


1

ARAŞTIRMALARI 
TÜRK DÜNYASI

Researches About The Turks All Around The World

2016 / 223
TEMMUZ - AĞUSTOS 

JULY - AUGUST  

 
DÜNK YAR SÜ IT

 

A