsız, “a.g.m.”, Cilt: 21, s. 111.
189 Ferhad Zeynalov - Samed Alizade, Kitab-ı Dede Korkut, Bakü 1988, s. 256. Notlar Alizade’nindir.
190 Günay Karaağaç, “Han ve Hakan Kelimeleri Üzerine”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları 
Dergisi, İzmir, 2001, s. 191.
191 T. Tekin, Orhon Yazıtları, Yıldız Yay., s. 104.
192 Yusuf Gedikli, “Göktürkçe Üzerine Araştırma ve Düşünmeler 1 : Kan > Han > Han Unvanı ve 
Kam Teriminin Köken ve Anlamı”, Yom, Sayı: 13, Kış 2009, s. 7-18.
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Kağan unvanı da kan unvanı gibi semantik bakımdan hemen hemen aynı 
yolu izlemiştir. Asıl anlamı ‘ağabey, baba’dır. Kağan da kana benzer bir 
anlam değişimi ve gelişimiyle ‘elin, halkın büyüğü, ağabeyisi, babası’dır. 
Buradan hareketle kağanın kökünün akrabalıkla ilgili *ga+ ocağı oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Bu ocak kendiliğinden meydana gelmekle ilgili olup, 
akrabalıkla alakalı terimler türetir (Bu noktada fikrimizi ispat için *ga+ 
ocağından biten bir çok Türkçe akrabalık terimini sıralamıştık. Şimdi sözü 
uzatmamak için bunları yazmayı gerekli görmüyoruz). 
Kağan da akrabalıkla ilgili ocaktan türemiş ve kan sanında olduğu gibi 
aynı mantıkla anlam genişlemesine uğratılarak ‘hükümdar’ anlamını yük-
lenmiştir. Demek ki, kan ile kagan unvanları hemen hemen anlamdaştır.
İşte kagan unvanının çıktığı kök budur, yani *ga-gdır. Kelimenin ilk şekli 
*ga-g-a’dır. Baştaki sertleşme sonradan meydana gelmiştir.
Hulasa ‘ağabey, baba’ anlamındaki kaga ~ kaka kelimesi sonuna Mo-
ğalların pek sevdiği -n sesini alarak kagan olmuştur. Anlamı ‘ağabey, 
baba’, yani ‘elin, halkın, ulusun ağabeyi, babası’dır. Ağabeyle baba ara-
sında hemen hemen bir fark yoktur. Zira ağabey babanın vekilidir. Bu 
o kadar böyledir ki, Hunlarda, Göktürklerde, Moğallarda ölen babanın 
karısı veya karılarıyla buyük oğullar (ağabeyler) veya yerine göre diğer 
oğullar evlenebilirdi. Amaç dul kalan kadın ve yetim kalan çocuklara sa-
hip çıkmaktı. Buna sosyolojide leviratus denir. Birçok toplumda görülür. 
Demek ki büyük oğul gerçekten babanın vekilidir.
Bu fikrimizi Şiratori’nin kuşkucu bir yaklaşımla sunduğu bilgi ve görüşler-
deki iki önemli olguyla destekleyebilir, pekiştirebiliriz. Şöyle kim:
1. T’u-yü-hun (*Tuygun, *Tugun) kabilesinin kurucusu olan T’u-yü-hun’un, 
kendisini küçük kardeşine saydırması ve küçük kardeşin ağabeyisine 
k’o-han diye hitap etmesi. Olay küçük kardeşin yaşadığı 269-307 tarih-
leri arasında vuku bulmuştur.
2. T’u-yü-hunlardan 525’te tahta çıkan iyi kalpli K’ua-lü’ye kabilesinin 
beslediği yüksek saygıdan ötürü kaghan diye hitap edilmesi.193

Birinci olayda küçük kardeş ağabeyine k’o-han, ikinci olayda halk hü-
kümdarını saydığı için ona kaghan diye hitap etmiştir. Birinci olayda 
k’o-han ‘ağabey’, ikinci olayda kaghan ‘ağabey veya baba’ anlamında 
olmalıdır. Hangisi olursa olsun durum fark etmez.
Demek ki, kagan ‘ağabey, baba’ demektir. Bu bakımdan sayılmalı, emir-
lerine uyulmalıdır. Hem küçük kardeşlerin, ailenin reisidir; hem ulusun 
şefidir, ekmek kapısıdır.
3. Çin imparatoru M.Ö. 162’de Hun yabgusu Lao-shang’a (M.Ö. 174-161) 
yazdığı mektupta, ‘Bugün yer yüzünde büyük huzur var, bütün halk mutlu-
luk içindedir. Sadece ben ve Ch’an-yü halkın ebeveynleriyiz’194 derken, hü-
kümdarların elin, halkın babası olduklarını gayet açık biçimde anlatmıştır.

193 Shiratori, “Kaghan Unvanının Menşei”, s. 502.
194 Ayşe Onat - Sema Orsoy - Konuralp Ercilasun, Han Hanedanlığı Tarihi-Hsiung-nu (Hun) 
Monografisi, TTK, Ankara, 2004, s. 21.
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4. Dördüncü bir kanıt olarak daha önce incelediğimiz kan unvanının 
‘baba’ anlamına geldiğini tekrar anımsatmalıyız. Şiratori’nin izahlarıyla 
kan unvanının ‘baba’ anlamını birleştirdiğimizde görüşümüzün daha da 
güç kazandığını görüyoruz.
Moğalların Türkçe akrabalık terimlerini aldıkları malumdur. Aba, eçü, 
eme ( << ana) gibi. Dolayısıyla Moğallar Türkçe kaga ‘baba, ağabey’ ke-
limesini almış, hem asli, hem de hükümdar karşılığında kullanmışlardır. 
Eski Moğalca haan “kağan, hakan; han”dır; çağdaş Moğalcada hagan ve 
hān sözleri vardır.195

Bunları yazdıktan sonra en son Ahmet Caferoğlu’nun makalesine eriştik 
ve onun da kağanı kaga ‘büyük kardeş, büyük, arkadaş, hısım’dan getir-
diğini gördük. Caferoğlu’nun fikrini yazmasak meslek ahlakına aykırı ha-
reket etmiş olacaktık. Caferoğlu’ndan farklı olarak biz kagayı Türkçenin 
*ga+ akrabalık ocağının *ga-g kökünden getiriyoruz. Caferoğlu ise tama-
men ayrı bir izah yolu denemiş, baştaki ka’yı izah edememiş, kelimenin 
‘herhalde Türkçe bir kökene ircaının müşkülat arzettiğini’, belki müşterek 
Türk-Moğal devrinden kaldığını belirtmiştir.”196

Böyle düşünmüş ve böyle yazmıştık. Düşüncelerimiz mantıklı ve ikna edi-
ciydi. Ancak düşünmeye devam edince savlarımızın doğru olmadığını, kağa-
nın akrabalıkla ilgili *ga+ ocağından değil, unvanla ilgili *ga+ ocağından filiz-
lendiğini anladık.

3.2.12. Kağanın Köken ve Anlamı?

Kağan unvanı Türkçenin unvanla ilgili *ga+ ocağının *ga-g kökünden tü-
remiştir. Tarihsel serüvenini yukarıda anlattık. O nedenden fazla söze gerek 
görmüyoruz.

Birincil biçimi *gagangdır. Başta g > k, kök sonunda g > ğ, kelime sonunda 
ng > n değişimine uğramıştır. Anlamı “elin, halkın, ülkenin başı, önderi; han, 
hükümdar, yabgu, vb.”dir.

Not: Acaba kapkan, kadır, kağan unvanları ayrı; kabaç, katun ve *kaga-
dun unvanları ayrı ocaklardan çıkabilir mi? Bu soruya birincilerin erkeklere, 
ikincilerin kadınlara verilmesinden gerek duyduk. Yanıtımız en azından şim-
dilik hayırdır. Hepsi aynı ocaktandır. Çünkü mesela Bilge sanını İlteris Kutlug 
Kağanın hanımının taşıdığını biliyoruz. Aynı sanı Bilge Kağan ve birçok Uygur 
kağanı da taşımıştır.

Ayrıca han unvanının bu ocaktan çıkmadığını tekraren belirtelim.

3.3. *ga+ Ocağının *ga-g Kökünden Türeyen Kagıtlaş, Kagılhan ve 
Kagılgay (Kagalgay, Kagalga) Sanları

Bu kökten türeyen kagıtlaş (varyantları kagılgay, kagılhan) unvanına ras-
lıyoruz.

195 Ferdinand D. Lessing, Moğolca - Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 2003, s. 1397, 1429.
196 Caferoğlu, “Tukyu ve Uygurlarda Han Unvanları”, s. 119.
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3.3.1. Kagıtlaş ~ Kagılgay ~ Kagılhan Unvanları

1. Z. V. Togan’a göre kagıtlaş, kagılgay “küçük bir camiaya başkan seçilen 
han ve naibi”ne denir.197 

2. H. İnalcık, Kırım hanının veliahtına verilen kagılgay, kagalgay, kagalga 
unvanlarının yarlıklarda ve vekayinamelerde geçtiğini, XVII. yüzyılda yarlık-
larda ilk şekil olan kagalgayın kullanıldığını, bunların Moğalca haġalha “bü-
yük kapı”dan çıkabileceğini yazar.198 

Kagalgayın Moğalca haġalha “büyük kapı” kökenli olabileceği savı yan-
lıştır. Ayrıca kagılgay, kagalgay, kagalga ile aşağıda söz edeceğimiz kalgay, 
kalġay, kalga sanlarını birleştiremeyiz. Gerçekte iki ayrı san öbeğiyle karşı 
karşıyayız. Kısaca Kırım hanının veliahtına verilen unvanları iki ulamda ele 
almamız gerekir.

3.3.2. Kalgay (Varyantları Kalġay ~ Kalga) Unvanı

Kalgay, kalġay, kalga “Kırım hanlığında veliahta verilen unvan”dır.199 İlk 
defa 1475’te Mengli Giray Hanın oğlu Mehmed Giray’ın kalgay unvanıyla ve-
liaht atandığı belirtilir.200 

Kalgay XVI. yüzyılda Özbeklerce de kullanılmıştır.201

Barthold, EI (Encyclopedia of Islam)’de Kırım veliahtlarının sanı olan kal-
gayı, “Belhte oturan pirense verilen kalhan, ka’lhân, kaġılhan”la birleştirir. An-
cak kalgay, kalhan, ka’lhân ayrı, kaġılhan ayrı unvanlardır. 

Bu ayrımları yaptıktan sonra Kırım hanlarının veliahtlarına verilen sanları 
iki ayrı öbek halinde toparlamak olanaklıdır. Birinci öbekte İnalcık’ın verdiği 
kalgay, kalġay, kalga ve Barthold’un verdiği kalgay, kalhan, ka’lhân sanları 
vardır. Bu öbekteki biçimler gamal ündeşleriyle türemiştir ve konumuzun dı-
şındadır. Dikkat edersek hepsi iki hecelidir.

İkinci öbekte İnalcık’ın verdiği kagılgay, kagalgay, kagalga ve Barthold’un 
verdiği kaġılhan sanları vardır. Demek ki bu kökten türeyen kagılgay, kagal-
gay, kagalga (bunların üçü de aynı sözdür) ve Barthold’un verdiği kaġılhan 
sanlarına sahibiz. Bunlara Togan’ın kaydettiği kagıtlaş, kagılgay değişkenle-
rini de eklemeliyiz. Dikkat edersek bunların hepsi üç hecelidir. Özetle çeşit-
lemeleri birleştirdiğimizde iki ayrı unvan öbeğine sahip olduğumuz açıktır. 
Bütün bunlar ikinci dereceli hükümdar ve veliaht unvanlarıdır.

Kalhan, ka’lhân ve kaġılhan sanlarının sonundaki -han, -hân elemanı, 
Türkçe han “hükümdar” sanının etkisiyle oluşabilir.

 “İmdi kagılgay, kagalgay, kagalga (üçünün de aynı söz olduğunu söylemiş-
tik) ve kaġılhan’ın büzülerek, yani hece yitirerek kalgay olması olanağı yok 
mudur?” diye sorabiliriz. Her ne kadar soru mantıklı ve yanıtı olumlu görü-
nüyorsa da, bizim cevabımız hayırdır. Dediğimiz üzere kagılgay, kagalgay, 

197 Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 113.
198 Halil İnalcık, “Kalgay, Kalġay, Kalga”, İA, Cilt: 6, s. 131.
199 İnalcık, “a.g.m.”, İA, s. 131.
200 İnalcık, “a.g.m.”, İA, s. 131.
201 A. Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, 2. baskı, Enderun Kit., İstan-
bul, 1981, s. 37.
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kagalga ile kaġılhan ve Togan’daki kagıtlaş bu ocak ve bu kökten, İnalcık’ın 
verdiği kalgay, kalġay, kalga ve Barthold’un yazdığı kalhan, ka’lhân ise gamal 
ündeşli başka bir ocaktandır.

3.3.3. Kalgay ve Ocaktaşı Olan Kaldayın Kökeni

Kırım hanlarının veliaht unvanı olan kalgay sanı yüksek olasılıkla Mo-
ğalcadır. Mançuca olma ihtimali zayıftır. Bu karara varışımızın bir nedeni de 
kalgay sanının ocaktaşı olan kalday sanıdır. Kalday “Şarkî Türkistan Moğol-
larının idari rütbelerinden biridir.”202 Ayrıca Radloff, galdai’nin Mançularda 
yüksek bir askerî rütbe, tümen ya da tugay komutanı olduğunu yazar.203 Her 
iki san hangi dilde olursa olsun lebadegül ündeşli bir ocak teşkil eder.

Moğalca kararına varışımızın bir sebebi de kalgayın 1475’ten önce Türkler-
de saptanmamış olmasıdır.

4. *ga+ Ocağının *ga-l Kökü

Ocağın bu yani dördüncü kökünden şu anda herhangi bir unvana rasla-
yamadık. İleride raslayabiliriz.

5. Sonuç

Türkçenin *ga+ unvan ocağından çimlenen kapkan, kabaç; kadır (katır, ka-
zır, kayır), katun (hatun); *kagadun, kağan (hakan), kagıtlaş, kagılhan, kagıl-
gay (kagalgay, kagalga) unvanlarını geniş ve ayrıntılı biçimde inceledik (top-
lam 9, varyantlarla 15 adet). Şimdi bunları ocak şemasına göre düzenleyelim:

5.1. Yüksek Unvanlarla İlgili Yalın Ündeşli *ga+ Ocağının *ga-b, *ga-d, 
*ga-g, *ga-l Kökleri

1.1. *ga-b kökünden gelen kapkan yüksek bir unvandır. 692’de tahta çı-
kan İkinci Göktürk devletinin ünlü kağanının unvanıdır. Avrupa Avarlarında, 
Tuna Bulgarlarında da görülmüştür.

1.2. Aynı kökten gelen kabaç kadın meliklere verilen bir unvandır. 673 
yılında Batı Türkistan’da, Buhara’da tespitlenmiştir.

2.1. *ga-d kökünden biten ve Hazarlarda, Karahanlılarda, Harzemşahlar-
da görülen kadır, katır, kayır, kazır yüksek bir sandır. Karahanlı hakanı 
Yusuf kadır ve Harzemşahların Otrar valisi kadır ~ kayır sanını taşıyordu.

2.2. IV-V. yüzyıllarda Tabgaçlarda görülen k’o-sun ve VIII. yüzyıl başların-
da dikilen Göktürk yazıtlarında geçen katun “kağanın hanımının unvanı”dır. 
Günümüzdeki hatun, kadın kelimeleri bu unvanın anlamca ve sesçe değiş-
mesinden ortaya çıkmıştır.

3.1. *ga-g kökünden çimlenen *kagadun 552’de Göktürk devletini kuran 
Bumın Kağanın hanımefendisinin unvanıdır. Yerini İkinci Göktürk kağanlı-
ğında katun unvanı almıştır.

3.2. III. yüzyılın ikinci yarısından beri izlenebilen meşhur kagan unvanı bu 
köktendir. Günümüzde kaan, kağan biçimlerinde söylenir. Hakan da kağanın 
değişiğidir. 

202 K. K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, çev. Abdullah Taymas, TDK, Ankara, 1945, s. 389.
203 Wilhelm Radloff, Sibiryadan, çev. Ahmet Temir, MEB Yay., Cilt: 4, İstanbul, 1994, s. 88 vd.
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Hakan ve ikinci kökten biten hatun unvanları Arapça, Farsça, Kırmançça, 
Urduca, Hintçe, Bengalce, Macarca ve daha birçok dile geçmiştir. Bu olgu 
Türk kültürünün ne kadar güçlü ve bay (zengin) olduğunun kanıtıdır.

3.3. İkinci dereceli kagıtlaş, kagılhan, kagılgay (kagalgay, kagalga) san-
ları da bu köktendir.

4. *ga-l kökünden filizlenen bir unvana henüz raslayamadık. İleride ras-
layabiliriz.

Sanırız birçok sorunsalı daha sona erdirmiş bulunuyoruz (15 Ocak 2016).
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KİMLİK ARAYIŞI BAĞLAMINDA
SİMYACI VE OSMANCIK ROMANLARININ

KARŞILAŞTIRILMASI

Yrd. Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU*

Öz

İnsan, yaşamı boyunca hem kendisi hem de toplum tarafından kabul edi-
lebilir bir kimlik kurma peşindedir. Sosyal bir varlık olarak, farklı ihtiyaçlarını 
gidermenin peşinde olan birey, kendisi ile çelişmemek, yaşamın anlamını kav-
ramak, kendine özgü bir kimlik edinmek ve sosyal bir statü edinerek toplumda 
saygı görmek ve mutlu olmak ister. Kurulan kimlik, tümü ile toplumsal normla-
ra ve anlayışa uygun olmak zorunda değildir, çünkü bireyin mutluluğu kendi 
öz nitelikleri ile çelişemez. Sadece başkalarının değer yargılarına ve doğruları-
na göre geliştirilen bir kişilik kimi zaman birey tarafından kendini tanımlama 
konusunda yetersiz kalır. Bu yetersizlik duygusu, bireyin tüm yaşamı boyun-
ca bir mutsuzluk kaynağına dönüşür ve birey, huzursuz, mutsuz ve eksik his-
seder. Bu açıdan, asıl önemli olan kendi doğasına uygun, bireysel farklılıkları-
na ters düşmeyen, yapıcı, olumlayıcı ve anlamlı bir kişilik kurmaktır.

Kahramanları Santiago ve Osmancık bakımından, Simyacı ve Osmancık 
romanları kimlik arayışı bağlamında birbirleri ile yapısal benzerlik gösterir. 
Her iki romanda Joseph Campbell’in “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” kura-
mına uygun bir biçimde “maceraya çağrı”, “erginleşme” ve “dönüş” aşamaları 
anlatılır. Osmancık ve Santiago’nun “yeniden doğuş”a yönelen sorgulamaları, 
yönlendirici karakterler yoluyla uyarılmaları, dönüşüm için kesin bir arzuları, 
giriştikleri zor bir macera, zorlukları aşma ve kimliklerini kurma gibi ortak özel-
likleri her iki romanın dikkate değer benzerlikleridir. Osmancık romanı, Osman 
Bey’in Şeyh Edebali ile karşılaşmasından sonra ve gördüğü rüyanın etkisiy-
le Osmancık karakterinden Osman Gazi Han’a dönüşümünü anlatır. Simya-
cı romanında Santiago’nun, firavun inciri ağacının altında gördüğü rüyanın 
etkisiyle kimlik ve anlam sorgulaması ve içsel yolculuğuna çıkarak kendini 
yeniden var etmesi anlatılır. Her iki romanda, olayların gelişimi, simge kişiler, 
değerler ve yolculuğun aşamaları benzer bir seyir izler.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 222             Haziran 2016
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Bu çalışmada, Tarık Buğra’nın Osmancık ve Paulo Coelho’nun Simyacı 
adlı romanlarının baş kişileri Osmancık ile Santiago’nun kimlik arayışı, Jo-
seph Campell’in “kahramanın sonsuz yolculuğu” bağlamında benzerlikler ve 
farklılıklar açısından karşılaştırılacaktır.

Anahtar kelimeler: Osmancık, Simyacı, Macera, Arayış, Erginleşme, Dönüş.

A Comparison Of The Alchemist And “Osmancık” In Terms Of 
Identity Construction

Abstract
Throughout his/her life, the human being seeks to construct an identity ac-

ceptable by the society and him/herself. As a social being, an individual, who 
tries to satisfy different needs, wishes not to fall into conflict with him /herself, 
to comprehend the meaning of life, acquire a proper identity, achieve respect 
in society with a social status and be happy. Any identity constructed by the 
individual does not need to be compatible with social norms, as the most im-
portant thing for a person is compatibility with oneself. The type of personality 
acquired only according to the values and truths of others is lacking in defining 
the individual. That lacking aspect might turn into a source of unhappiness all 
his/her life, and they might feel incomplete, unhappy, valueless and restless. 
In this regard, what is essential for an individual is constructing an identity 
compatible with their nature, in harmony with their personal differences, cons-
tructive, positive and meaningful.

As regards the identity construction processes followed by their protago-
nists, Santiago and Osmancık, both the Alchemist by Paulo Coelho and Os-
mancık by Tarık Buğra, share many technical and thematic similarities. In both 
novels, “call for adventure”, “maturation” and “return” stages, as depicted by 
Joseph Campell in his “eternal journey of the hero”, are presented through the 
protagonists. The common points between Osmancık and Santiago are their qu-
estionings directed to “rebirth”, the warnings they get from guides, their deter-
mination and ambition for transformation, the difficult adventures they under-
go, and success in overcoming obstacles and constructing their own identities. 
Osmancık, as a novel, tells the story of Osmancık beginning with his meeting 
with Sheikh Edebali and his transformation from Osmancık into Osman Gazi 
Khan with the influence of a dream he has. The Alchemist is about Santiago’s 
identity construction, under the influence of a dream he has while sleeping 
under a tree, and then questioning his identity and the meaning of his life, 
followed by his inner and external journey. In both novels, the plot, symbolic 
characters, values and the stages of the journeys have many points in common.

In this article, the identity construction processes of the protagonists, Os-
mancık in Osmancık by Tarık Bugra and Santiago in the Alchemist by Paulo 
Coelho will be compared and contrasted as regards “the eternal journey of the 
hero” depicted by Joseph Campell.

Keywords: Osmancık, The Alchemist, Adventure, Pursuit, Maturation, Re-
turn.

Edebiyat öznelinde düşünülürse, bireyler kendi tekillikleri, yaşam tecrü-
beleri, tarihsel süreç içinde diğer bireylerin bütüne kattığı değerlerden ne ka-
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dar etkilendiklerine göre (yani toplumu, o toplum yapan değerlerin toplamı ile 
bireysel olarak bu toplumdan aldıkları değerler kapsamında) edebi metinler 
üretirler. Edebi üretim salt o toplumun bir yansıması değildir. İçinde bireyin 
farklılığını da barındırır. Üretilen metinler aynı zamanda hem bir çağın, top-
lumun, kolektif birikimin meyvesi, hem aynı zamanda bu meyveyi oluşturan 
sosyal ağacın beslendiği yaratıcı kaynaklardır. Üretimlerde özgür iradesi olan 
edebiyatçı (yazar, şair, eleştirmen) bunu değişik yöntemler ve tekniklerle ya-
pabilme özgürlüğüne sahiptir. Bir romanın kurgusu, bir oyunun ana öyküsü, 
seçilecek konu ve izlekler, betimlenecek mekanlar, kurgunun geçtiği zaman, 
analiz edilecek karakterler, hangi kişiye olumlu hangilerine ise olumsuz bir 
anlam yükleneceği gibi kurgusal nitelikteki tüm etkinliklerin yanı sıra, üre-
tilen eserin söylemi, dili, cümle kurgusu, sözcük seçimleri, yöntem, söz sa-
natlarının kullanımı da okuyucu üzerinde etkinin niceliğini ve niteliğini de 
belirleyici özelliğe sahiptir.

Herhangi bir yazarın kurgu dünyasında oluşturduğu dünyaya benzer bir 
biçimde, günlük yaşamda da insanın kişiliğini, kimliğini oluşturma süreci 
mevcuttur. Yaşamdan kurguya aktarılan gerçeklik gibi, kurgusal gerçeklikten 
de yaşama akan başka türden bir gerçeklik bulunur. Romancı, öykücü ya da 
oyun yazarı, kurguladığı dünyada olay örgüsü ve yarattığı kişilikler üzerinden 
okur vasıtasıyla yaşama müdahale eder. Algıları biçimlendirebilir, tarihi yeni-
den kurgulayabilir ya da yeni kişilikleri hayatın içine dahil edebilir.

Paulo Coelho ile Tarık Buğra, Simyacı1 ve Osmancık2 romanlarında, ya-
rattıkları/yeniden kurguladıkları karakterleri Santiago ve Osmancık yoluyla 
kimlik arayışı, kendini bulma ve ideal bir kişiliğe erişme gibi konularda örnek 
karakterler ortaya koyarlar: “Tarihi bir roman olan ‘Osmancık’, Türk milletinin 
kendi olma mücadelesi derin ve mitik bir düzlemde irdeleyerek tarihin, insanı 
kuran ve zamana bağlayan gücünü vurgular.”3 Her insanın bireysel kimliği ve 
toplumsal kimliği vardır. Toplumda, bireye özgü olan seçimler, tercihler, dav-
ranış, eylem, hal ve hareketler, dünya görüşü ve yaşam tarzı kişisel kimliği 
belirlerken; bir etnik gruba, mezhebe ya da dine aidiyet ise toplumsal kimlikle 
ilgilidir. Aradaki farkı oluşturan unsur, insanın kendi öz değerlerine ya da 
toplumsal normlara göre tanımlanmasıdır; zira, kendilik değerleri ile toplum 
tarafından kabul gören genel değerler her zaman örtüşmez. İnsanın değerle-
ri, yaşam tasarımı, kendisi ile ilgili düşündüğü tasarruflar, yanlış ve doğru 
kabulleri, inançları, kendini ifade biçimi, planlayıp kurgulayarak yaşamak 
istediği hayat biçimi, kısacası evrende kendine nasıl bir yer kurmak istediği 
doğrudan bireye özgüdür ve benzersiz kimliğini oluşturur. Öte yandan, top-
lumsal bağlamda aidiyeti temsil eden, coğrafi, fizyolojik, sosyolojik ya da ide-
olojik özellikler ise bireyin dışarıdaki diğerleri ile etkileşiminin bir sonucudur 
ve toplumsal kimliğin belirleyicisidir. Yaşamında mutlu, huzurlu ve anlamlı 

1 Tarık Buğra, Osmancık, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2011.
2 Paulo Coelho, Simyacı, (Çev.: Özdemir İnce), Can Yayınları, İstanbul, 2007.
3 Veysel Şahin, “Kahramanın Sonsuz Yolculuğunda ‘Osmancık’ın Simgesel Halleri”, Fırat Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, Elazığ, 2015, s. 110.
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bir varoluşu arayan birey, kısıtlama ve şekillenmelerden bağımsız, özgür bir 
varlık olarak hayata tutunmaya çalışır.

Günümüz dünyası, değişen insan, zaman ve mekan algılarıyla,

“...bireyselliğin artışını ve çok değişik kimlikler arasında seçim yapma ola-
nağı getirmiştir. Böylece insanlar kendilerini gerçekleştirme açısından; ge-
lenek, kültür ya da dinin dayatmadığı bir iç benliği keşfetmek, daha fazla 
bireysellik, kendini anlama, esneklik ve farklılık arayışına girebilmek için 
daha fazla alan bulabilecektir.”4

Bireyin salt kendi adına giriştiği kendini keşfetme serüveni, sınırlı seviyede 
bir varoluşu mümkün kılarken, toplumun liderliğini üstlenen bireyler açı-
sından hem kendisi ile savaşma ve zaaflarını yenmeyi hem de toplumu daha 
ferah bir varlık alanına taşıma zorunluluğunu gerektirir.

Simyacı romanında Santiago, bireysel bağlamda bir iç keşif serüvenine atı-
lır. Osmancık romanında Osmancık hem bireysel düzeyde kendini bulmak 
hem de topluma liderlik edebilecek özelliklere kavuşmak zorundadır: “Tarık 
Buğra’nın Osmancık (romanında) ... Osmanlı devletinin kurucusu olan Os-
man’ın Osmancık’tan Osman Bey’e ve Osman Bey’den Osman Gazi’ye doğru 
bir gelişme gösterdiği anlatılmaktadır.”5 Bu açıdan, Santiago’nun öyküsü bi-
reysel kimlikle ilgili iken, Osmancık’ın dönüşümü hem bireysel hem de top-
lumsal kimliği ilgilendirir.

1. Farkındalığın Ortaya Çıkışı ve Maceraya Çağrı

İnsanların içinde mutlaka bir mecra bulup dışarı akması gereken, hem yı-
kıcı hem de kurucu potansiyel taşıyan bir enerji ile yaşarlar. Bu enerjinin/
gücün dışa vurulabilmesi için, ilk olarak bireyin bunu fark etmesi gerekir. Ki-
şinin öz farkındalığı genellikle başka bir gücün, kişinin, olayın ortaya çıkışı ile 
tetiklenir ve birey yavaşça hayatı ve kendini sorgulamaya başlar. Kimlik ara-
yışının en önemli aşamalarından biri olan bu sorgulama dışarıdan bir gücün 
müdahalesi ile olur. Rene Girard’a6 göre roman kişilerinin arzularını yönlendi-
ren, dölleyen ve onlarda hedef nesneye yönelik arzuyu uyandıran bir dolayım-
layıcı bulunur. Bu kişi kahramanın görmeyen gözü, duymayan kulağıdır, onda 
var olan cevherin ortaya çıkarıcısı, istek ve arzularına giden yolda pusulasıdır.

Oğuz toplumunun derin bilinci olan Dede Korkut’un arketipsel görüngüsü, 
Osmancık romanında Şeyh Edebali olarak karşımıza çıkar: “Ulu kişiler/yüce bi-
reyler, bilinç altındaki yücelik algılamalarının kişileşmiş görüngüleri olmakla bir-
likte, yalıtık ve sökük zamanları birbirine ekleyen (time-binder) nitelikleriyle tinsel 
anlamda kurucu ve sağaltıcı’dırlar.”7 Gizli ayrıntıları fark ettiren sihirli bir değ-

4 Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, (Çev.: Osman Akınhay - Derya Kömürcü), Bilim ve Sanat 
Yayınları, Ankara, 1999, s. 407.
5 Orhan Söylemez, “Özbek Edebiyatından Tarihi Bir Roman: Yıldızlı Geceler (Babür)”, A.Ü. Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 15, Erzurum, 2000, s. 118.
6 Rene Girard, Romantik Yalan ve Romansal Hakikat (Edebî Yapıda Ben ve Öteki), (Çev. Arzu Eten-
sel), Metis Yayınları, İstanbul, 2001.
7 Ramazan Korkmaz, “Rene Girard’ın Üçgen Arzu Modeli Bağlamında Osmancık Romanı”, Tarık 
Buğra, Prestij Kitap, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2008, s. 181.
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nek, basit manaların derin iç yapısını görmemizi sağlayan gizli gözdür. Simyacı 
romanında ise bu işlevi gören kişi(ler) falcı kadın ve Salem Kralı’dır. Daha ger-
çekçi çizgilerde yazılan Osmancık romanında, Şeyh Edebali sadece bir uyarıcı 
değil yönlendirici, gelişimi takip eden ve sürekli müdahalelerde bulunan bir kişi-
dir. Daha gizemli bir atmosfere sahip Simyacı romanında ise falcı kadın ve Salem 
Kralı sadece Santiago’yu harekete geçiren ve onu arayışa sürükleyen tiplerdir.

Santiago daha ziyade, gizemli bir dilin anlattığı, doğaya sinmiş işaretleri 
okuması gerektiğini öğrenir ve bu dilin şifrelerini çözerek kendi olma yolunda 
ilerler. Osmancık ise ilk başta daha doğrudan müdahalelerle yönlendirilerek, 
eleştirilerek ve doğru yol kendisine bilge adam tarafından gösterilerek yolunu 
keşfetmeye sevk edilir. Osmancık romanında: “kahramanın kişisel bilinç altı ve 
kolektif bilinç dışında ferdi ve milli seviyede bir yığın tecrübeden geçiril(mesi)”8 
olgunlaşması için çok önemlidir. Sonraki gelişim aşaması ise Santiago’nun çiz-
gisi ile örtüşmeye başlar. Her iki karakter de doğanın içinde daha fazla zaman 
geçirmeye, dağları, tepeleri, nehirleri, hayvanları ve göğü çözmeye yönelir. Her 
iki romanda, doğa kişilerin sorgulamaların kaynağı ve içsel duyumların/düşün-
celerin yönlendiricisi bir güce dönüşür. Doğanın dili Osmancık ve Santiago için, 
simgelerle bezenmiş bir göstergeler dizgesine evrilir. Doğanın içinde her iki ka-
rakter de kendilerini, geçmişlerini görür ve onun şifrelerini çözümleyerek kendi-
lerinin varlığını ve gelecekteki arzularını/ideallerini/ülkülerini keşfederler.

Sıradan bir insan, genellikle içinde var olan yetenek ve kabiliyetlerin farkı-
na varmaz. Hayatını yaratıcı özelliklerini gerçekleştiremeden geçirir. Kaderini 
çevresinin kendisine yüklemiş olduğu değerlere uygun biçimde yaşar. Sıra-
dan bireyler açısından, “kendimize olan bakışımızı belirleyen şey başkalarının 
bizimle ilgili ne düşündüğüdür. Kimlik bilincimiz bir arada yaşadığımız insan-
ların yargılarına hapsolmuştur.”9 Hem Santiago hem de Osmancık, romanın 
başlarında dışarıdan yüklenen değer yargılarına hapsolmuş kişiler olarak 
betimlenir. Santiago, babasının mesleği olan çobanlığı yapmaktadır ve ömrü-
nü bu şekilde geçirecek olursa sıradanlıktan kurtulma şansına sahip değil-
dir. Osmancık ise savaşçı bir alperen tipi olarak sunulur: “Osmancık kavga 
aramayan; ama en önemsiz aykırılıkları ve aykırı bulduğu davranışları kavga 
sebebi sanan veya sayan asi bir gençtir. Osman’ın gururu her şeyi idi; gururu 
için yaşıyordu ve bu durum onun için bir nevi kişiliğini arayış idi.”10 Fiziksel açı-
dan çok güçlüdür, ancak bu gücü denetleme yetisinden uzaktır; tam tersine 
gücünün bir tür esiri durumundadır. Hem Santiago hem de Osmancık, sıra-
dan bireylerin konumuna sahip bireyler olarak, kendi kişisel potansiyellerinin 
keşfini henüz yapamazlar.

Osmancık, salt fiziksel güce ve gücün sağladığı toplumsal övgüye hapsol-
muştur. Öfkeli, fevri, denetimsiz ve aklını kullanmak istemeyen bir yapıdadır. 

8 Tarık Özcan, “Osmancık Romanı’nın Arketipsel Sembolizm Bakımından Çözümlenmesi”, Bilig, 
Sayı: 26, Ankara, 2003, s. 104.
9 Alain De Botton, Statü Endişesi, (Çev.: Ahu Sıla Bayer), Sel Yayınları, İstanbul, 2010, s. 19.
10 Ayşegül Kılınç Cabur, Tarık Buğra’nın Romanlarındaki Halk Bilimi Unsurları Üzerine Bir İncele-
me, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 
2006, s. 10.
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Toplumun geleceği adına kendini denetlemesi gerektiğinin bilincinde değildir. 
Kayı Boyu’nun gelecekteki lideri olması için, mevcut özelliklerini geliştirmesi, 
lider vasıflarını kazanması gereklidir, ancak Osmancık bunların uzağında bir 
kişi olarak betimlenir:

“...öfkenle avunuyorsun. Gücünü, kuvvetini öfkelerinle avutuyor, çürü-
tüyorsun. Rum güzellerinin Kara Osman diye cilvelenişleri, Rum ve Ger-
miyan delikanlılarının senden korkuları yetiyor sana. Ömrünü harcıyor-
sun; Allah’ın emanetine ihanet ediyorsun. Sokakta, pazarda, düğünde, 
dernekte, avda, seyranda bir laf atışması, hoşuna gitmeyen bir davranış 
olmaya görsün, tokadın, sillen, kılıcın, kaman hazır. Üç beş Rum birkaç 
Germiyanlı tepeledin yahut kaçırdın mı, yiğitsin gayrı… İşin tamam, için 
rahat. Çürüyorsun oysa.”11

Osmancıkla ilgili bu tespitler, bilge bir ruhun, evreni bir bütün olarak görebi-
len üstün bir gözün gözlemleridir. Bunlar sadece birer gözlem değil, Osmancık’ın 
içindeki potansiyeli gören, ona gelecek adına büyük bir sorumluluk yükleyen, 
zaaflarını belirleyen ve uyarıları ile onu sorgulamaya iten bir tür ilahi uyarıdır.

Simyacı, başkişi Santiago’nun benzersiz kişisel deneyimlerinin simgesel 
boyutlarda anlatıldığı, ancak ruhsal yolculuğun evrensel ölçeklerde de incele-
nebileceği bir romandır. Psikolojik açıdan derinlemesine karakter betimlemesi 
yapan roman, öz-farkındalık, kendini keşfetme ve kalbinin sesini dinleyerek 
içsel yolculuğa çıkma yoluyla bireyin kendini gerçekleştirme izleğine odakla-
nır. Osmancık’ın, önce beylik ve daha sonrasında bir devlet kurucu kimliğe 
dönüşümüne benzer şekilde, Santiago’nun çıktığı yolculuk hem fiziksel hem 
de ruhsal olgunlaşmayı kapsar.

Dünyanın keşfedilmesi aynı zamanda insanın kendini anlaması ve tanı-
ması anlamına gelecektir. Yolculuk, bu açıdan, romanda insanların yaşa-
mında önemli simgesel çağrışımlara sahiptir. Bir metafor olarak kullanılan 
yolculuk, yaşamı her an keşfedilmesi gereken bir bilinmez olarak sunarken, 
yaşam nereden geldiği ve nerede son bulacağı bilinmeyen bir serüven şeklinde 
açımlanır. Simyacı’da yolculuk Santiago’nun karşısına çıkan birçok bilmece-
nin çözümlenmesine dayanan ve her bir çözümde daha ileri bir yaşamsal algı 
yaratan keşif serüvenidir. Osmancık’ta ise, daha çok hamlığın içinde debele-
nen ve fiziksel gücünü denetim altına alması gereken, ruhunun derinliğinde 
yatan bencilliği, gururu, öfkeyi ve kibri alt etmek zorunda olan Osmancık’ın 
kendi ruhunun bilmecesini çözmesi anlamındadır.

Bir bakıma, yolculuk günümüz toplumunda yaşanan olgularla, bireyin iç 
dünyası arasında ortaya çıkan çelişkili algıların ve ruhsal kırılmaların dayat-
tığı psikolojik bir varoluş çabası olarak da düşünülebilir: “Yolculuğun, insan 
hayatında kendini ve yaradılış gayesini anlamak bakımından, çok önemli sim-
gesel bir değeri vardır.”12 Santiago sadece bulmaya çalıştığı bir gerçek değil, 
aynı zamanda içinde yaşadığı çağın da bir meyvesidir ve hem kendi hayatını 

11 Tarık Buğra, Osmancık, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2011, s. 13.
12 Juan Arias, Paulo Coelho: Confession of a Pilgrim, (Trans. Ann McLean), Harper Collins, London, 
2001, s. 197.
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olumlamak hem de zamanı aşarak yeni ve farklı bir varoluşa ulaşmak için yol-
culuğa çıkar. Santiago’nun ilk karar aşaması, bu açıdan geleneğe ve toplumsal 
değer dayatmalarına karşı bir başkaldırıyı anlatır ve Santiago dünyanın ken-
disine sunduğu rahatlığı terk ederek, zor ve zahmetli bir serüvene yelken açar.

Osmancık ise, Santiago ile bazı açılardan benzerlik bazı açılardan da fark-
lılık gösterir. Osmancık’ın değişimi bireyseldir ve bu açıdan tıpkı Santiago 
gibi kendi mevcut varoluşuna meydan okumak ve yeni bir kimliğe bürün-
mek zorundadır. Ancak, Santiago’nun kimlik kazanma uğraşısı sadece onun 
var oluşsal bir sorunudur ve bireysel bir düzlemde seyreder: “Ulysses benzeri 
kendini keşif yolculuğu, simgesel açıdan Santiago’nun dünyadaki misyonuna 
dönüşür: mutluluğu, kendini gerçekleştirmeyi ve yaradılış gayesini simgeleyen 
Tanrı’yı bulmak.”13 Osmancık ise sadece kendisi ve sevdiği Malhun Hatun için 
değil, liderliğine aday olduğu Kayı Boyu’nun (ve Oğuz toplumunun) geleceği 
açısından da olgunlaşmalıdır.

Romanın başından itibaren kısmen bilinçli bir kişilik olarak sunulan San-
tiago’nun tersine, Osmancık kendi davranışlarının yaratabileceği yıkımın far-
kında değildir. Aşırı bir gururun, öfkenin ve gösterişin denetimindedir. San-
tiago zihnini meşgul eden varoluş sorununu kendi iç dünyasına yöneltirken, 
Osmancık’ın bakışları diğer insanların üzerine yoğunlaşır:

“Yazar, Osman’ın geçirdiği bu devreyi, şahsiyetinin oluşmasını ve olgun-
laşmasını, yalnız ferdi ve duygusal çerçevede ele almamış, sosyal ve ideal 
planda da işlemiştir. Osman’ın geçirdiği bunalım, yalnız duygusal değil-
dir. O, beyliğin anlamını, hayatının gayesini ve manasını düşünmekte ve 
anlamaya çalışmaktadır.”14

Kendi iç dünyasına yönelmesi, babası Ertuğrul Gazi’nin uyarıları, Şeyh 
Edebali’nin sözleri ve daha sonrasında Malhun Hatun’un aşkı ile sağlanır; 
Osmancık romanında “Malhun Hatun, Osman’ın aşkının yöneldiği kişi olarak 
değil, onu tamamlayan bir değer”15dir. Santiago, iç sorgulamalardan daha iç-
sel olan özünün keşfini yapmaya doğru yönelirken, Osmancık bilek gücünün 
denetiminden aklın ve sağ duyunun erginliğine doğru yönelir.

Santiago, iç sesini dinlemediği zaman, babasının kendisine sunduğu var-
lıklı çobanlık mesleğinin sıradanlığında kaybolup gidecektir. Benzer biçimde, 
Osmancık da olgunlaşmaya ayak diremesi durumunda, ağabeyi Gündüz’ün 
boyun liderliğini kabul edecek ve toplumunun geleceğini şekillendiren bir li-
derden çok, herkesin gücünü övdüğü ve kızların hayran olduğu sıradan bir 
alp tipi olmaktan öteye geçemeyecektir. Osmancık, sabırlı olmayı bilemez. 
Herhangi birisinin sözünü, davranışını bir meydan okuma olarak görmeye 
eğilimlidir. Fevri doğası onu her an yıkıma doğru itmektedir. İnsanlara kendi-

13 Jyoti Mishra, Paulo Coelho’s Fiction Existential and Spiritual Preoccupation: Select Study of Seven 
Novels, Lap Lambert Academic Publication, Germany, 2012, s. 167.
14 Bilge Ercilasun, “Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine”, Hacettepe Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Dergisi, Sayı: 16, Ankara, 1999, s. 5.
15 E.B. Yılmaz, Tarık Buğra İnsan ve Eser, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Elazığ, 2005, s. 126.
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ni ispat etmek için derin ve karşı konulamaz dürtülerin denetimindedir. Yüz-
me, avcılık, okçuluk, binicilik ve güreş gibi alanlarda kendisini ispatlamıştır 
ve rakibi yoktur.

Şeyh Edebali ile karşılaşması tesadüfle açıklanamayacak kadar önemli bir 
dönüm noktasıdır. Edebali’nin kendisine dönük eleştirileri, onu tıpkı Santia-
go’nun kendine dönük bakış açısı geliştirmesine benzer biçimde, dış dünya-
dan iç dünyasına dönmesine neden olur. Santiago, başından beri dünyanın 
büyüklüğünün sorgulaması içindedir. Şeyh Edebali de, Osmancık ile tartış-
masında, küçüklük ve büyüklük kavramlarının göreceli doğasına gönderme-
lerde bulunur. Aslında Edebali, küçük olanın insanın kendisi ve hayalsizliği 
olduğunu ima eder. Bir bakıma, küçük olan Osmancık ve dünya tasarımıdır. 
Büyük düşünüldüğü zaman insanın büyüklüğü ortaya çıkacak ve dünyanın 
küçülmesi sağlanacaktır. Başka bir ifade ile, dünya ve dış koşullar bireyi de-
netleyemeyecektir; tersine, birey koşulları belirleyecek ve yaşamın nesnesi ol-
mak yerine öznesi konumuna yükselebilecektir.

Dünyayı küçük benden büyük bene doğru bir dönüşüm için değiştirmeye, 
çözmeye çalışan Santiago, hayatın anlamını kavramaya doğru yönelir. Santia-
go’nun beni bireyselden evrensel bene ulaşma çabasının yansımasıdır. O, ge-
nel insanlık açısından kendisini olgunlaştırmak ister. Onun çabası varoluşun 
genel gayesini kavramaya yöneliktir. Bu açıdan kısmen Osmancık’ın uyanışı 
ile benzerlik gösterir. Fakat, Osmancık’ın Edebali ile başlayan uyanışı, birey 
düzleminde bir kimlik arayışı gibi görünse de, Kayı Boyu’nun lideri olan Er-
tuğrul Gazi’nin oğlu olması nedeni ile daha siyasi ve toplumsal bir nitelik de 
taşır. Başka bir ifade ile; Santiago kendisi için dönüşmek zorunda iken, Os-
mancık’ın dönüşümü bir boyun, milletin geleceği açısından da çok önemlidir. 
Santiago, doğa ile bir bütünlüğü arzular ve onun dilini çözmesi bireysel bir 
mutluluk ve huzur sağlar. Oysa Osmancık doğa ile birleşmekten çok, kendi 
bölünmüşlüğünü onamak, kendi benliğinin fazlalıklarını atmak ve boyu/top-
lumu ile bütünleşmek zorundadır.

Sıradan bir hayat süren Santiago basit bir varoluştan tatmin olacak bir 
doğaya sahip değildir, çünkü yaşamın ana gerçeğinin belirli bir hedefi ve ama-
cı olan bir yaşam sürmek olduğuna inanır. Onun arayışı sürekli gördüğü bir 
rüya ile başlar. Bu rüyada bir çocuk onu sürekli Mısır piramitlerine çağırır 
çünkü orada gömülü bir hazine olduğunu iddia eder. Benzer biçimde, Ede-
bali ile karşılaşması ve Malhun Hatun’a aşık olmasından sonra, Osmancık 
da sürekli bir rüya görmeye başlar. Onun rüyası, tepelerden, bayırlardan, 
ovalardan akan insan seli ile ilgilidir. O, simgesel boyutta, çok farklı mekan-
lardan gelen irili ufaklı boyların birleştiricisidir. Santiago ise, firavun inciri ile 
simgelenen kendilik değerlerinin keşfini yapacaktır.

Gördüğü rüyanın etkisi ile, Santiago yolculuğu yapmaya karar verir ve yol-
culuk sırasında birçok kötü durumla karşılaşır, aşkı tanır, kendisi bir simyacı-
ya dönüşür ve sonunda ise gömülü olan hazineyi bularak kendilik değerlerini 
kurmayı başarır. Osmancık da, rüyanın anlamını yavaşça kavramaya ve o doğ-
rultuda acılar çekerek hamlıktan olgunluğa geçmeye başlar. Santiago, amacı-
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na ulaşmak için simgesel çölü aşmak zorundadır; Osmancık ise Kaf Dağı’nı, 
Zümrüdü Ankası, Malhun Hatun ile aşmak zorundadır. Hem çöl hem de dağ, 
amaca ulaşmak için, kahramanın önüne dikilen zorlu değişim sürecini anlatır.

Santiago, dünyanın ortak ruhuna karışarak, arketipsel bilincin bir par-
çasına dönüşür ve böylece yaşamın özünü ve aşkın değerini görebilecek bir 
iç görüye kavuşur. Başlangıçta babası onu durdurmaya ve kararından vaz-
geçirmeye çalışsa da, Santiago yolculuk konusunda kararlı davranır. Onun 
yolculuğa çıkma kararı kanına işlemiş bir tutku ve merak gibidir. Tutkusunu 
gerçekleştirmek ve merakını gidermek için tatmin edilmesi çok zor bir açlık 
duyar. Bu istek, yaydan fırlayan bir ok gibi, durmaya niyeti olmayan bir kişi-
liğin dışa vurumudur. Santiago sürekli ileriye doğru gidecek, hiç durmadan 
hedefine ilerleyecektir. Onun için artık geri dönme olasılığı yoktur. Osmancık 
açısından, Edebali’nin sözleri yolculuğu başlatan ana unsurdur. Çok fazla 
kızmasına ve hatta av dönüşü öfkesine yenilerek atını, içine sorgulama kur-
dunu atan Edebali’nin üstüne sürmesine rağmen, Osmancık sürekli Edeba-
li’nin söylediği, “Oysa çürüyorsun” sözünü anımsar.

Kararlılık, simgesel boyutu ile insanın sıradanlaşan yaşantısına ve önceden 
belirlenmiş kaderine bir karşı çıkıştır. İnsan, kendisine sunulan yaşamla yetin-
mek zorunda değildir ve her ne pahasına olursa olsun kendi hayatını kendi karar-
ları ile değiştirip onu daha anlamlı hale getirebilir. Hem Osmancık hem de Simyacı 
romanlarının asıl gücü, insanın kendi kaderini kendisinin çizebileceğine dair bu 
önermesinde yatar. Edilgenlik içinde yaşanan hayatlara bir ayna tutan roman-
lar, insana içinde taşıdığı gücü göstererek onun tanrısal yönünü ortaya çıkarır. 
Bunun ilk ivmesi insanın hayatının gerçekleri ile tatmin olamamasından kaynak-
lanan bir öz-farkındalık yaşamasından geçer. Kendilik değerlerine ulaşmanın ilk 
önemli koşulu, bireyin içsel dönüşüme karşı olan bir isteğin uyanmasıdır.

Kırılma noktaları veya kader anları doğru zamanda doğru kişilerle karşı-
laşmak ya da doğru yerde bulunmaktır. Dolayımlayıcı adı verilen bu kişiler 
roman kişilerine yönelik tetikleyici/uyarıcı/yönlendirici bir işlev görürler. Do-
layımlayıcı bir insan, bir olay olabileceği gibi bir simge de olabilir. Osman-
cık’ın Sivrikaya’da Şeyh Edebali ile karşılaşması onun kırılma anıdır. Far-
kındalığa giden yoldaki ilk aşamadır. Osmancık’ın maceraya çağrısıdır. Onu 
düşündürmeye kendisini sorgulamasına yol açar. Benzer biçimde, Santiago 
da kendi içinde hissettiği ve rüya motifi ile zihnini sürekli uyanık tuttuğu ma-
ceraya çağrı, Salem Kralı ve falcı kadın figürleri ile pekişir. Her iki karakter, 
dış kaynaklardan etkilenerek kendi maceralarına yönelirler.

2. İç Sesi Duymak / Arayış

Maceraya çağrılan birey, iç sorgulamaların denetimine girer. Artık geri 
dönüş imkanı bulunmaz, çünkü sorgulama insanın eksik yönlerinin farkı-
na varmasını sağlar. Birey mevcut koşullarından bir daha tatmin olamaz ve 
değişmek zorundadır. Ancak kendini tanıdıkça ve içinde kendisini rahatsız/
huzursuz eden yönlerinden kurtuldukça bir huzura ve mutluluğa ulaşabilir. 
İnsanı mutluluğa götüren süreç, kendini tanıma, kendi iç sesine kulak vere-
bilme ve belirli bir hedef/amaç için gerekli davranışları sergilemekten geçer.
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Hem Osmancık hem de Santiago, kendilerine biçilen statünün dışına çıka-
rak, kendi hazinesinin/amacının arayışı içine girmek ister: “Dağcı, doruk için 
değil kendisi için, dağdaki kendisi için dağa çıkar. Doruk bir bakıma, dağ yaşa-
mının aracıdır. Dağa, doruğun aracı gözüyle bakamaz dağcı. Dağcının amacı: 
kendini bulmak kendini bilmektir. Belli bir şey için değil, yeniden doğmak için 
çıkılır dağa.”16 Santiago kendisine biçilen din adamı olma statüsünün dışı-
na çıkarak kendisini aramak/tanımak ister ve firavun inciri ağacının altında 
gördüğü rüyanın etkisiyle kişisel menkıbesinin arayışı içine girer: “Coelho, 
Santiago’yu bir özneye dönüştürür ve onu merkeze koyarak, insanın tavırlarını 
değiştirdiğinde kaderini ne kadar derin biçimde dönüştürebileceğini gösterir.”17 
Osmancık da, Edebali’nin zihnine düşürdüğü düşü gerçekleştirmek, aşık ol-
duğu kadına ulaşmak ve onunla birlikte ülküsünü gerçekleştirmek amacını 
taşır. Her iki kişi de kendilerini neyin beklediğini ya da amaçlarına nasıl ula-
şacaklarını bilecek durumda değildirler. Santiago’nun amacı rüyasında gör-
düğü hazine değildir, kendisini bulmasıdır.

Rüya hem Osmancık hem de Santiago için, maceraya çağrı, ayrılma ve atı-
lacak adımın ilk hamlesidir. Rüya sayesinde her iki karakter kendi iç seslerine 
kulak verir. Santiago kendisine ailesi ve toplum tarafından biçilen değer kalıp-
larının dışına çıkar. Ailesi onun bir din adam olmasını ister, fakat o hayatında 
Latince ve İspanyolca okumaktan daha önemli şeyler olduğunu düşünür ve 
küçüklüğünden itibaren dünyayı tanımayı hayal eder. Kendisine uygun gö-
rülen din adamı rolünü benimserse, kendi ideallerinden vazgeçmek, dar bir 
mekana sığmak ve dünyanın genişliğini, büyüklüğünü idrak etmekten vazgeç-
mek zorunda kalacaktır. Osmancık da ilk olarak kendi kendine uygun bulduğu 
varoluşla sınırlı bir hayat sürmek zorunda kalacaktır. Değişime ayak diremek 
hem Osmancık hem de Santiago açısından sıradanlığa hapsolmak anlamını ta-
şır. Her ikisi de beraber yaşadıkları insanların oluşturduğu değerler manzume-
sinde birer figür olmaktan kurtulma şansını kaybetme tehlikesine maruz kalır.

Sıradan bir insandan kahraman konumuna yükselmek, ilk olarak bir uya-
nışı, bir ülkü edinmeyi ve ülküsü için zahmetli değişimden geçmeyi gerektirir. 
Birey, kendini toplumun değer ölçütünde sınarsa, o toplumla ya ters düşer 
ya da ona eklemlenir. Eklemlenme kendilik değerlerinden ve ülkülerden vaz-
geçme ve sıradanlaşma anlamına gelir. Oysa, uyanışı deneyimleyen Santiago 
ve Osmancık için, artık sıradan olma gibi bir olasılık kalmaz. Çünkü her ikisi 
de hayallerinin peşine düşme kararlılığını gösterir. Santiago, kendi ölçütünü 
kendisi belirlemeye karar verir ve ailesine rahip olmak istemediğini, bunun 
yerine yolculuk yapıp dünyayı tanımayı hedeflediğini söyler. Osmancık da, 
kendisine değişmesi gerektiğini söyleyen Şeyh Edebali’nin yanına giderek ol-
gunlaşmaya ve doğru yolu bulmaya karar verir:

“Tarık Buğra’nın kimi romanlarında erkek, son derece güçlü ve hırslı bir 
delikanlıdır. Gençliğindeki hırsı ve fevrîliği başarıya ulaşmasındaki en bü-

16 Nermi Uygur, Yaşama Felsefesi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1993, s. 12.
17 Sonia Soni, “Life Realized Through Riddles: A Study of Paulo Coelho’s The Alchemist”, MIT Inter-
national Journal of English Language & Literature, Vol. 1, No. 2, Aug. 2004, (2014), pp. 86.
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yük engeldir. Onu olgunlaştıracak bilge bir yönlendiriciye ihtiyacı vardır. 
Güdümleyicisi ise sevdiği kadına kavuşma arzusu olacaktır. Zamanla ol-
gunlaşan erkek, romanı eylemleriyle rayına oturtan kişi haline gelmiştir.”18

Osmancık hem Malhun Hatun’u görmek hem de Edebali’nin kendisi ile yolu 
nasıl yürümesi gerektiğini anlamak ve değişimi nasıl başaracağını öğrenmek 
için şiddetten, kan dökmekten, öfkesinden ve kibrinden sıyrılarak, Edebali’nin 
evine sıkça gitmeye başlar. Her iki karakter, gördükleri rüyaların peşine düş-
meyi seçerler. Bu seçimler, Osmancık’ın ve Santiago’nun kimlik arayışının en 
önemli aşamalarındandır. Her ikisi de maceraya kulak tıkamaz ve yola girerler.

Yüreğin ve ruhun sırlarını açığa çıkarmak için, Simyacı ve Osmancık ro-
manları pek çok önemli yol önerir. Sorgulama ve yaşanılan gerçekliğe şüphe 
ile yaklaşma, Osmancık ve Santiago’nun ilk başvurduğu yöntemdir ve bu sa-
yede rüyalarına erişmenin kapısını aralarlar. Sorgulama, doğanın ve nesne-
lerin ruhunu onlara gösterir. Santiago, kısa süre içinde hayatın ve doğanın 
kendisine sunduğu dili çözer ve onu anlar.

Simyacı romanında, Santiago’nun takip etmesi gereken dört önemli ilke 
bulunur: “yüreğini dinlemek, dünyanın işaretlerini takip etmek, nesnelerin 
arasındaki parça-bütün ilişkisini kavramak ve bireysel yazgının önemini an-
lamak.”19 Roman, tarihi, coğrafi, dini, felsefi, psikolojik ve mitolojik pek çok 
soyut ve somut simgelerle doludur. Santiago’nun kendisi en önemli psikolojik 
simge olarak düşünülebilir. Endülüslü kızın gözleri ve Mısır piramitleri tari-
hi açıdan insanın geçmişi ile mitik tarzda bir bağlantıyı oluşturur. Gizem ve 
geçmiş zamana dair duyguları yaratan bu iki imge, insanın evrende kendi 
gücüne dayanarak yarattığı bir dünyanın evrimini serimlerken, aynı zamanda 
sonsuzluk içinde zamanın karşısında trajik insan konumunu ortaya çıkarır. 
Endülüs, Afrika, Tepeler, Sahra Çölü ve çölün ortasındaki vaha insanın me-
kana bağlı varoluşunu simgeler. Mekanlar aynı zamanda kendini arayan bi-
reyin kat ettiği yolu da gösterir. Santiago, yolculuğuna başladığı Endülüs’ten 
sonra bütün bu mekanlarda doğayı gözlemler, kendini tanır ve sorgulamalar 
sonucunda yine Endülüs’e geri gelir. Bu uzaklaşma ve dönüş insanın tüm 
sırlarının ve gerçeğinin yine kendi içinde olduğunu gösterir. Santiago’nun 
aradığı tüm gerçekler kendi kişiliğini temsil eden Endülüs’te bulunur. İnsan 
geldiği toprağa geri döner ve geri döndüğü asıl kaynak kendi özünü ve kişiliği-
ni kazandığı hem anaç topraktır hem de varlığın temel anlamıdır.

Osmancık ise kendi içine döner. Kendi davranışlarını, diğer insanlara kar-
şı tavırlarını, hırsını, öfkesini ve gururunu yeniden gözden geçirir. Sürekli bir 
işaret peşinde koşar. Malhun Hatun’u ilk gördüğü zaman onu bir peri san-
ması simgesel boyutludur. Çok hızlı akan görüntüsü, Malhun Hatun’un oldu-
ğu gibi kendisinin de hayatın da geçiciliğini sembolize eder: “Zümrüdü Anka, 

18 Yıldıray Bulut, “Tarık Buğra’nın Romanlarında Kadın, Erkek İzlekleri Ve Birbirleriyle Olan İlişki-
leri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish 
or Turkic, Volume: 9/3, Winter, Ankara, 2014, p. 314.
19 Manju Muraleedharan, “Multi-Disciplinary Dimensions In Paulo Coelho’s Novel The Alchemist”, 
Journal of Literature, Culture and Media Studies, Vol. III, 5-6 Jan-Dec. 2011, pp. 52.
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kendini aramanın sembolüdür. Osmancık’ın kendini arama sürecine Malhun 
Hatun eşlik eder. Malhun Hatun, onun kendinden arınması ve kendini yeniden 
bularak saf şuur haline gelmesini temsil eder.”20 Osmancık geçicilik içinde, 
yavaşça akıp giden hayatın edilgen bir nesnesinden çıkıp kendini tanımaya 
başlar. Kalanoz ya da Al Zahid’e karşı giriştiği mücadeleden, kan dökmekten 
artık utanır bir hale gelir. Gücünü boşa harcadığını fark eder. Diğer alperen 
arkadaşları ile daha az zaman harcar. Atına binerek sürekli doğayı gözlemle-
meye, insanları uzaktan izlemeye ve daha derin bir huşu içinde ney üflemeye 
başlar. Harlaklı Derviş, Dursun Fakı, Abdal Derviş gibi aydınlarla daha fazla 
zaman geçirir. Aklına sürekli babasının kılıcı gelir. Kılıcın anlamını çözmeye 
uğraşır. Kılıç simgesi ile geleceğin hayalini kurar.

Santiago ve Osmancık, maceraya çağrı aşamasından sonra, kendi içlerine 
dönerek maceranın peşine gitme kararı alırlar. Sürekli uyanık bir zihnin yan-
sıması olarak, iç seslerine eğilirler. Dünyayı tanımak ve kararlarını pekiştir-
mek adına doğanın içinde, yalnız zaman geçirirler. İç sesleri onları yönlendirir 
ve farkındalığın bir kararlılığa dönüşmesini sağlar.

3. İlk Eşiğin Aşılması

Osmancık ve Santiago, kimlik arayışlarında gelen çağrıya cevap verirler. 
Santiago, sürekli aynı rüyayı görür ve rüyanın anlamını çözmek için falcı ka-
dına gider. Osmancık da bir rüya görür ve rüyasının anlamını ilk olarak Kum-
ral Abdal ve Dursun Fakı’ya daha sonrasında ise Edebali’ye sorar. Çingene 
kadın, Santiago’nun bir hazineye kavuşacağını belirtir ve hazinenin üçte biri-
ni ister, fakat Santiago buna inanmaz, kendisini kandırdığını düşünür. Tek-
rar aynı rüyayı gördüğünde bunun kendisine gönderilmiş bir işaret olduğunu 
düşünür. Osmancık da rüya sayesinde Kayı Boyu’nun lideri olacağını, toplu-
mu birleştireceğini, adaleti hem kendi soyu hem de diğerleri için sağlayacak 
bir konuma geleceğini ve bütün bunları ay simgesi şeklinde gördüğü Malhun 
Hatun’la birlikte yapacağını anlar.

Dolayımlayıcı, kahramanın çıktığı erginlenme yolunda, hedeflerine ulaş-
ması konusunda, bir rehber işlevi görür. Osmancık’ın dolayımlayıcısı Edebali 
iken, Santiago’nun dolayımlayıcısı Salem Kralı’dır. Dolayımlayıcı, eşiğin aşıl-
masına kadar kahramana rehberlik sunar; onların işlevi “kahramanın kade-
rine gidilen yolda ... aşırı güç bölgesinin girişinde “eşik muhafazası”na gelince-
ye dek ilerler.”21 Dünyayı tanıma arzusu içerisinde olan Santiago, dünyanın 
bütün gerçeklerini görmek, önyargılardan uzak biçimde olgulara bakmak, 
belirlenen konumundan farklı bir varoluşu deneyimlemek, kendi kendisinin 
tanrısı olmak ve kendi kaderini yaşamak amacını taşır.

Osmancık romanında, Osmancık’ın tetikleyicisi olan, onu maceraya ha-
zırlayan Şeyh Edebali, onda birtakım soru işaretleri uyandırmaya başlar. Ka-
yı’nın kılıcının Gündüz ya da Savcı beylerden daha çok kendisine yakışacağını 

20 Tuba Dalar, “Karakter Sentezleyici Bir Roman Olarak Osmancık’ta Yapı Unsurları”, Dergi Kara-
deniz, Cilt: 6, Sayı: 23, Ankara, 2014, s. 8.
21 Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, (Çev.: Sabri Gürses), Kabalcı Yayınevi, İstan-
bul, 2013, s. 94.
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belirtir. Osmancık da içsel anlamda kendini tanımasına, farkındalığını ortaya 
çıkarmasına sebep olur. Gözünün önüne iki kılıç gelir. Birisi Kayı’nın, Ertuğ-
rul Gazi’nin kılıcı, diğeri Osmancık’ın kılıcıdır. Birinci kılıç, kendini aşmış ve 
geleceği kurma işlevini üstlenen, toplumu adına hareket eden güç ve iktidarın 
sahibi bir liderin simgesidir. İkinci kılıç ise, birey düzleminde sıkışmış, aklı ve 
sağduyusu yerine, duyguları ile hareket eden kendini aşamamış Osmancık’ın 
macera öncesi halini gösterir.

Felsefi anlamda, Santiago’nun yaşamı, içinde duyduğu güdüler, dinlediği ve 
anlamaya başladığı evrenin dili, dünyanın ve doğanın ruhu, cennet kavramı, 
yaşadığı çatışma ve simyacılık mesleği önemli simgelerdir. Santiago’nun yaşa-
mı başlı başına mikro düzeyde bir kişinin yaşantısı iken, makro düzeyde ken-
dini ve var oluş gayesini çözümlemeyi başaran, erginlenen, mükemmelliğe ula-
şabilen, dünyayı bir edilgen nesne olarak değil bir etkin özne şeklinde kurmayı 
başarabilen insanlığın resmini çizer. Santiago’nun çözmeyi başardığı doğa dili 
bir bakıma tanrının dilidir ve tüm uygarlık öğretilerinden ötede hem ilkel çağ-
larda hem de günümüz toplumunda mevcut ancak çoğu insanın fark etmeyi 
başaramadığı gizli dildir. Doğanın dilini insanın mikro çekirdeği olarak görmek 
de mümkündür. Sözcüklerden ya da harflerden değil, seslerden ve doğanın 
içindeki işaretlerden oluşur ve bu yüzden herhangi bir topluma özgü değil tüm 
insanlara gönderilmiş ve herkese hitap edebilecek bir dildir. Cennet kavramı, 
dini öğretilerle çelişen bir bakış açısının serimidir. Cennet, Santiago’nun keş-
fettiği şekliyle, insanın kendisidir. İnsan kendi içindeki tanrısal sesi ve varlığı 
fark ettiğinde o sesin öğretilerine uymaya başlarsa, ruhunun eriştiği bir din-
ginlik içinde kendi içsel, ruhsal ve düşünsel cennetini kurmuş olur. Çölde hır-
sızlarla yaşadığı çatışma gerçek olarak algılanan nesneler dünyası ile aşkın bir 
bakış açısının görebileceği gerçeklik arasındaki algı farkıdır. Bir bakıma, çölde-
ki hırsızların başı, henüz doğanın sırlarını keşfedememiş, çıkmaya henüz karar 
vermemiş, sorgulamaya başlamamış Santiago’nun gölge arketipidir. Bu yüzden 
onun tarafından öldürülmemiş olması, gölgenin yenilgisi ve Santiago’nun iç-
sel keşif serüveninin zaferidir. Simyacılık ise, insanın varlığını kurucu özelliği 
ile algılanmalıdır. Simyacı sadece kimyasal açıdan maddeleri başka maddelere 
çevirmez, simgesel açıdan yararsız birçok insani niteliği hem bireyin hem de 
toplumun yararına olacak biçimde dönüştüren ve altını insandan yaratabilen 
biridir. Santiago’nun babası da tıpkı iç savaştan kaçanların lideri gibi mitolojik 
bir simgedir. O da, tıpkı Salem kralı, falcı kadın ve billuriye dükkanının sahibi 
gibi uyarıcı, bilge kişi arketipleridir. Diğer bir bakış açısı ile, tüm bu fikirler, 
insanı türlü tehlikelere karşı harekete geçen ve bireyi dış düşmanlara ve zor-
luklara karşı uyaran derin bilinç ya da bilinç altı olarak da görülebilir.

4. Erginleşme/Sabır Yolu

Erginleşme yolu, kişinin maceraya çağrı aşamasından sonra, macera-
ya hazır olması için gerekli olgunluğa erişmesi açısından kendi benliğini ve 
kimliğini sağlamlaştırdığı aşamadır. Kahraman yine tek başına değildir. Onu 
destekleyen biri her zaman vardır, ancak bu kişi ya da güç, fiziksel olarak 
yanında olabileceği gibi, içindeki bir ülkü, bir aşk, bir duygu ya da amaçtır. 
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Kahraman, “İnsanüstü yolculuğu sırasında kendisini her yerde destekleyen iyi 
kalpli bir güç olduğunu ilk kez burada fark edebilir.”22 Sabır ve kararlılık içinde 
geçirilen bu aşama, hamlıktan, olgunlaşmaya geçişin olduğu evredir. Hedef-
lenen yolda, kişi olayları irdeler, düşünür, kararlar alır ve içindeki olumsuz 
yönlerin farkına vararak, kendisini yeniler. Kişiliğinde, amacına ulaşmasını 
engelleyebilecek olumsuz yönlerinden arınmaya çabalar.

Santiago, Salem Kralı ve falcı çingene kadın, Osmancık ise Şeyh Edebali 
sayesinde, maceraya davet edildikten sonra, artık geri dönüşü olmayan bir 
yola girerler. İlk aşamaları, kendilerini tanımaya çalışmalarıdır. Her iki karak-
ter de doğayı ve dış dünyayı gözlemleyerek dıştan içe doğru açılan bir keşfin 
içine girerler. Osmancık ve Santiago insanlardan kaçarak inziva köşelerine 
çekilirler. Santiago, daha çok doğada bulunurken, tepeleri, dağları, nehirleri, 
ovaları, ağaçları ve diğer doğa unsurlarını keşfetmeye, onların dilini çözmeye 
çabalar. Osmancık ise, arkadaşlarından ve eğlence ortamlarından koparak, 
Edebali’nin tekkesinde zaman geçirmeye ve sorgulama yapmaya başlar. San-
tiago doğada, Osmancık da tekkede olgunlaşma aşamasını sürdürür.

Santiago sürekli gördüğü rüyanın anlamını çözmeye çabalarken, Osman-
cık Edebali’nin kendisine yönelik eleştirilerini düşünmeye ve kendi kişiliğinde 
hangi olumsuzlukların barındığını anlamaya çalışır. Rüyanın gücü, Santia-
go’nun olgunlaşmasını sağlarken, Osmancık’ın yanında bulunan iyi kalpli 
yardımcı Malhun Hatun’dur. Santiago, inziva köşesinde kendini yeniden keş-
feder, kararlarından emin olur ve yolculuk için hazır hale gelir. Osmancık da 
kendi farklı gözlerle görür. Gücünün ancak doğru amaçlar için kullanılırsa bir 
değeri olacağını anlar. Zümrüdü Anka diye tanımladığı Malhun Hatun’un aşkı 
sayesinde ne kadar kibirli, öfkeli ve hırslı olduğunu görür. Tüm bu özellikle-
rinin yıkıcı olduğunu anlamaya başlar. Edebali’den Malhun Hatun’u ister, 
ama Edebali onun isteğini reddeder. Sonrasında ise onunla görüşmeyi kabul 
etmez. Her iki ret de, Osmancık’ın hala kişisel gelişimini tamamlamasını, sab-
rı öğrenmesini, kibrinden ve hırsından vazgeçmesini, kendini daha yakından 
tanıyarak yıkıcı özelliklerinden arınmasını sağlama amacını/işlevini taşır. 
Edebali’ye göre, Osmancık Oğuz toplumunun geleceğidir, ancak mevcut hali 
ile sadece aşık, toy ve fevri bir gençtir.

Hem Santiago hem de Osmancık’ın ülkülerine/amaçlarına ilerlemeleri 
için, inziva köşelerine çekilmeleri, içsel hesaplaşmalar yaşamaları çok önem-
lidir. Allen’in belirttiği gibi: “Yapmak zorunda olduğunuz şeye inanmalısınız, 
şüpheyle gölgelenmemiş bir zihinle inanmalısınız ve sonra onu anlayıncaya 
kadar üzerinde düşünmelisiniz. İşte o zaman arınmaya ve iç dünyanızı yarat-
maya başlarsınız.”23 Santiago ve Osmancık da, Jung’un “gölge arketipi”24 diye 
adlandırdığı, içlerindeki olumsuz yönlerinden kurtulmayı başarır. İnsanın 
içinde korktuğu, beğenmediği, sevmediği ve ideal bir kişiliğin önünde engel 
olarak gördüğü yönleri olabilir. Bu tür özellikler, o insanın gölgesidir ve büyük 

22 Joseph Campbell, a.g.e., s. 113.
23 James Allen, Düşüncenin Gücü, Koridor Yayınları, İstanbul, 2013, s. 88.
24 Carl Gustav Jung, Dört Arketip, (Çev.: Zehra Aksu Yılmazer), Metis Yayınları, İstanbul, 2013.
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hedeflere ulaşmak için, bireyin bu gölge yönlerinden kurtulması gereklidir. 
Hem Santiago hem de Osmancık, kendilerine dönerek, içlerindeki gölgeleri ile 
yüzleşir ve onları alt etmeyi başararak, olgunlaşabilir.

Olgunlaşma aşamasından önce hem Osmancık hem de Santiago’nun ya-
şamları huzurlu ve kolaydır. Osmancık, dilediği gibi, ata binebilir, gezebilir, 
eğlenebilir ve istediği gibi davranabilir. Santiago da istediği kadar kitap oku-
yabilecek zamanı bulur ve içsel huzurunu bozacak neredeyse herhangi bir 
kaygıdan uzaktır. Edebali, Osmancık’ın rahatını bozar ve onu sorgulamaya 
iterken, Santiago da sık gördüğü rüyalardan sonra, Salem Kralı ve falcı kadın 
tarafından rüyalarının peşine gitme konusunda cesaretlendirilir. Her ikisi de 
başlangıçta biraz tereddüt yaşamalarına rağmen, sonunda kararlarını verir 
ve meydan okumayı kabul ederler. Böylece, Osmancık’ın bir ülkü ve Santi-
ago’nun bir hazinenin peşinde sembolik açıdan kendini keşfetme yolculuğu 
onların asıl amacına dönüşür. Osmancık açısından yolculuk, kendini tanı-
mayı, gücünü kullanmayı, boyu ve soyu için yeteneklerini harcamayı, adaleti 
sağlamayı da içeren birleştirici bir görevi başarmak anlamına gelir. Santiago 
içinse yolculuk mutluluğu, kendini keşfetmeyi ve yaradılış gayesini simgele-
yen tanrıyı bulmaktır.

Santiago Mısır piramitlerine yolculuğa çıkma kararı alırken, tümü ile şüp-
helerinden arınmış değildir. Osmancık da değişim açısından özellikle kendini 
nasıl değiştireceği konusunda şüphe içindedir. Salem Kralı Santiago’ya rüya 
görmenin yaşamı çok daha ilginç hale getirdiğini ve insanın kendi kişisel ma-
cerasını keşfetmesi gerektiğini söyler. Edebali de Osmancık’ın gücünü boşa 
harcadığını ve kendisini çürüttüğünü belirtir. Santiago’ya rüyalarının peşi-
ne düşerek, mantıklı bir sonuca ulaşana dek gidip, rüyasını gerçekleştirmesi 
öğütlenir. Osmancık’a da toplumunun geleceği ve bekası için kendini değiştir-
mesi gerektiği ima edilir.

Santiago, çobanlıktan geçerek, Zümrüdü Anka’sı Fatıma’ya olan aşkına 
kadar bir dizi aşamadan geçer ve ona döneceğine söz verir: “Santiago, Fati-
ma’ya karşı aşkını bir güce dönüştürür. Fatima da onun karşılaşacağı tehli-
kelerin farkında olmasına rağmen, onu arayışında destekler.”25 Osmancık da 
Malhun Hatun’a olan aşkı sayesinde değişimi başarır ve büyük bir kararlılıkla 
onu elde etmek için kendisiyle savaşır. Her iki kişi için de aşkları onların en 
önemli güdü kaynağıdır. Fatıma ve Malhun Hatun, Santiago ve Osmancık’ın 
girdikleri yolda başarma arzusunu simgeleyen birer güçtür.

Santiago’nun yolculuk sırasında karşılaştığı Simyacı, çölde onun dolayım-
layıcısı haline dönüşür. Osmancık ise birçok kişiden yardım alır: babası, ağa-
beyi Gündüz, Kumral Abdal, Malhun Hatun ve Dursun Fakı. Ancak, Simyacı 
nasıl Santiago’yu her anlamı ile eğitirse, Osmancık’ın asıl eğiticisi Edebali’dir. 
Simyacı ve Edebali, Santiago ve Osmancık’ın erginleşme sürecinde bir nevi ve-
lisidir. Onlar, kahramanlara evrenin dilini konuşabilmeyi ve mikro kozmostan 
makro kozmosa geçişi öğretir.

25 Sonia Soni, “Life Realized Through Riddles: A Study of Paulo Coelho’s The Alchemist”, MIT Inter-
national Journal of English Language & Literature, Vol. 1, No. 2, Aug. 2004, pp. 89.

222_Vedi_Askaroglu.indd   15 29.06.2016   14:17:32

205



16 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Salem Kralı, insanın gençken kendi arzularının ne olduğunu bildiğini ve 
bu bilincin coşkuya dönüşerek amaçların gerçekleştirilmesi için kullanıldığını 
söyler. İnsan genç iken onu betimleyen en önemli unsur coşku ve duygu-
dur, ancak yaşlılığın bilinci ve bilgeliği zamanla kazanıldığından, genç insanın 
önce bilinç kazanması gereklidir. Edebali de, gençliğin delişmen bireyi ortaya 
çıkardığını, gücü belirlediğini, ancak genç bir kişinin amaçlardan ve gelecek-
ten pek de haberdar olmadığını anlatır. Hem Edebali hem de Salem Kralı, sağ 
duyu ile hareket edilmesini salık verir ve sağ duyunun bireyin kaderini ve 
hayattaki amacını belirlemek için yeteceğini söyler, ancak sağ duyu kolayca 
elde edilebilen bir güç değildir. Hem Osmancık hem de Simyacı kendi kaderini 
ve amacını keşfettikten sonra, güçlü yönlerini, zayıflıklarını, hayattaki fırsat-
larını görmek ve tehlikelerin farkına varmak zorundadır.

Osmancık ve Simyacı romanlarında, kahramanların hayallerini gerçekleş-
tirmesinin önünde engel teşkil eden dört farklı tehlike bulunur:

(1) Aile, öğretmenler, arkadaşlar, toplumsal gelenekler ve kendisinden 
beklentilerin dayattığı olumsuz dünya algısı. Santiago, ailesinin engelleri ile 
karşılaşır. Babası, onun yolculuk yapmasını istemez. Osmancık’ta durum 
biraz daha farklıdır. O, zaten kayı boyunun lideri olan Ertuğrul Gazi’nin oğ-
ludur ve gelecekte boyun lideri olmaya doğal bir adaydır. Yine de ağabeyleri 
ve amcası, onun ülküsünü gerçekleştirmesi açısından potansiyel engellerdir. 
Zaten, amcası onun liderliğine pek sıcak bakmaz. Diğer bazı boyların liderleri 
de onun kişiliğini öne sürerek, onun uygun bir lider olamayacağını düşünür. 
Rakip olabilecek konumda olan ağabeyi Gündüz ona Edebali gibi, en büyük 
desteği verir. Bir bakıma, aile, öğretmenler (rehberler), toplumsal gelenekler 
ve beklentiler biçiminde ortaya çıkan engelleri hem Osmancık hem de Santia-
go’nun kendi kararlılıkları ile aştıkları söylenebilir.

(2) Eğer insan inanç ve kararlılıkla rüyalarının peşine düşerse, önüne çıka-
cak ikinci engel sevgidir. Bu duyguyu, Santiago-Fatıma ve Osmancık-Malhun 
Hatun ilişkisinde görmek mümkündür. Osmancık’ın ağabeyi Gündüz’e karşı 
duyduğu sevgi ve saygı da ilk başta potansiyel bir engel olarak ortaya çıkar. 
Santiago, benlik düşlerinin peşinde iken Fatıma’ya büyük bir bağlılık duyar 
ve onun aşkına çok önem verir. Hatta bir ara rüyasını gerçekleştirmekten vaz-
geçer, fakat Fatıma aşklarının Santiago’nun önünde bir engel oluşturduğunu 
fark eder. Sonunda her ikisi de iç benliklerinin uğruna sosyal benliklerini ve 
aşklarını feda etmeye karar verirler. Osmancık açısından, Malhun Hatun, tek 
başına bir amaç değildir. Eğer, olgunlaşma sürecini tamamlamadan Malhun 
Hatun’a kavuşsaydı, Osmancık’ın idealini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği 
belirsiz olurdu. Edebali, bilinçli bir şekilde, Osmancık’ın Malhun Hatun’a duy-
duğu aşkı, onun olgunlaşması için bir araç haline dönüştürür ve başarılı olur.

(3) Birey aşkı/sevgiyi kendini gerçekleştirme serüveninde itici bir güç ola-
rak kabul ettikten sonra karşılaşacağı diğer bir engel başarısız olma korku-
sudur. Birey, yolculuk sırasında pek çok sıkıntı ve zorlukla karşılaşır ve bir 
an başarılı olamayacağı korkusuna kapılır. Alt edilemeyecek zorluklar karşı-
sında hayallerinden vazgeçme aşamasına gelir. Başarmanın sırrı düşmekten 
korkmadan kararlılık ve inançla tekrar ayağa kalkma gücünü göstermekte 
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yatar. Santiago da birçok kez başarısızlığa uğrayarak yılgınlığa düşer. Para-
sını çaldırır, yolunu şaşırır, çölde aç ve susuz kalır, dayak yer, ancak yine de 
tüm tökezlemelerden sonra inancı galip gelir ve yine düşlerinin peşine dü-
şer. Osmancık da, kimi zaman Malhun Hatun’u elde edemeyeceğini düşünür, 
Edebali tarafından sürekli reddedilir, Kalanoz ve Al Zahid onu öldürmek ister, 
bazı oba beyleri onun liderliğini uygun bulmaz, ama yine de hepsini aşmayı 
başarır ve amacına giden yolda başarılı olur.

(4) Birey, inancı ve kararlılığı sayesinde umutsuzluk ve korkularını aştık-
tan sonra, önüne çıkan son engel başarmanın yaratabileceği çekingenlik, tat-
min ve suçluluk duygusudur. Özellikle amacına çok yaklaşan kişi, bu duygu-
ları yoğun bir biçimde yaşamaya başlar. Amacın kendisi sonuçtan kimi zaman 
daha önemli hale gelir ve birey rüyasını gerçekleştirdiğinde amacına ulaşmış 
olur, ancak amaca ulaşmak amaçsızlık/hedefsizlik anlamına gelir. Kısacası, 
sonuç sürecin önüne geçmiş olur. Oysa, kendini bulma yolculuğunun nihai 
hedefi bir iç keşif ise bu keşif sürecinde yaşanan olguların/maceraların ken-
disi sadece işlevsel bir konumda kalır. Oysa sonucu anlamlı kılan süreçtir ve 
bu yüzden sürecin bitimi maceranın bitimini imler ki bu da insanın yürüdüğü 
yoldan tekrar yürümesini imkansız kılar. Santiago, hedefine ulaşma konu-
sunda, bir bakıma hedefsiz kalmaktan da korkar. Ancak sevgiye ve hazineye 
ulaşması aynı zamanda kendi içindeki hazineyi de keşfetmesi anlamına ge-
lir. Bu sayede, bireylikten doğanın ve tanrının bir parçası olmayı başararak, 
öznel duyumsamaların ötesine geçebilmiş ve hedef yitiminin yaratabileceği 
boşluktan sıyrılabilmiştir. Osmancık da kendi omuzlarına binen yükün far-
kındadır ve Oğuz’un geleceği ona bir tür deneme biçiminde emanet edilmiştir. 
O, hem aşkı hem de inancı sayesinde benliğinin dehlizlerindeki bataklıktan 
kurtulmayı başarmıştır. Onun, ben duygusunu yenmesi özellikle Bursa fethe-
dilmeden ölmek istememesinden de anlaşılabilir. Bursa, bireyin değil, ulusun 
geleceğinin simgesidir ve Osman Gazi’nin amacına ulaştığının göstergesidir.

5. Dönüş Aşaması

Dönüş aşaması, erginleşmeyi başaran kişinin kendini gerçekleştirmesi ya 
da ülküsünü gerçeğe dönüştürmesi anlamına gelir. Kendilik değerlerini bulan 
kahramanın, giriştiği çabaların karşılığını alabilmesi için; “maceranın yaşam 
değiştiren gezisinden dönmesi gerekir.”26 Santiago ve Osmancık, kendilerine 
karşı savaşı kazanır, kendilerini tanır ve dış dünya ile bir uyum içine girerler. 
Her ikisi de artık dış koşulların dayatması ile hareket etmekten uzaklaşarak, 
kendi çevrelerindeki olayları ve insanları kendileri denetleyip yönlendirecek 
konuma gelirler.

Osmancık ilk olarak beyliğe, sonra gaziliğe ve en sonunda ise devlet kuru-
cu bir güç olarak hanlığa erişir: 

“Oğuz Kağan’ın şahsında kahramanlıktan, savaşmaktan başka değer 
tanımayan Alp tipi, Osman Gazi’nin şahsında Veli ve Gazi tipleri ile de 
karışarak tıpkı, Kayı’yı bayındır kılan, gerektiğinde atlanıp savaşan Ho-

26 Campbell, a.g.e., s. 222.
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rasan erleri gibi bir alperen tipine evrilir. Bu yolla kahraman Alp tipinden 
kopmaz, bizzat ona maddi güç ile manevi gücün barışması, karışması, 
kaynaşması demek olan yeni değerler ekler. Tipi daha olgun, daha dü-
zeyli, daha donanımlı hale getirir. Ortaya bir devlet adamı tipi çıkar.”27

Onun gelişimi, temsil ettiği Kayı Boyu’nun tüm Oğuz ve hatta Konya’dan 
Selçuklu ile birleşmesi ile son bulur. Bu birleşme, sadece Türkleri değil Rum-
ları da kapsar. Mihail Kosses, Evdoksiya ve Holofira din değiştirir. Osmancık’ın 
aldığı kararlar, kısmen itirazlarla karşılansa da, sağduyusu ve aklı sayesinde, 
herkesi ikna etmeyi başarır. Doğru hamlelerle hem Selçuklu sultanını hem de 
diğer beyleri amacının doğruluğuna inandırır. Onların desteğini alarak, kü-
çük köyleri, kasabaları ve kaleleri fetheder. Onun fetihlerinde, sağladığı ada-
let, yoldaşlarına sunduğu fırsatlar, paylaşımcı yaklaşımı ve kendisi ve ailesi-
ne pek bir ganimet almaması, onun yücelmesini sağlayarak doğal liderliğinin 
pekişmesine imkan tanır. Onun kararları ve eylemleri artık kendine dönük, 
bencil bir yaklaşımın değil, bir lider olarak toplumunun ve soyunun geleceği 
içindir. Bu yüzden, gerektiğinde babasına karşı gelir ve hatta kararlarını sü-
rekli eleştiren, onu çekemeyen amcasını savaş meydanında öldürür. Eylemle-
ri kendi duygularına değil olması gerektiğini düşündüğü gelecek adınadır ve 
bunu gören Edebali, Osman’ın artık kendisi ve babası dahil hiç kimsenin elini 
öpmemesi gerektiğini anlatır. Osman, artık bir birey değil, yeni kurulan dev-
letin simgesi, toplumunun lideri ve geleceğin inşacısıdır. Osman, Edebali’nin 
dünyanın büyüklüğü ve küçüklüğü hakkında anlattığı yüce amacın anlamını 
çözer. Osman da kendi küçüklüğünü ülküsü ile birleştirerek büyür ve Kayı ile 
Oğuz’u birleştirerek dünyayı da amaçlar doğrultusunda küçültmeyi başarır. 
Osman Gazi’nin dönüş aşamasını tamamlaması için tek bir yol kalır. Bur-
sa’nın fethedilip gösterdiği yere defnedilmesidir. Yatağında hasta bir şekilde 
ölümden önce, Orhan Gazi’den gelecek Bursa’nın fethi haberini bekler. Onu 
da alır ve geri dönüş aşamasını tümü ile gerçekleştirmiş bir biçimde ölür.

Osmancık gibi kendi toplumunu temsil etme ve devlet kurma amacını taşı-
masa da, Santiago da kendini keşfetmek ve dünyadaki amacını anlamak için 
giriştiği yolda sona gelir. Salem Kralı, Santiago’ya bir şeyleri istediği zaman, 
tüm evrenin onu gerçekleştirmek için işbirliği yapacağını söyleyerek, onu ma-
ceraya iter. Edebali’nin uyarılarına benzer biçimde, Osmancık gibi Santiago 
da dünyanın ruhunu görmeyi başarır. Asıl mesele, bu ruhu ortaya çıkaracak 
işaretleri okuyabilmekte yatar: “hazineyi bulmak için, işaretleri takip etmen 
gerekiyor. Tanrı herkesin takip etmesi için bir yol hazırlamıştır. Sen sadece se-
nin için bıraktığı işaretleri okumak zorundasın.”28 Aslında işaretler ne iyi ne 
de kötüdür, onlar sadece gelecekte olabilecek olayların önsezisi gibidir. Hem 
Osmancık hem de Santiago, işaretleri doğru okumayı başarır ve hedeflerini 
gerçekleştirebilir. Her ikisi de bazı olaylardan uzak durarak ya da sorumluluk 

27 Salim Durukoğlu, “Edebiyatla Tarihin Mutlu İzdivacı: Tarihi Roman Türü ve Osmancık’tan 
Osman Gazi Han’a Bir Olgunlaşma Kurgusu”, Turkish Studies - International Periodical For The 
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 8/7, Summer 2013, p. 143.
28 Paulo Coelho, Simyacı, (Çev.: Özdemir İnce), Can Yayınları, İstanbul, 2007, s. 20.
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alarak, sezgisel olarak kavradıkları dünyada kendilerine dönük bir gelişim 
çizgisi yakalarlar.

Osmancık ve Simyacı romanlarında geçen işaretlerin, insanın varoluş se-
rüveninde, deneyimlerinden, çevresinden ve iç sesinden imbikleyerek anlamlı 
hale getirdiği yaşamsal okumalar olduğu söylenebilir. İşaretleri okuyabilmek 
bir yetenektir ve hem sezgi hem tecrübe, inanç ve kararlılıkla birleştiğinde, 
bireyin yolculuğunu kolaylaştırma ve gerçekleştirme konusunda çok önemli 
birer yardımcıdırlar.

Sezgi ile kavranabilen işaretler, dünyanın ruhunu görebilme/okuyabilme 
yetisidir. Osmancık ve Santiago’nun işaretleri okuması hayatlarındaki en bü-
yük başarılarıdır. Her iki kahraman da evrendeki her nesne, olay ve kişinin 
birbiri ile bağlantılı olduğunu çözebilmiştir. Başka bir ifade ile geçmiş tüm 
yaşamın izlerini barındıran evrenin andaki sesini duymayı başarırlar. Tüm 
insanlık tarihi birbiri ile bağlantılıdır ve sezgiler sayesinde duyuşa aktarılan 
sesleri duymak mümkündür. Bu duyuş sevgi ile gerçekleşir, sadece insanı 
değil, hayatı ve dünyayı bir bütün olarak ruhu ile birlikte içselleştirme sevgi-
sidir. Bu kapsayıcı sevgi, insanın kendini keşfetmesine imkan tanıyan bir tür 
sihir gibi doğuştan insanın içindedir.

Sonuç

Her iki romanda da maceraya çağrı sonucu, romanın baş kişileri Santiago 
ve Osmancık içsel bir yolculuğa çıkarlar. Osmancık’ın kimliğinin şekillenme-
sinde Şeyh Edebali etkili olurken Santiago’nun dolayımlayıcısı Salem Kra-
lı’dır. Osmancık, Edebali sayesinde değişime uğramaya başlarken; Santiago 
içsel yolculuğa kendi isteği ile çıkar, ancak Salem Kralı onun yönünü belirler.

Her iki romanda da kimlik arayışı bir izlek olarak ön plana çıkar. Osman-
cık için kimlik bireysel düzlemde başlar ve sonrasında bir ülküye dönüşür. 
Kendilik değerlerini tanıması, kendisiyle hesaplaşması, kişiliğindeki olumsuz 
yönleri bastırması, arınması ve kendini bir ideale adaması ile birlikte Osman-
cık, bir birey olmaktan sıyrılır ve Oğuz toplumunun birleştiricisi ve Osmanlı 
Devleti’nin kurucusu konumuna yükselir.

Simyacı romanındaki başkişi Santiago ise ailesinin ve toplumun dayattığı 
ve olmasını istediği kimliğe bürünmeyi reddeder. Bunun yerine kendi kimliği-
ni aramaya koyulur. Osmancık gibi erginleşme yoluna girer ve olmak isteği bir 
kişiliğe dönüşür. Peşine düştüğü hazinenin aslında kendisi olduğunu, simge-
sel boyutta hazineyi kişiliğinde taşıdığını ve ancak zor bir süreçten sonra onu 
keşfetmenin mümkün olduğunu anlar.

Hem Osmancık hem de Santiago, bir rüyanın peşindeki kişiler olarak be-
timlenir. Rüya görmeyen bireyin, kendi kimliğine sahip olması ve amaçla-
rı doğrultusunda başarılı olması her iki romanda imkansız olarak sunulur. 
Rüya motifi, Osmancık ve Santiago açısından bireysel düzlemdeki bir mit 
işlevini görür. Osmancık ve Santiago, bireysel ve toplumsal düzlemde mitik 
yolculuklarında kendi rüyalarını görür ve onun peşine düşerek sonunda rü-
yalarını gerçeğe çevirirler.
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Öz

Kaynaklarda Juan-Juan, Apar, Avari, Obri gibi çeşitli adlarla anılan Avarlar, III. 
- IX. yüzyıllar arasında, dünya tarihinde önemli rol oynamışlardır. Avar hükümdarı 
Bayan Kağan zamanında Avar İmparatorluğu’nun sınırları, bugünkü Macaristan, 
Sırbistan, Arnavutluk, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatis-
tan ve Güney Almanya topraklarını da içine alarak en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Yakın tarihte Orta Avrupa’da, Avarlara ait 1200’den fazla arkeolojik kazı yeri 
bulunmuştur. Bu kazı yerlerinin büyük çoğunluğu mezarlıktır. Araştırma sonucu 
karşımıza çıkan sanat eserlerinde en çok kullanılan malzeme altın, gümüş ve 
bronzdur. Altın yoğun olarak çeşitli sürahiler, içki kapları ve kâselerde kullanılır-
ken, bronz kemer ve kemer detaylarında kullanılmıştır. Bunların yanı sıra altın, 
gümüş ya da bronzdan yapılan bilezik, küpe, yüzük, broş gibi parçalar da sık 
rastlanılan eserler arasındadır. Avar madeni eserlerinin bunlarla sınırlı olmadığı 
açıktır. Bu araştırmada Macaristan, Avusturya ve Amerika’daki müzelerde karşı-
laşılan Avar madeni eserleri ile çeşitli kaynaklardan derlenen eserler incelenmiştir.

Avar maden sanatı, Avar sanatını anlayabilmek ve Türk kültürü ile bağ-
lantısını görebilmek açısından çok önemlidir. Araştırma kapsamına alınan tüm 
bu eserler, zaman içerisinde sınırları Türkistan’dan Doğu Avrupa’ya doğru de-
ğişse de Avarların kültürel ve sanatsal birikimlerini beraberlerinde getirdikleri-
ni ve zaman içerisinde yeniden yorumladıklarını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Türk Sanatı, Avar Sanatı, Maden Sanatı, Orta Çağ, 
Bronz, Altın, Gümüş, Hayvan Üslubu, Grifon.

Avar Metal Art
Abstract

Avars who have been mentioned as Juan-Juan, Apar, Avari and Obri in va-
rious resources have played important roles in the history of the world between 
3rd-9th centuries. Under the rule of the Khagan Bayan, the boundaries of the 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 222             Haziran 2016
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  handeyilmaz@medipol.edu.tr
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Avar empire included current Hungaria, Serbia, Albenia, Ukraine, Romania, 
Bulgaria, The Czech Republic, Croatia and southern Germany.

More than 1200 archaeological sites form the Avar period have been disco-
vered recently in middle Europe. The majority of these sites are cemeteries. The 
metal art works discovered in these excavations are mainly made from gold, sil-
ver and bronze. Gold has been used intensely for some pitchers, drinking vessels 
and bowls, while bronze has been used for belt and belt details. Besides, gold, 
silver and bronze have been commonly used for bracelets, earrings, rings and 
brooches. It is clear that the Avar metal objects are not limited to these findings. 
In this study, Avar metal works compiled only from the museums visited in Hun-
gary, Austria and the United States and various sources have been examined.

Avar metal art  is very important for us to understand the Avar art and see 
the connection with the Turkish culture. With time although their boundaries 
varied from Turkestan to the Eastern Europe, the Avars brought their cultural 
and artistic achievements together and reinterpreted.

Keywords: Turkish Art, Avar Art, Metal Art, Medieval Age, Bronze, Gold, 
Silver, Animal Style, Griffon.

Avarlar, III. - IX. yüzyıllar arasında, dünya tarihinde önemli rol oynamış-
lardır.1 Çeşitli yabancı kaynaklarda birbirinden çok değişik adlarla anılır-
lar:2 Juan-Juan, Ju-jan (Çin); Avaroi, Avareis, Avares, Garamantlar, Hunnoi, 
Khunni, Kotzegeroi, Ombroi, Preudavaroi (Sahte Avarlar), Skalovai, Uar, Za-
bender (Doğu Roma); Avari, Avares (Latin); Abhar (Süryani); Avari, Avare, Obri, 
Obre (Slav), A-pa, Apar. Ancak Doğu Romalı tarihçiler Avar sözcüğünü yalnız 
Avarları değil, kimi zaman Hunları belirtmek için de kullandılar.3 Barthold, 
Thomsen’in Orhun yazılarındaki son tercümesinde geçen “Par-purum” ya da 
“Apar-Apurum” şeklindeki kelimeyi “Apar-Apurum” diye iki kelime ve iki ayrı 
kavmin adı olarak açıklamış olduğunu fakat her ikisine de soru işareti ko-
yarak kesin olmadığını bildirmiştir.4 Çeçen ise Avarların kişi ve yer adlarının 
Türkçe olduğunu ve Uygurların yaşadığı yörelerden gelmiş olduklarını söyler.5

1 MSGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı’n-
da, Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu danışmanlığında hazırlanmış doktora tezinin makale haline getirilmiş 
özetidir. Detaylı bilgi için bkz. Hazırlayan: Hande Yılmaz, Danışman: Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, Avar 
Maden Sanatı (Macaristan Milli Müzesi’nden Örneklerle), (Yayınlanmamış Doktora Tezi), MSGSÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015.
2 Jean-Paul Roux, Türklerin Tarihi Pasifikten Akdenize 2000 Yıl, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2007, 
s. 77; Akdes Nimet Kurat, IV. - XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devlet-
leri, Ankara, 1972, s. 24; Anonim, “Avar Türkleri”, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, Meydan Yayınevi, 
Cilt: I, İstanbul, 1969, s. 876-877; Emil Hersak, “Avarlar: Etnik Yaradılış Tarihlerine Bir Bakış”, 
Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 641-642; H.H. Howorth, “On The 
Westerly Drifting of Nomades, From The Fifth To The Nineteenth Century, Part IV. Circassians 
and White Khazars”, The Journal of the Ethnological Society of London, 2/2, London, 1870, s. 188; 
H.W. Haussig, “Zur Lösung der Awarenfrage”, Byzantinoslavica Revue Internationale Des Etudes 
Byzantines, Tome: XXXIV, Fasc. 2, 1973, s. 173-174.
3 Anonim, “Avarlar”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: II, Gelişim Yayınları, İstanbul, 
1986, s. 1031.
4 V.V. Barthold, Orta-Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, T.T.K.Y., Ankara, 2006, s. 17-18; V.V. 
Barthold, Orta-Asya Türk Tarihi Hakkında -Dersler-, Çağlar Yayınları, Ankara, 2004, s. 25-26.
5 Anıl Çeçen, Tarihte Türk Devletleri, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1986, s. 47.
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Avar tarihini, Asya Dönemi (III. - VI. yüzyıl) ile Avrupa Dönemi (VI. - IX. 
yüzyıl) olmak üzere, ikiye ayırmak mümkündür.

Hun İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Türklerin ikinci imparator-
luk hanedanı olan Avarlar, M.S. 200 yıllarında, Türkistan’da bağımsız bir im-
paratorluk (kabile federasyonu) kurdular. Türkistan’ın güneydoğu bölgelerin-
de toparlanıp, devletlerini kurduktan sonra, başkentlerini Orhun kıyılarına 
naklettiler. Bundan sonra yüz elli yıl boyunca, bütün Türkistan’ı egemenlik-
leri altında toplamaya gayret ettiler.6 Avar İmparatorluğu gittikçe güçlenerek 
büyüdü. 400 yıllarında, İrtiş Irmağı’ndan Kore Yarımadası’na kadar uzanan 
geniş bir alanı kapsayacak hale geldi. 458 yılında Çinlilerle yaptıkları bir sa-
vaşta yenilerek, kuzeye doğru çekildiler; bir daha da eski yurtlarına dönme-
diler. İmparatorluk bir süre daha devam ettiyse de, 552 yılında Gök-Türkler 
tarafından yıkıldılar. Göktürkler’e boyun eğmek istemeyen Avarlar’ın bir kıs-
mı Çin’e sığınıp ulusal benliklerini yitirdiler. Geri kalanlar da Göktürkler ile 
aralarında baş gösteren derin düşmanlık nedeniyle batıya doğru göç etmeye 
başladılar.7

Çoruhlu’ya göre VI. yüzyıldan itibaren tarih sahnesinde yer almaya başla-
yan Avrupa Avarlarının Asya Avarlarıyla (gerçek Avarlar) ilişkisi olup olmadığı 
henüz netleşmemiş bir konudur. Kimi araştırmacılara göre Savirler, kimileri-
ne göre de Juan-Juanlarla ilişkilidirler.8

Asya’dan gelen Avarlar ilk önce Volga bölgesindeki Ogur Türkleri’ne sığın-
dılar. Sonra, başka bir kabile federasyonu halinde ama gene Avar adı altında, 
Kafkaslar’ın kuzeyindeki Alan ülkesi sınırlarında göründüler.9 Avarların siya-
sal ve toplumsal örgütlenmesi, Avrupa Hunları’ndan farksızdı.10 Kafkas bölge-
sine varan Avar kağanı, 558 yılında Doğu Roma’ya bir elçilik heyeti göndere-
rek, İmparator Justiniaus’a anlaşma teklif etti.11 Doğu Romalılar, omuzlardan 
aşağıya sarkan örgülü uzun saçlara sahip olarak bahsettikleri Avarları ilgiyle 
karşıladılar.12 Çin devleti tarihçileri de kendilerinden sayılmayan kavimleri, 

6 Anonim, “Avarlar”, Türkler Anadoluda, İstanbul Araştırma Merkezi, İstanbul, 1996, s. 67.
7 Anonim, “Avarlar”, Görsel Büyük Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt: II, Görsel Yayınlar, İstanbul, 
1984, s. 1002; Laszlo Rasonyi, Türk Devletinin Batıdaki Varisleri ve İlk Müslüman Türkler, haz. Ş.K. 
Seferoğlu-Adnan Müderrisoğlu, Ankara, 1983, s. 17; Ahmet Taşağıl, Çin Kaynaklarına Göre Eski 
Türk Boyları, Ankara, 2004, s. 48.
8 Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı İç Asya’da Türk Sanatının Doğuşu ve Gelişimi, Kabalcı 
Yayınları, İstanbul, 2007, s. 342-343; Yaşar Çoruhlu, “Osmanlılardan Önce Kuzey Karadeniz ve 
Doğu Avrupa’da Türk Sanatı”, Kitap II. Bölüm, Tülin Çoruhlu, “Kayıp Mirasın İzinde” Gora Halk Sa-
natları, UKİD Kültür Yayınları-4, İstanbul, 2007, s. 46; Carter Vaughn Findley, The Turks In World 
History, Oxford University Press, Oxford, 2005, s. 35.
9 Anonim, “Avarlar”, Yeni Hayat Ansiklopedisi, Cilt I, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1961-
1963, s. 461.
10 Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Takin Yayınevi, İstanbul, 1992, s. 793.
11 C.A. Macartney, “On the Greek Sources for the History of the Turks in the Sixth Century”, Bul-
letin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 11, Part 2, University of London, 1944, s. 
267; Emil Hersak, “a.g.m.”, s. 645.
12 Rıza Nur Tanrıdağ, Türk Tarihi, Toker Yayınları, İstanbul, 1979, s. 38-42; Akdes Nimet Kurat, 
a.g.e., s. 27; Dinçer Koç, “Süryani Tarihçisi Efesli John (Ioann Ephesus)’un Gök Türkler ve Avarlar 
Hakkında Verdiği Bilgiler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 34, Cilt: 99, Sayı:198, Mayıs- 
Haziran 2012, s. 101-102.
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kültür farkları ve dış görünüşe göre adlandırdıklarından Avarlardan saç ören 
Türk kavmi (Sotheu) diye bahsetmişlerdir.13

Avarlar, bu tarihten sonra da Karpatlar’ın kuzeybatısında Vistül, Elbe, 
Oder ırmakları boylarında oturan Slavları buyrukları altına alarak, Ren’e ka-
dar sokuldular. Bayan Kağan, Macaristan’ın Tizsa ötesindeki bölgede, Eflak, 
Erdel, Boğdan’da oturan Germenleri yendi; 568 yılında da İtalya’ya göç eden 
Longbardlar’ın topraklarını aldı.14 Vaktiyle Atilla’nın yapmış olduğu gibi, o da 
baş karargâhını Tizsa Irmağı boylarında kurdu. Böylece, Macaristan toprak-
larında iki yüz elli yıl tutunmayı başaran Avar İmparatorluğu’nun temelini 
atmış oldu.15 Avarların bu başarısından sonra Macaristan’ın tamamı, tarihte 
ilk defa olarak, tek bir siyasi güç etrafında toplanıyordu. Ayrıca, Avarların 
hâkimiyeti altında bulunan Slavlar, tarihlerinde ilk defa, tek bir siyasi idare 
altında bir araya gelmiş oluyorlardı.16 584’de piskopos Suriyeli Johannes17’in 
ifadesi ile “Avarlar sayesinde savaşa alışan ve altın, gümüş, at sürüsü sahibi 
olan Slavların” sistemli göçürülmeleri yolu ile günümüz Orta ve Doğu Avrupa 
etnik haritasının Avar hakanlığı tarafından çizildiği anlaşılmaktadır.18 Avarla-
rın VI. yüzyılda Doğu Avrupa’daki bu üstünlükleri sanat alanına da yansımış 
ve Doğu Avrupa’ya Orta ve İç Asyalı etkiler taşımıştır.19

Bayan İmparatorluğu, merkezi Macaristan olmak üzere, Elbe, Alpler ile 
Sava Vadisi’nden Don’a kadar uzanıyordu. Dolayısıyla Bayan Kağan’ın başın-
da bulunduğu Avar İmparatorluğu bugünkü Arnavutluk, Ukrayna, Macaris-
tan, Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Hırvatistan, Güney 
Almanya topraklarını da içine alıyordu.20

Avrupa’da 200 yıl kadar süren hâkimiyetleri zamanında, Avarların en 
önemli askeri teşebbüsleri, İstanbul’u kuşatmalarıdır.21 617 ve 626 yılların-
da iki kez İstanbul’u kuşatıp Doğu Roma üzerine yürüdülerse de, bir başarı 
sağlayamadılar.22 630 yılından sonra Avar hâkimiyeti zayıflamaya başladı. En 

13 Anonim, “Avar Türkleri”, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, Cilt: 1, Meydan Yayınevi, İstanbul, 1969, 
s. 876-877.
14 Anonim, “Avarlar”, Yeni Hayat Ansiklopedisi, Doğan Kardeş Yayınları, Cilt I, İstanbul, 1961-
1963, s. 461-462; Omeljan Pritsak, “Türk-Slav Ortak Yaşamı”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: II, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 884.
15 Anonim, “Avarlar”, Temel Britannica, Cilt: II, Ana Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 1992, s. 165; Baha-
eddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre, T.T.K.B., 
Ankara, 2003, s. 114; F. Eckhart, Macaristan Tarihi, (çev. İbrahim Kafesoğlu), T.T.K.B., Ankara, 
1949, s. 10, 18.
16 Anonim, “Avarlar”, Berikan Tarih Ansiklopedisi, Cilt: II, Berikan Yayınları, Ankara, 2002, s. 73.
17 Dinçer Koç, “a.g.m.”, s. 93-108.
18 Ramazan Özey, “Tarihte Türk Devletleri ve Hâkimiyet Alanları”, Genel Türk Tarihi, Cilt: I, Anka-
ra, 2002, s. 59; Zerrin Günal, İslam Öncesi Türk Kültürü ve Tarihi, Nobel Yayın, Ankara, 2004, s. 
66-68; Anonim, “İslam Öncesi Dönem”, Türk Dünyası Kültür Atlası, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 
İstanbul, 2007, s. 113.
19 Wilhelm Holmqvist, “Europe, Barbarian”, Encyclopedia of World Art, Vol. V., s. 145.
20 Anonim, “Avarlar”, Türkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi, Cilt: II, İhlas Matbaacılık ve Dağıtım 
A.Ş., İstanbul, s. 86-87.
21 Dinçer Koç, “a.g.m.”, s. 101.
22 Gülçin Çandarlıoğlu, İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları Vak-
fı, İstanbul, 2003, s. 74; Hüseyin Memişoğlu, Bulgaristan’da Türk-İslam Kültürü ve Sanatı, Tarih 
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sonunda Frenk İmparatoru Büyük Karl, 803 yılında Avar ülkesini alarak, ba-
ğımsız Avar İmparatorluğu’nu büsbütün ortadan kaldırdı.23

Hun Devleti’nin yıkılmasından bir asır sonra, Orta Avrupa’ya gelip yerleşen 
Avarlar, Macaristan’da yeni bir kültürün doğmasına sebep oldular. Bu yeni 
Avar kültürü kendine ait özelliklerine rağmen, Hun sanatının birçok özelliklerini 
de taşımaktaydı.24 Bilindiği üzere, Hun kültürü ile Avar kültürünü birbirinden 
ayıran en belirgin özellik, Hun sanatında geometrik motiflerin, Avar sanatında 
ise hayvan üslubunun hâkim olmasıdır. Hayvan üslubu, Avar sanatının her 
döneminde yaygın olarak kullanılmıştır. Fakat Avarların ilk devirlerine ait bazı 
buluntularda, her iki üslubun da özelliklerine rastlanılmaktadır. Bu da bazı 
uzmanlar üzerinde ister istemez Hun kültürü ile Avarların daha evvelce temas 
ettikleri fikrini uyandırmıştır. Atilla’nın ölümünden az sonra, Hun kabileleri da-
ğılmaya mecbur olmuşlardı. Bu kabilelerden büyük bir kısmı Güney Rusya’da 
idiler. VI. asırda Dinyeper boylarında, Hun kültürünün hala yaşayan izlerine 
rastlanılması, kabilelerin kültürlerini kaybetmemiş olduklarını destekleyen bir 
delil olmuştu. M.S. 567 de Karpatlara inen Avarların, Güney Rusya’daki bu 
Hun kültüründen kuvvetli etkiler almış olmaları da çok muhtemeldir.25

Orta Avrupa’da Karpatlar havzasında, Avarlara ait 1200’den fazla arkeolo-
jik kazı yeri bulunmuştur. Bu kazı yerlerinin büyük çoğunluğu mezarlıktır.26 
Bu mezarlardan çıkarılan ve Bozkır sanatı kapsamına giren at koşum takım-
ları, mezar eşyaları, elbiseler, madeni eserler ve kuyumculuk işleri üzerinde 
çeşitli mitolojik sahneler, insan ve hayvan (grifon, ejderha, köpek, balık vb.) 
figürleri, av sahneleri, eski hayvan üslubunun devamı olmak üzere hayvan 
mücadele sahneleri ve av büyüsü ile ilgili tasvirler, üzüm salkımı, palmet, 
lotus motifli bitki süslemeleri görülmektedir. Av sahnelerinin en güzel örnek-
lerinden birini Klarafalva kemeri (Fotoğraf: 1) üzerinde görürüz. Avar sanat 
eserlerindeki insan figürleri, Avar göçleri esnasında ortaya çıkan efsanelerin 
kahramanlarının veya beylerinin temsilleridir. Üslup ve konu olarak Orta ve 
İç Asya’yla paraleldirler. Zaman zaman Yugoslavya’da Mokrin köyü civarında 
bulunan bir kap üzerindeki dünya ağacı tasvirinde olduğu gibi, Avar sanat 
eserlerinin önemli bir grubu da eski Türk inançlarını (Gök-Yer-Su-Atalar Dini 
ve Şamanizm) yansıtan eşyalardan meydana gelmiştir.27

Araştırma Serisi III., Kültür A.Ş. / Araştırma Yayınları Dizisi, İstanbul, 2007, s. 2; Anonim, “Avar-
lar”, Temel Britannica, Cilt: II, Ana Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 1992, s. 165; Rene Grousset, Bozkır 
İmparatorlukları, Ötüken Neşriyat Yayınları, İstanbul, 2000, s. 230; Hasan Ata Abeşi, Türk Kavim-
leri Tarihi, Şa-To Yayınları, İstanbul, 2001, s. 131.
23 Anonim, “Avarlar”, a.g.e., Cilt: II, Ankara, 2002, s. 74; Anonim, “Avarlar”, Grand Master Genel 
Kültür Ansiklopedisi, Cilt: I, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1992, s. 88; Emil Hersak, “Avarlar: Etnik 
Yaradılış Tarihlerine Bir Bakış”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 654.
24 Anıl Çeçen, a.g.e., s. 51.
25 Anonim, “Avarlar”, Temel Britannica, Cilt: II, Ana Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 1992, s. 165.
26 Istvan Erdelyi, Türk Kültürü El Kitabı, Cilt: II, Kısım Ia, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972, s. 
109-110; Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1998, s. 
134; L. Rasonyi, a.g.e., s. 16; Yaşar Çoruhlu, “Osmanlılardan Önce Kuzey Karadeniz ve Doğu Avru-
pa’da Türk Sanatı”, “Kayıp Mirasın İzinde” Gora Halk Sanatları, UKİD Kültür Yayınları-4, İstanbul, 
2007, s. 46; Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 346-348.
27 Anıl Çeçen, a.g.e., s. 51; Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 52; Anonim, “İslam Öncesi Dönem”, Türk 
Dünyası Kültür Atlası, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, 2007, s. 111-112.
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Ayrıca Karpatlar havzasındaki Avarlara ait mezarlıklarda, Avar kağanla-
rına veya hükümdar ailelerine ait olduğu düşünülen bazı mezarlar da tes-
pit edilmiştir. Bunlar Macaristan’da Kunszentmiklos-Kunbabanyi’deki kağan 
mezarı (Fotoğraf: 2), Bocsa’daki hanedanlık mensubu birine ait mezar, Bek-
les, Kunagotai ve Szolnok bölgelerindeki ve Kunmadarasi’deki mezarlardır 
(kurgan). Csongrad’daki Csengele ve Csanyelek bölgelerindeki mezarlar ise 
küçük bölgelerin yöneticilerinin mezarlarıdır. Bu mezarlar kurgan şeklindedir 
ancak çok sayıdaki Avar mezarlığında da görüldüğü gibi daha basit mezarlar 
çok daha yaygındır. Kurganlarda veya büyük mezarlardaki eşyalar öldükten 
sonra benzeri bir dünyada yaşayacaklarına inandıkları için Orta ve İç Asya 
Türklerinde olduğu gibi silahlar, mücevherler, süslü elbiseler, aletler ile dol-
durulmuştur. Tören elbiseleri veya en güzel elbiseleri ile mezara konan ce-
setlerin kalıntıları arasında bu elbiselere ait pandantifler, tokalar, kopçalar, 
kemer plakaları, zincirler vs. de ele geçmiştir.28

Bahsedilen mezarlardan çıkarılan buluntulara ve diğer kaynaklara göre 
Avarlar lüksü seven bir kavimdir. Avarların lüksü sever bir kavim olmasın-
da altın bakımından çok zengin olmalarının payı büyüktür. Ganimet ya da 
yıllık vergi olarak, başka yerlerden Avar ülkesine bol bol altın gelirdi. O za-
manki dünya altın mevcudunun büyük bir bölümü Avarların eline geçmiş 
bulunuyordu. Kuyumcular bu altının çoğunu eriterek, altın eşya yapımında 
kullanırlardı. Erdel’de Firtos kasabasının yanında yapılan kazıda kuyumcu-
luk aletleri ve klişeleri ile birlikte üç bin Doğu Roma altını da bulunmuştur. 
Büyük Karl’ın Avarlara karşı açtığı seferin başlıca nedenlerinden biri de Avar 
altınlarını ele geçirmek istemesidir.29

Bu mezarlarda bulunan kalıntılardan ve insan tasvirlerinden Avar erkeği 
ve kadını hakkında epeyce bilgi elde edilmiştir. Güzel elbiseler giyer, değerli 
silahlardan, altın ve gümüş eşyalardan hoşlanırlardı. Avarlar gibi giyinmek, 
saç kesmek bir ara Doğu Roma’da bile moda olmuştu.30 Doğu Roma kay-
nakları Avarların saçlarının genelde uzun olduğunu ve kurdelelerle örülmüş 
veya bağlanmış olduğunu anlatır.31 Orta ve İç Asya elbiselerinde olduğu gibi 
kaftan, yumuşak deriden yapılmış çizme veya geniş tabanlı, kayışlarla bağ-
lanmış veya metal plakalarla dekorlanmış ayakkabılar giyiyorlardı. Kemerler, 
silahlar, elbise takıları, gerdanlıklar, fibulalar, düğmeler, tokalar ve başlıklar 
bu kıyafeti yerine göre tamamlıyordu.32

VII. yüzyılın başlarında Avar mezarlarında Doğu Romalılar ile Avarlar ara-
sında gerçekleşen savaşlarda elde edilen ganimetler ve Doğu Roma vergile-
rinden oluşan altınlar da bulunmuştur. Bu nedenle Avarlara ait mezarlar-
dan çıkan kimi buluntular Doğu Roma sanatı kapsamında değerlendirilebilir. 

28 Yaşar Çoruhlu, “a.g.m.”, s. 49.
29 Anonim, “Avarlar”, Temel Britannica, Cilt: II, Ana Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 1992, s. 165.
30 Anonim, “Avar’lar”, Türk Ansiklopedisi, Cilt: 4, MEB Yayınları, Ankara, 1983, s. 248; Anonim,  
“Avarlar”, Milliyet Büyük Ansiklopedi, Cilt: 2, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1990, s. 484.
31 Istvan Erdelyi, The Art of the Avars, Corvina Press, 1966, s. 30.
32 Yaşar Çoruhlu, “a.g.m.”, s. 51.
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Bunlar sikkeler, kimi kemer tokaları, broşlar, tabaklar ve Hıristiyanlıkla ilgili 
nesnelerden meydana gelmektedir.33

Avar maden sanatında, VII. yüzyılın sonlarında, yeni gelen göçler nedeniyle 
farklı gelenekler ve buna bağlı olarak sanat alanında değişiklikler ortaya çıkar. 
Bunlardan biri de rütbe ifade eden değerli madeni plakaları bulunan süsleme-
li Avar kemerleridir. 670 yılına tarihlendirilebilecek kemerlerde, eskiden bron-
zun dövülmesiyle yapılan, nadiren kıymetli kabartma bezemelerle süslü erken 
dönemlere ait kemer plakalarının yerini, çekiçleme yoluyla şekillendirilmiş gü-
müş levhalar alır. Plakalar çoğu zaman metal bir levhadan kesilmek suretiyle 
elde edilmiştir; en çok görülen süsleme ise kalemle yapılan kazıma tekniğiyle 
işlenen süslemelerdir. Öte yandan kemer plakalarında bırakılan yuvalara de-
ğerli camlar veya taş kakmalar sıklıkla karşımıza çıkan bir uygulamadır.34

Bozkır kültürünün yayıldığı Türk toplumları içerisinde hayvan üslubu 
çevresinde Şamanizm ile alakalı olarak figürlerle de süslenmiş sarkıntılı ke-
mer geleneği Türk topluluklarının tümünde olduğu gibi Avarlar için de vaz-
geçilmez bir unsurdu. Hemen hemen bütün Türkistan’da, ele geçirilmiş hey-
kellerde değişmeyen ortak özellik kemer ve kemerin yanlarından sarkan süs 
uçlarıdır. Bir kayışa bağlı madeni plakalardan meydana gelen kemerin değişik 
motifleri ihtiva eden sarkıntılı uçları değişik boylardadır.35 En eski dönemler-
de özellikle Hunlarda rastladığımız kurt figürleri ve diğer hayvanlar tek veya 
hareketli gruplar halinde bu plakalar üzerinde yer alırdı. Türk urukları ara-
sında bir rütbe anlamı taşıyan sarkıntılı kemer alışkanlığı36 Avarlardan önce 
Göktürkler ve Uygurlar tarafından da kullanılıyordu.

Arkeolojik buluntular değerlendirildiğinde Geç Avar devri kemer tezyina-
tının kendine has olan motifinin kanatlı grifon şekli olduğu görülür. Erkek 
kemerlerinin süslemelerinde VIII. yüzyılın başından itibaren kanatlı grifon ve 
kıvrık dal (sarmaşık) süslemeleri bütüncül bir şekilde yer almıştır. “Grifon” 
motifinin Altay bölgesinde ve Semerkand’da bulunuşu, bu motifin Asya’da 
çok yaygın olduğunu göstermektedir.37 Bunun yanında sanat eserlerinde pal-
met ve lotus motifli bitki süslemeleri de bulunmaktadır. Çeşitli hayvan figür-
leri, mitolojik figürler, bitkisel süsleme unsurları benzer örnekler halinde ama 
çeşitlemelerle bize sunulmaktadır. Bu süsleme unsurları stilistik bakımdan 
geç Orta Asya buluntularıyla ilişkilidirler.

IX. yüzyılın başında Avar devletinin sona ermesiyle, Avar kavminin büyük 
kısmının, yerleştikleri bölgelerde kaldığı, bazı Avar sanatçılarının sanatlarına 
Slav kavimlerinin hâkimiyeti altında devam ettiği bilinmektedir.38 Dolayısıyla 

33 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., s. 345-346; Yaşar Çoruhlu, “a.g.m.”, s. 51.
34 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., 2007, s. 345-346; Yaşar Çoruhlu, “a.g.m.”, 2007, s. 51.
35 Fulya Bodur, Türk Maden Sanatı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınları: 2, İstanbul, 
1987, s. 15-18.
36 Istvan Erdelyi, The Art of the Avars, Corvina Press, 1966, s. 29.
37 Anonim, “İslam Öncesi Dönem”, Türk Dünyası Kültür Atlası, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İs-
tanbul, 2007, s. 114.
38 Istvan Erdelyi, a.g.e., 1972, s. 109-110.
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IX. yüzyılda Avar devletinin çöküşünden sonra da Avar sanatının ve etkisinin 
bir müddet daha devam ettiği söylenebilmektedir.39

Ana konumuz olan Avar maden sanatının çok daha detaylı bir değerlen-
dirmesini yapabilmek için, Macaristan Milli Müzesi arşiv ve müzenin sergi bö-
lümündeki Avar madeni eserleri, Viyana Sanat Tarihi Müzesi’nde sergilenen 
Nagyszentmiklos Hazinesi ve New York Metropolitan Sanat Müzesi’nde sergi-
lenen Avar madeni eserleri görülüp tespit edilerek, araştırma konusu doğrul-
tusunda bir katalog hazırlanmıştır. Ayrıca ilgili yayınlardan alınan örneklerle 
bu katalog çalışması genişletilmiştir. Macaristan Milli Müzesi arşivinde çalı-
şırken, arşivden seçilen eserlerin tek tek ölçüleri alınarak fotoğrafları çekil-
miştir. Viyana Sanat Tarihi ve New York Metropolitan Sanat Müzelerinde ise 
Avar madeni eserleri müze vitrininden görülerek fotoğraflanmış, varsa müze 
kataloglarından eserlerin envanter bilgilerine ve daha detaylı fotoğraflarına 
ulaşılmıştır. Son olarak Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun Macaristan ziyareti sı-
rasında Macaristan Kecskemeti Katona Jozsef Müzesi (Szentes)’nde gördüğü 
ve fotoğrafladığı Avar madeni eserleri de eklenerek katalog ve karşılaştırma 
örnekleri tamamlanmıştır.

Öncelikle müzelerde görülen veya çeşitli kaynaklardan edinilerek araştır-
ma kapsamına alınan düğme, broş, agraf, küpe, bilezik, yüzük, iğne, kemer 
seti gibi giyim-kuşam ve ziynet eşyaları ile sürahi, içki kabı, kâse, sikke gibi 
Avar dönemi madeni buluntuları yapım ve süsleme tekniklerine göre tipolojik 
olarak gruplandırılmıştır.

Bu gruplandırmadan söz etmeden önce yapım ve süsleme teknikleri üze-
rinde durmak gerekir. Avar maden sanatı yapım tekniklerinin ilki dövme tek-
niğidir. Dövme tekniği, doğal madenlerin Yakın Doğu’da ilk keşfedilmesinden 
itibaren kullanılan en eski maden sanatı tekniğidir. Erken devirlerde doğal 
madenler, sapsız taş çekiçlerle, taş örsler üzerinde dövülerek işleniyordu.40 
Daire biçimindeki tek parça levhalardan dövme tekniği ile “çökertme” veya 
“yükseltme” usulleri uygulanarak, herhangi bir şekil yapılabilmektedir. Sığ ve 
ağzı geniş olan tabak, sini, sahan, tas gibi kaplar genellikle içten çekiçlenerek, 
“çökertme” usulü ile yapılırlardı.41 Yüksek ve derin kaplar, genellikle dıştan 
çekiçleme uygulanarak, “yükseltme” usulü ile yapılırlardı.42

Avar maden sanatı yapım tekniklerinin ikincisi döküm tekniğidir. Potada 
eritilen madenlerin istenen biçimde hazırlanmış kalıplara dökülerek dondu-
rulmasına “döküm” denir. Dövme usulünde, usta her parça ile tek tek uğ-

39 Anonim, “a.g.m.”, 2007, s. 114.
40 Önder Küçükerman-Nezih Başgelen vd., Anadolu Sanayi ve Tasarım Tarihinin Ayak İzlerinde 
Maden Döküm Sanatı, Türk Demir Döküm Fabrikaları Genel Müdürlüğü A.Ş., İstanbul, 1994, s. 
35; Ülker Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1978, 
s. 18; Hans E. Wulff, The Traditional Crafts of Persia, M.I.T. Press, Massachusets, 1966, s. 22; Se-
çil Birkan, İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Maden Sanatının Gelişimi (M.Ö. IV. - M.S. X. Yüzyıllar), 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalı, Yayımlan-
mamış Yüksek Lisans Tezi, 2005, s. 16.
41 Ülker Erginsoy, a.g.e., 1978, s. 20-22.
42 R. Sandham - F.R. Willmore, Metalwork, Edward Arnold, London, 1962, s. 98; Seçil Birkan, 
a.g.e., 2005, s. 16; H.E. Wulff, The Traditional Crafts of Persia, Massachusets, 1966, s. 22.
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raştığından, bu teknikle çalışmak çok zaman alır. Döküm usulünde ise, çok 
sayıda eser aynı anda dökülebilmektedir.43

Avar maden sanatı yapım tekniklerinin üçüncüsü tornada çekme tekni-
ğidir. Madeni eserler tornada iki ayrı usulde şekillendirilirler. Birinci usulde, 
istenen kabın şeklinde hazırlanmış tahta bir kalıp torna tezgâhına yerleştirilir 
ve kabın yapılacağı disk biçimindeki madeni levha tavlanıp, bu kalıbın üzeri-
ne orta yerinden çivi ile tutturulur. Sonra torna tezgâhı çalıştırılarak uzunca 
ve ucu yuvarlatılmış, çelik bir alet kullanılarak, kalıba çivilenmiş olan levhaya 
dıştan bastırılır. Bir süre sonra levha kalıbın üstüne dönerek, kalıbın şeklini 
alır. İkinci usulde, bir tahta blokun içine istenen kabın şeklinde bir çukur 
oyulmak suretiyle kalıp hazırlanır ve bu kalıp torna tezgâhına yerleştirilir. 
Madeni levha tavlandıktan sonra, bu oyuğun üzerine konup, kenarlarından 
çivilerle bloğa tespit edilir. Torna çalıştırılıp kalıp dönmeye başlayınca, gene 
uzun kollu ve ucu yuvarlatılmış alet ile levhaya bastırılarak, levhanın oyuğun 
içine girmesi ve böylelikle oyuğun şeklini alması sağlanır.44

Çeşitli teknikler kullanılarak hazırlanan Avar madeni eserleri, perçin, le-
him veya kaynak usulleri ile birleştirilirler. Perçin, çivi ile birleştirme usu-
lüdür. Avarlarda özellikle kemer setleri üzerinde sıkça kullanılan bir birleş-
tirme usulüdür. Lehim, erime noktası alçak olan bir maden veya bir maden 
alaşımıdır. Birleşmesi istenen parçaların kenarları yan yana getirilerek, ek 
yerleri üzerine erimiş lehim sürülür; sonra bu kısım ateşe tutularak, lehimin 
iyice sıvılaşıp ekin içine akması ve kendini eserin madeniyle alaşımlayarak iki 
kenarı birleştirmesi sağlanır.45 Kaynak ise maden parçalarını, çok yüksek ısı 
veya basınç (çekiçleme) kullanarak birleştirme usulüdür.46

Avar madeni eserleri üzerinde kullanılan süsleme teknikleri çok çeşitli-
dir. Bunlardan ilki çalma ve kazıma (hak) tekniğidir. Diğer bir teknik madeni 
eserlerin üzerine kabartma aletleri ve çekiç kullanılarak kabartma süslemele-
rin yapıldığı “repousse” (çarpma, çakma) tekniğidir. Madeni eserlerin üzerine, 
kesici ve delici aletler kullanılarak, delikli süslemelerin yapıldığı tekniğe, “de-
lik-işi”, “kesme” veya “ajur” tekniği denir. Avar madeni eserlerinde kullanılan 
diğer bir teknik de telkâri tekniğidir. Altın veya gümüş telleri eğip bükerek 
desenler yapmaya ve bu tel motifleri lehim kullanarak birbirlerine veya ma-
deni bir zemin üzerine tutturmaya, telkâri (filigre) tekniği denir. Avar eserle-
rinde sıklıkla görülen boncuk-tellerin yapımında ise özel bir kalıp kullanmak 
gerekmiştir.47 Çeşitli şekillerde hazırlanmış altın veya gümüş taneciklerinin 
yan yana lehimlenmesiyle elde edilen süslemeye ise “granül tekniği” denir. 

43 Ülker Erginsoy, a.g.e., 1978, s. 24-25, 27; Ö. Küçükerman - N. Başgelen vd., “a.g.m.”, 1994, s. 
61-69; H. Maryon - H.J. Plenderleith, “Fine Metal-Work”, History of Technology, V.I: From Early 
Times to Fall of Ancient Empires, eds. C. Singer - E.J. Holmyard, A.R. Hall, Oxford University 
Press, 1954, Oxford, s. 626.
44 Ülker Erginsoy, a.g.e., 1978, s. 27-28.
45 Yıldız Akyay Meriçboyu, Antikçağ’da Anadolu Takıları, Akbank Yayınları, İstanbul, 2001, s. 38. 
46 Ülker Erginsoy, a.g.e., 1978, s. 29-30.
47 Fulya Eruz, Konuşan Maden, Yapı Kredi Kolleksiyonları 4, İstanbul, 1993, s. 15-33; Ülker Er-
ginsoy, a.g.e., 1978, s. 32-39.
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Granül tekniğinde kullanılan altın topçuklar ise çok basit bir usulle elde edi-
lir. Kömür tozu tabakası üzerine açılan ufacık çukurların içine serpilen altın 
kırıntıları, ısıtılıp eritildiklerinde, kendiliklerinden küre şeklini alırlar. Sonra 
bu topçuklar boylarına göre ayrılarak istenen yerlere lehimlenirler.48 Avar dö-
nemi küpe örneklerinde granül tekniği49 sıkça kullanılmıştır.

Madeni eserlerin üzerine açılan çeşitli biçimlerdeki çukurların (yuvaların) 
içine başka cins ve renkte madenler kakılarak elde edilen süslemeye “kakma 
tekniği” denir. Madeni eserler, başka cins bir maden veya niello (savat) dolgu-
ların dışında, değerli bir taş, renkli cam veya mine dolgularla da süslenebi-
lirler. Avar madeni eserleri üzerinde kullanılan diğer bir süsleme tekniği altın 
kaplama tekniğidir. Madeni eserler, mekanik veya kimyasal usuller uygula-
narak altınla kaplanabilir. Altın kaplama, eserin bazen bütün yüzeyine, bazen 
de yalnızca belirli kısımlarına uygulanabilmektedir.50

Müzelerde görülen veya çeşitli kaynaklardan edinilerek araştırma kapsa-
mına alınan Avar dönemi madeni buluntuları önce giyim-kuşam ve ziynet eş-
yaları ile madeni eşyalar olarak sonra da yapım ve süsleme özelliklerine göre 
gruplandırılmışlardır.

Kemer ve kemere ait detaylar araştırma konumuz içerisinde giyim-kuşam ve 
süslenme başlığı altında değerlendirilmiştir. Türkler, rahat ata binmek için paça-
ları dar ve üstü biraz geniş olan pantolonu kullanmışlardır. Bunun üzerine hırka, 
ceket ya da uzun kaftanlar giymişlerdir.51 Pantolonlarının üzerine giydikleri bu 
kıyafetlerin üzerine de sallantılı kemerler takmışlardır.52 Bu giyim şekli diğer Türk 
topluluklarında da benzer olduğu gibi Avar İmparatorluğu’nda da aynı şekildedir.

Kemer ve kemere ait detaylar, Avar dönemi arkeolojik buluntuları arasında 
en fazla yere sahip olan eşyalardır. Kemer ve kemer detayları süslenme, giyi-
len kıyafeti vücuda tutturma, askerler arasında rütbe göstergesi ya da toplum 
içerisinde bir statü göstergesi olarak kullanılmışlardır. Kemer ve kemere ait 
detaylara çoğunlukla erkek mezarlarında rastlanmaktadır. Kemer setleri (Fo-
toğraf: 3), kemer tokası, kemer tokasına bağlı plaka, çeşitli boy ve sayılarda 
kemer uçları, kemer pulları, kemer deliği koruyucuları, kemer dağıtıcıları ve 
pervane şekilli parçalardan meydana getirilmiştir. Kemer ve kemere ait de-
taylar, grifon motifi, çeşitli mücadele sahneleri, dört ana yön simgesi, hayat 
ağacı simgesi, geometrik ya da bitkisel motifler, çeşitli hayvan figürleri gibi 
bezemelerle süslenmişlerdir.

Toka kelimesi Eski Türkçede “toku” olarak söylenmektedir. Sözlük anlamı-
na göre, “kayış, kemer vb.nin iki ucunu bağlamaya ve belli genişlikte sabit tut-

48 Ülker Erginsoy, a.g.e., 1978, s. 37.
49 Istvan Erdelyi, a.g.e., Corvina Press, 1966, s. 32.
50 Ülker Erginsoy, a.g.e., 1978, s. 38-48; Fulya Eruz, a.g.e., 1993, s. 15-33; Yıldız Akyay Meriçbo-
yu, Antikçağ’da Anadolu Takıları, Akbank Yayınları, İstanbul, 2001, s. 35-37.
51 Fatma Ayhan, “Türk Giyim Kültüründe Pantolonun Gelişimi ve Dünya Giyim Kültürüne Etkisi”, 
Akademik Barış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı: 37, (Temmuz-Ağustos 
2013), s. 3-5; Zerrin Günal, İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 
2004, s. 118.
52 Fatma Ayhan, “a.g.m.”, s. 3.
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maya yarayan, türlü biçimlerde yapılmış halkadır.”53 Kemer toka ve plakaları, 
hareketli veya sabit plaka kısımlarının olup olmadığına, çerçeve şekillerine 
ve üzerlerindeki süslemeye göre üç grupta incelenmişlerdir. Genellikle bronz 
malzemeden döküm tekniği kullanılarak yapılmışlardır. Bazı örneklerde döv-
me tekniği de kullanılmıştır. Som altından ya da gümüşten yapılanlar da var-
dır. Bazıları altın veya gümüş yaldız tekniği kullanılarak süslenmiştir.

Kemer uçları, kemerin ve kemer pandantiflerinin uç kısımlarında yer alır-
lar. Kemerin daha sağlam olmasını sağlamanın yanında onu süsleme ama-
cına da yararlar. Genellikle birbirinin aynı olan iki parçanın, kemer ucunu 
aralarına alarak çivi ile birbirlerine sabitlenmeleriyle kemere tutturulurlar. 
Bu parçalar, birbirinden ayrı ya da birleşik şekilde olabilmektedir. Araştır-
ma içerisindeki kemer uçlarının büyük bölümü sekizinci yüzyıla tarihlendi-
rilmektedir. Genellikle bronz malzemeden döküm tekniğinde yapılmışlardır. 
Bronz dışında altın, gümüş, demir malzemeden ya da bronz üzerine altın ya 
da gümüş kaplama olarak da üretilmişlerdir.

Kemer uçları tek ya da iki parçadan üretilmiş olmalarına ve de üzerlerinde-
ki süslemelere göre tiplere ayrılmışlardır. Bunlar, üzerinde iri yapraklı kıvrım 
dal motifi bulunan kemer uçları, üzerinde stilize bitki motifleri bulunan ke-
mer uçları, ön yüzünde stilize bitki motifleri arka yüzünde hayvan mücadelesi 
sahnesi bulunan kemer uçları, üzerinde insan-hayvan mücadelesi sahnesi 
bulunan kemer uçları, hayvan mücadele sahnesi ile süslü olan kemer uçları, 
zambak motifi ile süslü olan kemer uçları, balık pulu desenli kemer uçları, 
üzüm motifli kemer uçları, hayat ağacı motifli kemer uçlarıdır.

Kemer uçlarının boyutları kemer üzerinde bulundukları yere göre değiş-
mektedir. Kemer ucunda genellikle daha büyük boyutlu olarak kullanılırlar. 
Pandantif sonlarında ise daha küçük boyutlu kemer uçları tercih edilmiştir. 
Kemer ucundaki en uzun parçalar 14.2 cm ile 7.08 cm arasında değişen öl-
çülere sahiptirler. Pandantiflerdeki kemer uçları ise 2.38 ile 5.16 cm arasında 
değişen ölçülere sahiplerdir.

Mafsal kelimesi sözlükte, iki parçanın birbirinden ayrılmadan dönmesine 
imkân veren oynak bağlantı olarak tanımlanmaktadır.54 Mafsallı kemer süs-
leri, kemer tokası ile kemer ucunun arasında yer alırlar. Genellikle biri sabit 
diğeri hareketli iki parçadan oluşmaktadırlar. Bu iki parça birbirlerine bir çivi 
yardımı ile tutturulmuşlardır. Boyutları değişkendir. Büyük bölümü sekizinci 
yüzyıla tarihlendirilmektedir. Genellikle de bronz malzemeden döküm tekni-
ğinde yapılmışlardır. Bronz dışında altın, gümüş, demir malzemeden üretil-
mişlerdir.

Mafsallı kemer süsleri, çok çeşitli olmakla beraber formlarına göre dikdört-
gen formlu, dar beşgen formlu, geniş beşgen formlu, oval formlu, dikdörtgen 
formlu ve sallantılı kısımları halka formlu olmak üzere altı gruba ayrılmışlar-
dır. Bu gruplandırma dışında kendi içlerinde de tipolojik olarak ayrılmakta-
dırlar.

53 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Cilt: 1, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 2011, s. 3217.
54 İlhan Ayverdi, a.g.e., s. 1917.
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Avarlarda kemerler, altın, gümüş ya da bronz pullar ile süslenir ve bu pul-
lar takan kişinin rütbesini ya da geldiği aileyi, soyu belirtirdi.55 Eldeki örnek-
lere bakıldığında gerek form gerekse süsleme detaylarına göre pulların çok çe-
şitli olduğu görülmüştür. Genellikle bronz döküm tekniğinde yapılmışlardır. 
Ajur tekniği ya da kazıma tekniği süslemede kullanılan tekniklerdir. Kemer 
pulları formlarına ve üzerlerindeki süslemeye göre tiplere ayrılmıştır. Üçgen 
formlu kemer pulları, oval formlu kemer pulları, yaprak formlu kemer pulları, 
at nalı formlu kemer pulları, çiçek formlu kemer pulları, dairesel formlu ke-
mer pulları, dörtgen formlu kemer pulları olarak yedi gruba ayrılırlar.

Kemer deliği koruyucuları adlarından da anlaşılacağı gibi metal kemer di-
linin deri kemere zarar vermesini önlemek amacıyla kullanılırlardı. Genellikle 
bronzdan döküm tekniği ile üretilmişlerdir. Ajur tekniği ya da kazıma tekniği 
süslemede kullanılan tekniklerdir. Üçgene yakın formlu kemer deliği koruyu-
cuları, üçgene yakın formlu ve ajur tekniği ile süslenen kemer deliği koruyu-
cuları, at nalı formlu kemer deliği koruyucuları olarak üç gruba ayrılmışlardır.

Kemer üzerine monte edilen kemer plakalarının cinsi ve sayıları, rütbe 
ya da statü göstermede belirleyici unsurdur. Bronz döküm tekniğinde yapıl-
mışlardır. Aralarında som altından yapılanlar, altın ya da gümüş yaldızlama 
teknikleriyle yapılanlar da bulunmaktadır. Kemer plakalarına çoğunlukla er-
kek mezarlarında rastlanmaktadır. Dikdörtgen formlu ve grifon desenli kemer 
plakaları, dikdörtgen formlu ve bitkisel desenli kemer plakaları, dikdörtgen 
formlu kemer plakası, dörtgen formlu kemer plakası, beşgen formlu kemer 
plakası olarak beş gruba ayrılmışlardır.

Araştırmaya örnek olarak alınan kemer dağıtıcılarının ikisi de sekizinci 
yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bunlar sadece kemerlerde değil eyer kayışların-
da da kullanılırlardı. İki örnek de bronzdan döküm tekniği ile üretilmiş Ajur 
tekniği ile süslenmişlerdir. Pandantif formunda olan ve pandantif formunda 
olmayan kemer dağıtıcıları olarak iki gruba ayrılmışlardır.

Pervane formlu kemer parçaları, genellikle kemere bir şey asılabilmesi için 
kullanılmışlardır. Görülen örnekler genellikle sekizinci yüzyıla tarihlendiril-
mektedirler ve çoğunlukla bronz döküm tekniği ile üretilmişlerdir. Pervane 
formlu kemer parçaları formlarına ve üzerlerinde bulunan motiflere göre tipo-
lojik olarak ayrılmışlardır.

Giyim-kuşam ve süs takıları başlığı altında incelenen kemer setlerinden 
sonra diğer grubu küpeler oluşturur. Avarlar döneminde küpeler genellikle al-
tın, gümüş ya da bronz malzemeden üretilmişlerdir. Katalogdaki küpe örnek-
leri, çoğunlukla Geç Avar dönemine tarihlendirilir. Küpeler, formlarına göre 
dört gruba ayrılmışlardır. Bunlar sarkaç çubuklu, sarkaç çubuksuz, sarkacı 
kayıp ve figürlü küpelerdir. Avar dönemi küpelerindeki bu dört tipolojik grup 
kendi içinde de süsleme özelliklerine göre tekrar çeşitli tiplere ayrılmaktadır.

Avarlarda yüzükler, diğer Türk topluluklarında da olduğu gibi süs eşya-
sı olmasının yanında bir güç ve onur belirtisi, otorite göstergesi olarak da 
kullanılmışlardır. Yüzükler, formlarına ve üzerlerinde bulunan motiflere göre 

55 Istvan Erdelyi, The Art of The Avars, Corvina Press, Budapest, 1966, s. 29.

222_Hande_Yilmaz.indd   12 29.06.2016   15:56:05

222



13HANDE YILMAZ / AVAR MADEN SANATI

tipolojik olarak ayrılmışlardır. Şerit formlu yüzükler, halka formlu yüzükler 
ve taşlı yüzükler olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır. Şerit ve halka formlu 
yüzükler sekizinci yüzyılın ilk yarısına, taşlı yüzük ise yedinci yüzyıla tarih-
lendirilmektedir.

Avar dönemi bilezikleri, formlarına ve üzerlerinde bulunan motiflere göre 
tipolojik olarak dört gruba ayrılmışlardır: Kalınlığı her yerde aynı forma sahip 
olan bilezikler, kalınlığı uçlara doğru artan forma sahip bilezikler, kalınlığı 
uçlara doğru azalan forma sahip bilezikler ve şerit formlu bilezikler. Döküm 
ya da dövme teknikleri kullanılarak yapılmışlardır. Örneklerin tümü sekizinci 
yüzyılın ilk ya da ikinci yarısına tarihlendirilmektedir.

Giyim-kuşam ve süs takıları içinde broş ve agraflar diğer bir grubu oluştu-
rur. Broş, sözlükte kadınların taktıkları süs iğnesi olarak tanımlanmaktadır.56 
Araştırma sırasında görülen tek broş örneği figürlü olup altın malzemeden dö-
küm ve lehim teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Orta ya da geç Avar dönemi-
ne tarihlendirilmektedir. Agraf ise bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan 
ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç olarak da tanımlanmaktadır. 
Agraf sözcüğünün sözlükteki ilk anlamı kopça, kancadır. İkinci anlam olarak 
broş olarak tanımlanmıştır.57 Araştırma sırasında görülen agraf örneği altın 
malzemeden yapılmıştır. Oval formlu ve cam kakmalıdır. Giyim-kuşam ve 
süs takıları içinde yer alan Avar düğmeleri ise genellikle yuvarlak formludur. 
Üzerlerinde bulunan süslemeye göre üç tipe ayrılmışlardır.

Katalogdaki Avar iğneleri daha çok süs eşyası olarak kullanılmışlardır. To-
puz kısımlarında ajur tekniğinde bir süsleme detayı bulunmaktadır. Aynı tek-
nik kullanılarak yapılmışlardır. Biri gümüş diğeri bronzdur. İki örnek de kul-
lanılan malzeme, boyut ve baş kısmındaki ufak ayrıntı dışında benzerdirler.

Avar dönemi madeni eşyalarından biri olan sürahiler daha çok altın ve 
gümüş malzemenin çekiçlenmesiyle şekillendirilmişlerdir. Genellikle sekizin-
ci yüzyıla tarihlendirilirler. Sürahiler formlarına göre figürlü, zincir desenli, 
akantus desenli sürahiler olarak gruplandırılmışlardır. Üzerlerindeki bitkisel, 
figüratif süslemeler ile taban kısmındaki runik harfler ise repousse, yontma 
ya da kazıma teknikleri ile yapılmıştır.

Avar dönemi içki kapları formları bakımından daha çeşitlidirler. Boynuz 
formlu içki kapları, deniz kabuğu (nautilus) formlu içki kapları, kadeh formlu 
içki kapları ve fincan formlu içki kapları olarak gruplara ve kendi içlerinde yapım 
teknikleri ve süsleme özelliklerine göre de tiplere ayrılmışlardır. Tüm örnekler 
altın malzemeden yapılmışlardır. Genellikle sekizinci yüzyıla tarihlendirilirler.

Kâsenin sözlük anlamı çini, toprak veya camdan yapılmış çukur çanak-
tır.58 Avar dönemi kâse örnekleri genellikle sekizinci yüzyıla tarihlendirilmek-
tedir. Formlarına göre yuvarlak formlu kâseler, oval formlu kâseler, kulbu dil 
şeklinde olan kâseler ve şişkin forma sahip olan kâseler olarak dört gruba 
ayrılmışlardır.

56 İlhan Ayverdi, a.g.e., s. 424.
57 İlhan Ayverdi, a.g.e., s. 38.
58 İlhan Ayverdi, a.g.e., s. 1615.
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Sikke kelimesinin sözlük karşılığı madeni paradır. İkinci bir anlam olarak 
akçe vb. madeni paralar üzerine vurulan resmi damga diye tanımlanmakta-
dır.59 Sikkeler başlığı, Avar mezarlarında bulunan Roma dönemi sikkelerini 
içermektedir. Katalogda üç adet sikke yer alır. Bunlardan ikisi İmparator II. 
Constantinus (337-361) diğeri İmparator Valens (364-378) dönemine aittir. 
Ait oldukları dönemlere göre gruplandırılmışlardır.

İşlenmemiş ya da yarı işlenmiş malzemeler maden sanatında kullanılan ham 
malzemeye örnek teşkil etmesi ve yapım aşamaları hakkında bilgi vermesi açı-
sından araştırma kapsamına alınmışlardır. İşlenmemiş grubu altın teller oluş-
turur. Yarı işlenmiş malzemeyi ise dökümü yapıldıktan sonra üzerine herhangi 
bir süsleme yapılmamış kemer süsleri oluşturur. Altın teller, farklı kalınlıklarda 
ve boyutlarda olduklarından tipolojik olarak üçe ayrılmışlardır. Tornada çekme 
usulüne göre yapılmışlardır. İşlenmemiş ya da yarı işlenmiş malzemelerin bir 
diğer grubu kemer süsleridir. Döküm tekniğinde yapılmışlardır.

Avar maden sanatı eserlerinin yapım ve süsleme tekniklerinin üzerinde 
durduktan sonra bu eserlerin üzerlerindeki süsleme detaylarından da ayrıntı-
lı olarak söz etmek gerekir. Daha önce de belirttiğimiz üzere kemer ve kemere 
ait detaylar, Avar dönemi arkeolojik buluntuları arasında en fazla yere sahip 
olan eşyalardır. Bunlar üzerinde ise en fazla görülen motif, fantastik bir yara-
tık olan grifon60 motifidir.

Her toplumun kendine özgü bir mitolojisi vardır. Yaratılıştan başlayıp 
ölümden sonrasını da anlatan bu mitolojiler, tanrılar ve evrensel değerlerle 
ilgili kutsal hikâyelerdir.61 Avar maden sanatında en sık görülen fantastik bir 
figür olan grifonlar, bir aslanın gövdesine ve bir kartalın kanat ve pençelerine 
sahip olabilirler.62 Çağlar boyunca hemen her kültürde ve farklı malzemelerde 
görülen figürlü süslemeler, bir yandan bulunduğu yere estetik bir görünüm 
kazandırırken, diğer yandan da çeşitli sembolik anlamlar içerirler.63

Avar maden sanatında gördüğümüz grifon motifleri kimi zaman tek olarak 
kimi zaman da hayvan mücadele sahnelerinde diğer hayvanlarla birlikte karşı-
mıza çıkarlar. Özellikle çeşitli kemer plakaları üzerinde ve uçları üçgen biçimin-
de sonlandırılmış dikdörtgen formlu kemer uçları üzerinde görülmektedirler.

Örneğin envanter numarası AS VII B 33 olan altın sürahi üzerinde bu-
lunan dört sahneden ikisinde grifon figürleri görülür. İlk sahnede (Fotoğraf: 
4) zırh giymiş ve başına ışınlar saçan bir taç takmış genç savaşçı kanatlı bir 
grifona binmiştir. Grifon sakallı bir adam yüzüne sahiptir. Üstünde hilal olan 
bir taç takmaktadır. Genç savaşçı grifon üzerinde arkasındaki pantere ok ata-
cakken betimlenmiştir. Diğer sahnede kartal başlı, aslan gövdeli ve kanatlı 

59 İlhan Ayverdi, a.g.e., 2011, s. 2829.
60 Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000, s. 131.
61 Philip Wilkinson - Neil Philip, Mitoloji, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 10-14.
62 J.C. Cooper, An Illustrrated Encyclopaedia of Traditional Symbols, Thames & Hudson Ltd., Lon-
don, 2011, s. 76-77; Emel Esin, Orta Asya’dan Osmanlıya Türk Sanatında İkonografik Motifler, 
Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 205-206.
63 Savaş Yıldırım, “Aslan-Boğa Mücadelesi Kompozisyonu”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğraf-
ya Fakültesi Dergisi, Sayı: 43, Ankara, 2003, s. 2.
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bir grifon ile bir geyik betimlenmiştir. Grifon pençeleri ile geyiği tutarken yere 
düşen geyik başını arkasındaki grifona doğru çevirmiştir.

Envanter numarası AS VII B 4 olan oval formlu altın kâsenin kulp kıs-
mı üzerindeki sahnede de grifon figürleri (Fotoğraf: 5) vardır. Kâsenin diğer 
süslemelerinden farklı bir üslup sergileyen bu sahnede grifon motifleri iki 
aslan figürü ile birlikte bir hayat ağacı motifinin etrafında betimlenmişler-
dir. Envanter numarası AS VII B 6 olan küçük kulplu tasın merkezindeki 
madalyonun içinde kabartma tekniği ile yapılmış aslan başlı bir grifon motifi 
bulunmaktadır. Grifon sağ pençesini yukarı doğru kaldırmış, kıvrılmış olan 
kuyruğu yelpaze biçiminde sonlanmış olarak stilize edilmiştir.

Avar maden sanatında karşımıza çıkan diğer bir simgesel motif Hayat Ağa-
cı ya da Dünya Ağacı’dır. Dünya Ağacı ile Hayat Ağacı birbirleriyle ilişkili fakat 
birbirlerinin aynısı olmayan motiflerdir. Dünya Ağacı bazen Hayat Ağacı’na 
dönüşmüş olarak anlatılmaktadır. Dünya Ağacı kozmolojik sistemde yeri olan 
dünya ekseni, diğeriyse hayatın yenilenmesi, yani türemeyle ya da ölümsüz-
lük konusuyla ilgilidir. Her ikisinin ortak noktası ise hayatın devamlılığını ve 
sürekli yenilenmesini sağlamasıdır. Bu nedenle bu iki tasvir, zaman zaman 
birbirine karıştırılmıştır. Bazen de birbirinin yerine kullanılmıştır.64

Avar maden sanatı içerisinde Hayat Ağacı motifini en sık gördüğümüz yer 
yine kemer setleridir. Özellikle kemer plakaları üzerinde ya da kemer uçlarında 
kullanılmışlardır. Örneğin envanter numarası VI 3176-3194 olan mafsallı kemer 
süslerinin plaka kısımlarında hayat ağacı motifi vardır. Diğer bir örnek de en-
vanter numarası AS VII B 4 olan kâsenin kulp kısmı üzerinde görülür. Buradaki 
kulp kısmının ortasında bir hayat ağacı motifi ile onun etrafında iki aslan ve iki 
küçük grifon motifinin bulunduğu simetrik sahne (Fotoğraf: 5) bulunmaktadır.

Avar maden sanatında karşımıza çıkan diğer simgesel motif dört yön sim-
gesidir. Eski Türk metinlerindeki birtakım ifadeler dünya şeması içerisinde 
yön kavramına değinmektedir. Örneğin Kültigin yazıtının kuzey cephesinde 
yer alan aşağıdaki satırlar şöyle yorumlanmaktadır: Buyruk beyleri Otuz (ta-
tar) Dokuz Oğuz beyleri milleti! Bu sözümü iyice işit; sağlamca dinle: ileri (do-
ğuda) gün doğusuna, beri (güneyde) gün ortasına geri (batıda) gün batısına 
yukarı (kuzeyde) gece ortasına doğru (olan yerlerin) bu içindeki millet (ler) hep 
bana itaat eder. Bunca milleti hep ben yönettim. Bu ifadeler, ana yönleri ve 
aynı zamanda da zamanı göstermektedir. Doğu istikametinin zaman unsuru 
olarak sabahı (yani gün doğuşu), güneyin öğle (gün ortası), batının akşam (gün 
batışı), kuzeyinse gece yarısını (yani gece ortası) gösterdiği düşünülmektedir.65

Örnek olarak envanter numarası 65. 11. 123 olan kemer setine ait kemer 
plakasının ve uzun kemer ucunun üzerinde dört ana yön simgesinin (Fotoğ-
raf: 6) kullanıldığı görülmektedir.

Avar maden sanatında karşımıza çıkan diğer simgesel motif, haç simgesi-
dir. Envanter numarası AS VII B 29 olan tokalı küçük kâsenin merkezinde bir 

64 Necati Gültepe, Türk Mitolojisi Yeni Araştırmalar Işığında, Kumsaati Yayınları, İstanbul, 2013, 
s. 414-415.
65 Necati Gültepe, a.g.e., s. 412-413.
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Yunan haçı (Fotoğraf: 7) bulunur. Haçın kolları üç dilimli yapraklar şeklinde 
sonlandırılmıştır. Haç motifi, boncuk dizisine benzeyen eş merkezli üç halka 
ile çevrelenmiştir. Envanter numarası AS VII B 30 olan tokalı küçük kâse de 
Nagyszentmiklos Hazinesi’nde 9 no’lu tokalı küçük kâsenin bir benzeridir ve 
merkezinde haç motifi bulunmaktadır.

Türkistan Türk bezeme sanatında, kullanılan eşyaların üzerine yapılan 
bezemelerde aslan, geyik, at, sığır, dağ keçisi, koyun, horoz, kurt, boğa, kartal 
ve çeşitli kuşlardan oluşan biçimlere sıkça yer verilmiştir.66 Benzer örnekler 
Avar maden sanatı eserleri üzerinde de görülmektedir. Bu figürler, envanter 
numarası 26.1935.460 olan kemer tokasına bağlı plaka üzerinde yer alan kuş 
figürü (Fotoğraf: 8) gibi bazen tek bazen de mücadele sahnelerinde olduğu gibi 
birden fazla hayvan figürü olarak betimlenmişlerdir.

Mücadele sahneleri, hayvan mücadelesi, insan-hayvan mücadelesi ya da 
insan insana mücadele sahneleri olarak üçe ayrılırlar.

Avar maden sanatı eserlerindeki hayvan mücadele sahneleri genellikle 
dikdörtgen formlu uzun kemer uçlarında tasvir edilmişlerdir. Bu sahnelerde 
genellikle iki yırtıcı hayvan zayıf bir hayvana saldırırken görülür. Saldırılan 
hayvan bu sahnelerde genellikle ortada betimlenmiştir ve etrafı yırtıcı hayvan-
larla çevrelenmiştir. Üslup açısından değerlendirildiğinde, dönemler arasında 
farklılıklar olduğu görülmektedir. Örneğin sekizinci yüzyılın ilk yarısındaki 
hayvan mücadele sahneleri ile sekizinci yüzyılın ikinci yarısındaki hayvan 
mücadele sahneleri birbirinden farklı olarak örneklerin daha üsluplaştırılmış 
oldukları görülmektedir.

Envanter numarası 10.936.55-61a olan ve sekizinci yüzyılın ilk yarısına 
tarihlendirilen geniş kemer ucu, ön yüzünde hayvan mücadele sahnesi arka 
yüzünde dairesel yapraklı bir kıvrım dal motifi ile süslenmiştir. Hayvan mü-
cadele sahnesinde, iri pençeli iki yırtıcı hayvanın bir geyiğe/karacaya saldırı 
anı betimlenmiştir. Envanter numarası 64.20.402-405 olan kemer ucunun 
ön yüzünde hayvan mücadele sahnesi arka yüzünde “S” kıvrımlı bitkisel bir 
süsleme vardır. Envanter numarası 21.940.1-6 olan dikdörtgen formlu kemer 
ucunun üzerinde diğer sahnelerden farklı bir mücadele sahnesi görülür.  Arka 
arkaya sıralanan üç grifon motifinin önünde arkasındaki grifonlara doğru 
dönmüş bir hayvan ile betimlenmişlerdir. Envanter numarası 10.1936.121- 
127 olan kemer ucunun ön yüzünde hayvan mücadele sahnesi (Fotoğraf: 9) 
görülmektedir. İri pençeli iki yırtıcı hayvan aslan/kaplan? geyik benzeri bir 
hayvanı gövdesinden ve boynundan ısırırken betimlenmiştir. Sekizinci yüzyı-
lın ilk yarısına tarihlendirilmektedir.

Envanter numarası 10.1936.5 olan küçük kemer ucu üzerinde ise insan ve 
hayvan mücadelesi sahnesi (Fotoğraf: 10) bulunmaktadır. Bu sahnede dizleri 
üzerinde yere çökmüş olan insan figürü, sırtına çıkmış bir aslan tarafından 
ısırılırken gösterilmiştir. Üst kısmı ise yüz yüze bakan iki hayvan başı şeklin-
de sonlandırılmıştır. Sekizinci yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir.

66 Hüseyin Kılıçkan, Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Bezeme Sanatı, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 
2004, s. 29.
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Envanter numarası 106.1886 olan dikdörtgen formlu kemer ucu üzerinde de 
insan ve hayvan mücadelesi sahnesi (Fotoğraf: 11) bulunmaktadır. Bu sahnede 
iki insan figürüne saldıran ve onları ısıran iki yırtıcı hayvan (aslan/ kaplan?) 
figürü betimlenmiştir. Sekizinci yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir.

Envanter numarası 24.1895.428 olan dikdörtgen formlu kemer ucunun 
üzerinde Orta Asya ve İran’da popüler olan avcı süvari motifi (Fotoğraf: 12) ile 
işlenmiştir. Avcı, belinde sadağı elinde oku ile av sırasında betimlenmiştir. Sah-
ne üst kısımda bir çizgi ile bölünmüş buraya bir tavşan figürü yerleştirilmiştir.

Envanter numarası AS VII B 33 olan sürahinin üzerinde çeşitli sahneler 
bulunur. Bu sahnelerden biri de atlı bir asker ile onun esirini gösteren sah-
nedir (Fotoğraf: 12). Atlı asker atı üzerinde sola doğru hareket halindedir. 
Asker zincirli bir zırh, külah şeklinde bir başlık, kolluk ve tozluk giymiştir. 
Sağ eliyle taşıdığı mızrağı omzuna yaslamıştır. Asker sol eliyle zırh giymiş 
sakallı bir esiri saçlarından tutmaktadır. Esir atlı askere oranla daha küçük 
betimlenmiştir.

Envanter numarası AS VII B 33 olan sürahinin üzerindeki diğer sahneler-
den birinde bir kaçırılma sahnesi (Fotoğraf: 13) görülür. Kanatlarını açmış bir 
kartal çıplak bir kadını pençeleri arasında tutarak kaçırırken betimlenmiştir. 
Kadın kollarını yukarı doğru kaldırmış, ellerinde birer çiçek demeti taşımak-
tadır. Kartalın gövdesi ve tüylerinin bezeme detayları çıplak kadın figürü ile 
tezat oluşturmaktadır.

Avar maden sanatı eserleri üzerinde geometrik ve bitkisel kompozisyon-
ların da çok çeşitli olarak kullanıldığı görülmektedir. Envanter numarası 
26.935.298 olan gümüş yüzük üzerinde (Fotoğraf: 14) yüzeysel kazıma ve 
çökertme teknikleri ile geometrik bir süsleme yapılmıştır. Bu süslemede aynı 
zamanda savat tekniği de kullanılarak desen renklendirilmiştir.

Envanter numarası 26.1935.189-194 olan kemer setinin parçaları üzerin-
de (Fotoğraf: 15) bitkisel süslemeler vardır. Dikdörtgen formlu kemer uçları 
ajur tekniğinde kıvrım dal motifleriyle süslenmiştir. Diğer parçalar ise yüzey-
sel kabartma tekniğinde lotus motifleriyle süslenmişlerdir. Envanter numa-
rası 72.1.786 olan kemer dağıtıcısının üzerinde bir çiçek motifi (Fotoğraf: 16) 
bulunmaktadır.

Bu son örneklerle müzelerde görülen veya çeşitli kaynaklardan edinilerek 
araştırma kapsamına alınan giyim-kuşam ve ziynet eşyaları ile sürahi, içki 
kabı, kâse, sikke gibi Avar dönemi madeni buluntularını, yapım ve süsleme 
tekniklerine göre tipolojik olarak gruplandırmış ve örneklendirmiş olduk.

Avar maden sanatının detaylı bir değerlendirmesini yapabilmek için sade-
ce yapım ve süsleme teknikleri üzerinde durmak yeterli olmaz. Bu kapsamda 
Avar maden sanatı hem genel Türk maden sanatı içerisinde hem de kendisine 
komşu kültür ve sanat çevreleri içerisinde değerlendirilmelidir.

Türk maden sanatı ve arkeolojisi kaynak olarak Orta ve İç Asya’da prehis-
torik devirlerden itibaren ortaya çıkan sanat unsurlarını içeren ve çeşitli isim-
lerle anılan kültürlere dayanır. Bu kültürler Avarlar gibi sonraki devirlerin 
ve Türk sanatının çeşitli alanlarının oluşumunu ve gelişimini sağlamışlardır.
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Adı geçen kültürlerden biri de Tagar Kültürü’dür. İç Asya’da Sibirya’nın 
güneyinde M.Ö. VI, II. ve I. yüzyıllarda olmak üzere üç ayrı devreye ayrılan, 
önemli bir Proto-Türk kültürü olan Tagar kültüründeki bazı hayvan figürle-
ri Avar kemerlerinde görülen grifon figürlerinin öncüleridir.67 Bu dönemde, 
özellikle çeşitli madeni levhalarda görüldüğü gibi hayvan üslubu artık iyice 
gelişmiş durumdadır.68 Tagar kültürünün ilk devresinde özellikle silah kab-
zalarında hayvan başları veya ayakta duran hayvan figürleri görülmektedir.69 
Ayrıca kıvrılarak bir çember biçimi alan hayvan figürleri de söz konusudur. 
Hayvanların gözleri, burun delikleri ve pençeleri halka şeklindedir. Sıkça gö-
rülen kuş başlarında gagalar spiral veya volüt şeklinde betimlenmiştir. Bu 
figürler yukarıda da bahsedildiği gibi daha sonraları özellikle Avar kemerle-
rinde görülen grifon figürlerinin öncüleridirler. Bu dönemde ilk kez görülen 
yeniliklerden biri ise ayakları gövdesinin altında toplanmış geyik figürüdür.

Orta ve İç Asya’nın erken devirlerinde oluşan materyaller bozkır kültürünü 
meydana getirdikten sonra, önce Hunların atalarının ve diğer Proto-Türkle-
rin sanat ve arkeolojisini oluşturmuş, ardından da Hun sanatı ve arkeoloji-
sini meydana getirmiştir.70 M.Ö. 244 - M.S. 216 tarihleri arasında varlığını 
sürdürmüş Büyük Hun İmparatorluğu’na ait mezarlardan çıkarılan eserler71 
arasında çeşitli maden teknikleriyle işlenmiş kılıç, hançer, bıçak gibi çoğu 
hayvan başlı veya hayvan tasvirleriyle süslü silahlar ile ok uçları ve yaylar da 
ön plandadır. Öte yandan at koşum takımlarına ilişkin parçalar, çeşitli made-
ni kaplar ve takılar da bu kurganlardan çıkarılan önemli madeni eserlerdir.72 
Bunun dışında madeni plaka halinde eserler ve kemer tokaları veya plakaları, 
çoğu zaman hayvan üslubuna uygun tasvirlerle (Çizim: 1) bezenmişlerdir.73 
Kemer toka ve plakalarının hayvan üslubuna uygun tasvirlerle bezenmesi 
Avar maden sanatı örneklerinde de sık görülen bir bezeme şeklidir.

Çin’in kuzeyinde seyahat eden seyyahlar, M.Ö. 4. yüzyılda tarih sahnesine 
çıkan ilk Türk topluluğu olan Hunlara ait pazarda satılan, bronzdan yapılmış 

67 V.M. Masson, “The Decline of the Bronze Age Civilization and Movements of the Tribes”, History 
of Civilizations of Central Asia The Dawn of civizilation: Earliest times to 700 B.C., Vol: 1, Unesco 
Publishing, Paris, 1992, s. 349-351.
68 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., 2007, s. 48-51.
69 Akdes Nimet Kurat, IV. - XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1972, s. 3; Şevket Koçsoy, “Türk Tarihi Kronolojisi”, Türkler 
Ansiklopedisi, Cilt: I, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 34.
70 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., 2007, s. 139-142; Tilla Deniz Baykuzu, Asya Hun İmparatorluğu, Kömen 
Yayınları, Konya, 2012, s. 195-222.
71 Selçuk Mülayim, “Erken Devir Türk Sanatı Araştırmaları”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 
Cilt: 2, Sayı: 5, Örünç Matbaası, İstanbul, 1989, s. 21; B.A. Litvinsky - Guang-da Zhang, “Histori-
cal Introduction”, History of Civizalitions of Central Asia, Volume III: The Crossroads of civilizations: 
A.D. 250 to 750, Unesco Publishing, Paris, 1996, s. 29-30; L. Rasonyi, Tarihte Türklük, Türk Kültü-
rünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1971, s. 65; Yaşar Çoruhlu, a.g.e., 2007, s. 18, 70.
72 İlhan Özkeçeci, a.g.e., 2004, s. 115; Fulya Bodur, a.g.e., 1987, s. 13-15; Nejat Diyarbekirli, Hun 
Sanatı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972, 88-97.
73 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., 2007, s. 139-142; Tilla Deniz Baykuzu, Asya Hun İmparatorluğu, Kömen 
Yayınları, Konya, 2012, s. 195-222; Hamza Gündoğdu, “İkonografik Açıdan Türk Sanatında Rumi 
ve Palmetler”, Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar Semineri-Güner İnal’a Armağan Kitabı, Ha-
cettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1993, s. 202; İlhan Özkeçeci, a.g.e., 2004, s. 115.
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binlerce esere rastlamışlardır. Daha ziyade elbise süsleri veya at koşumlarına 
ait olan bronz parçalar, özellikleri dolayısıyla Çin eserlerinden kolaylıkla ayırt 
edilmekteydiler. Çin antikacılarınca İskit adı ile tanıtılan eserler, Hun sanatı-
na ait örneklerden başkası değildi. Hunların Çin sanatındaki hatıraları olan 
bu eserlerin büyük bir kısmının Ordos bölgesinden gelmesi “Ordos Bronzları” 
adıyla tanınmalarını sağlamıştır.74

Hunların kurduğu ilk kültür ve sanat birliğinden sonra, Göktürk devrinde 
kurulan yeni bozkır imparatorluğu (M.S. 552 - 745, 753) ikinci kez geniş bir 
bölgede kültür ve sanat birliği kurmuştur. Orta ve İç Asya’nın erken devir-
lerinde oluşan bozkır kültürü Göktürkler tarafından da devam ettirilmiştir. 
Tarihi kaynaklara bakıldığında Göktürklerin demir dökümcülüğünde uzman 
bir topluluk olduğu anlaşılmaktadır. Madeni eserler genellikle hayvan şekil-
lidir veya hayvan üslubuna uygun süslemelerle (Çizim: 2) bezenmiştir. Aynı 
durum daha sade örnekleri bulunan silahlar için de geçerlidir. Kurganlarda 
iki tarafı veya tek tarafı kesen, hayvan dekorlu veya hayvan kabzalı kılıçlar, 
ok uçları gibi silahlar bulunmuştur.75

Kurganlarda bulunan kıyafetler, Göktürklerin elbise tipleri hakkında bilgi 
vermektedir. Bu kurganlarda kürklerle süslü ipekli kumaşlar ya da kürkten ya-
pılmış elbiseler bulunmuştur. Ayrıca üzeri madeni plakalarla süslü kemerlere 
de tesadüf edilmiştir.76 Altay Dağları’nda Göktürk çağına ait Katanda77 buluntu-
ları, Macaristan’da bazı Avar mezarlarından çıkan eserlere çok benzemektedir.78 
Katanda kurganlarında bronz dökme tekniği kullanılmıştır. Avarlarda döküm 
kalıplarının ağaç modeli hazırlanıyordu. Bunlara bakıp kilden örneğini yaparak 
madeni buna döküyorlardı.79 Katanda kurganları ile Avar eserleri kıyaslandığın-
da, her iki kültür arasında şu benzerlikler görülmekteydi: 1. Hayvan motifleri ile 
süslenmiş kayış uçları; 2. Kemikten yay parçaları; 3. Üç veya iki köşeli oklar; 4. 
Gem, üzengi ve diğer koşum takımları; 5. Kemikten koşum takımları.80

Uygur sanatı, Türk sanat tarihinde özgün bir konuma sahiptir. Türk re-
sim ve heykel sanatının erken dönemlerdeki en zengin ürünleri bu dönemde 
verilmiştir. Totemizm ile ilişkilerini tamamıyla koparan ve yerleşik hayata ge-
çen Uygurlarda hayvan figürleri yerlerini helezon kıvrımlarının esas temeli 
oluşturduğu bitki veya koçboynuzu motifli (Çizim: 3) plakalara bırakmıştır.81

M.Ö. VIII. yüzyıldan itibaren karşımıza çıkan İskit toplulukları özellikle 
bozkır bölgelerinde hâkimiyet kurmuşlardır. İskit sanatı ve arkeolojisi, Orta 
ve İç Asya’dan sonra Avar İmparatorluğu’nun toprakları olan Doğu Avrupa’nın 
batı sınırına kadar uzanan bozkır kuşağının batı yarısında etkili olmuştur.82 

74 Fulya Bodur, a.g.e., 1987, s. 13-15.
75 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., 2007, s. 212-213.
76 İlhan Özkeçeci, a.g.e., 2004, s. 174.
77 İlhami Durmuş, İskitler (Sakalar), Ankara Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2008, s. 66.
78 Bahaeddin Ögel, a.g.e., 2003, s. 115.
79 L. Rasonyi, a.g.e., 1988, s. 18.
80 Bahaeddin Ögel, a.g.e., 2003, s. 115.
81 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., 2007, s. 151, 212, 229, 245; İlhan Özkeçeci, a.g.e., 2004, s. 247.
82 Germain Bazin, A History of Art from Pre Historic Times to The Present, Bonanza Books, New 
York, 1959, s. 45; L. Rasonyi, a.g.e., 1988, s. 14.
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İskit denilen toplulukların içinde Proto-Türkler de yer almaktadır. Bu nedenle 
İskitlerin çağdaşı Proto-Türklerin ve sonraki Türklerin sanatı ve arkeolojisi ile 
söz konusu İskit topluluklarının sanat ve arkeolojisi arasında büyük benzer-
likler vardır.83 M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen Arjan-2 kurganı, bozkır sanatının 
özgün eserlerini barındırmasıyla bu duruma örnek olarak verilebilir.84

İskit topluluklarından sonra, bunlar tarafından üretilen sanat ve arkeo-
lojik eserlerin yayıldığı bölge yine muhtelif toplulukları bünyesinde barındı-
ran Sarmatların hâkimiyetine girdi.85 Sarmatlara ait zengin mezarlarda ortaya 
çıkarılan karakteristik buluntuların yanı sıra, Sarmatlardan ziyade Hunlara 
ait nitelikler taşıyan eserler ise bize sonraki gelişmelerin ne yönde olduğunu 
göstermektedir.86 Avar maden sanatında olduğu gibi İskitlerde de sevilerek kul-
lanılan hayvan mücadele sahneleri, Sarmatlarda da bu köklü geleneğe bağlı 
olarak sevilmiş ve kullanılmıştır.87 Ancak, Sarmat hayvan üslubu bazı özellikle-
riyle İskit sanat anlayışından farklılık göstermektedir. Sarmat hayvanı kuvvet-
li, vahşi, büyük ölçüde zarif ve değerli taşların kullanılmasıyla çok renklidir.88

Avrupa Avarları gibi Avrupa’da kurulan Türk devletlerinin sanatları yine Orta 
ve İç Asya özelliklerinin ağır bastığı bir sentezin ürünüdür. Söz konusu Türk 
topluluklarının yaşam tarzı bozkır kültür kuşağının doğu yarısındakilerle büyük 
benzerlikler arz etmektedir. Bu devletlerden biri olan ve Doğu Avrupa’ya aşa-
malar halinde göç eden Avrupa Hunları’nın89 mezarlarından çıkarılan eserler, 
kuyumculuk ve demircilik sanatının hayli gelişmiş olduğunu göstermektedir.90

Avar maden sanatının detaylı bir değerlendirmesini yapabilmek için Avar 
maden sanatının kendisine komşu kültür ve sanat çevreleri içerisinde de de-
ğerlendirilmesi gerektiğine değinmiştik. Bu aşamada özellikle Avarların 6. 
yüzyılda ittifak ilişkisi kurduğu Sasani ve başlangıçtan itibaren siyasi iliş-
kilerde bulundukları Doğu Roma İmparatorluğu’nun kültürlerinden de söz 
etmek gerekir.

Avarlar 6. yüzyılda Sasanilerle ittifak ilişkisi kurmuşlardır. İran kaynaklı 
bu sanatın üslup özelliklerinden söz edebilmek zordur, çünkü bilinen çok az 
örnek vardır. Bu nadir örneklerden en önemlileri ise üzerinde av sahneleri 
bulunan (Çizim: 4) tasvirli tabaklardır. Bu av sahnelerinde benzer olarak bir 

83 İlhan Özkeçeci, Zamanı Aşanlar IX. Yüzyıla Kadar Türk Sanatı, Güzel Sanatlar Matbaası, İstan-
bul, 2004, s. 59; Yaşar Çoruhlu, a.g.e., 2007, s. 330; Ellen Reeder ed., Scythian Gold: Treasures 
from Ancient Ukraine, Harry N. Abrams, Inc., New York, 2001, s. 37-57.
84 Altan Türe, Dünya Kuyumculuk Tarihi-I Eski Çağlardan Ortaçağa, İstanbul Kuyumcular Odası 
Yayınları-I, İstanbul, 2011, s. 114-115; İlhan Özkeçeci, a.g.e., 2004, s. 77-78.
85 L. Rasonyi, a.g.e., 1988, s. 14.
86 Yaşar Çoruhlu, a.g.e., 2007, s. 335.
87 Germain Bazin, A History of Art from Pre Historic Times to The Present, Bonanza Books, New 
York, 1959, s. 50.
88 İlhami Durmuş, Sarmatlar, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007, s. 124-125.
89 George Vernadsky, Rusya Tarihi, (çev. Doğukan Mızrak, Egemen Ç. Mızrak), Selenge Yayınları, 
İstanbul, 2009, s. 43-45; Akdes Nimet Kurat, a.g.e., s. 12; Ali Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hun İmpara-
torluğu, TTKB, Ankara, s. 19-21; Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Kültür Bakan-
lığı Yayınları, Ankara, 1981, s. 117-127.
90 L. Rasonyi, a.g.e., s. 12-14.
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atlı veya deve üzerindeki bir savaşçı, elinde gerilmiş yay ve oku ile vahşi hay-
vanlara veya birtakım av hayvanlarına hücum ederken betimlenmiştir. Bu 
sahnelerde kahramanların kıyafetleri birbirine benzer nitelikte, hayvanların 
koşum takımları benzer düzendedir ve kompozisyonlarda aslan, ayı, yaban 
domuzu gibi vahşi hayvanlar, geyik, manda (veya yaban öküzü), sığır gibi çe-
şitli hayvanlar yer almaktadır.91

Söz konusu kompozisyonlarda, insan figürlerinin ok atma temaları, ku-
maş kıvrımları, kıyafet aksesuarlarından olan dalgalı kuşakları, hayvanların 
yeleleri, atlarda görülen çifte top püskülleri gibi bazı temel unsurlar ile Türk 
sanatında görülen av sahneleri arasında benzerlikler vardır.

Avarların çağdaşı olduğu ve siyasi ilişkilerde bulunduğu diğer bir ülke 
Doğu Roma’dır.92 Doğu Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun 395’te 
Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkmıştır. Merkezi, İstanbul’dur.  
Doğu Roma İmparatorluğu, doğuda Sasanilerle, güneyde Araplarla savaşmış, 
topraklarını doğuya, güneye ve Kuzey Afrika’ya doğru genişletmişti. Böylece 
bütün Anadolu, Suriye, Mısır ve bir kısım Kuzey Afrika ülkelerine egemen ol-
muştur. Doğu Roma İmparatorluğu, eski Helen ve Roma kültürünün bir deva-
mı sayılıyordu. Ancak ele geçirdiği yeni toprakların, zengin kültürel geçmişleri 
vardı ve bunlar Doğu Roma üzerinde etkili oluyorlardı. İç içe yaşadığı bu kül-
tür ve gelenekler, zamanla Doğu Romalıların yaşantısına doğulu bir karakter 
kazandırdı. Bu durumu tüm sanat eserlerinden de izlemek mümkündür.93 
Avar mezarlarından çıkarılan bazı eserler savaşlardan elde edilen ganimetler 
ya da vergilerden oluşan altınlar olduğu için Doğu Roma sanatı kapsamında 
değerlendirilebilirler. Araştırma kapsamına aldığımız sikke örneklerinde ol-
duğu gibi. Buna karşılık olarak New York Metropolitan Müzesi’nde görülen 
kadeh örneklerinde olduğu gibi Avar madeni eserleri üzerinde Doğu Roma 
sanatının etkisinden de söz edilebilmektedir.

Sonuç olarak, Avarlara ait arkeolojik buluntu yerlerinden çıkarılan ma-
deni eserlerin bir kısmı, konumuz dâhilinde çeşitli müzelerde görülerek bir 
kısmı da çeşitli kaynaklardan edinilerek değerlendirilmiştir. Bu madeni eser-
ler, Avar İmparatorluğu’nun sınırlarının Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya doğru 
değişse de Avarların kültürel ve sanatsal birikimlerini beraberlerinde getirdik-
lerini ve zaman içerisinde yeniden yorumladıklarını göstermektedir. Asya ve 
Avrupa kültürünün birleştiği bu yeni Avar kültürü94 kendine ait özelliklerine 
rağmen, kendisinden önceki kültürlerin ve sonrasında kendisine komşu kül-
tür ve sanat çevrelerinin birçok özelliklerini de üzerinde taşımaktadır. Aynı 
zamanda Doğu Avrupa’da büyük bir imparatorluk kuran ve buraya Orta ve İç 
Asyalı etkiler taşıyan Avar kültürü, beraberinde getirdiği bu birikimle Maca-
ristan’da yeni bir kültürün doğmasına da sebep olmuştur.

91 İlhan Özkeçeci, a.g.e., 2004, s. 278-283.
92 Vladimir N. Basilov (ed.), Nomads Of Eurasia, University of Washington Press, Seattle, 1990, s. 
62-63.
93 Sabahattin Türkoğlu, Tarih Boyunca Anadolu’da Giyim-Kuşam (Tarih Öncesi Çağlardan, Osman-
lı Devletine Kadar), Eser Sahibinin Kendi Yayını, İstanbul, 2002, s. 110.
94 Anonim, “Avarlar”, Temel Britannica, Cilt: II, Ana Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 1992, s. 165.
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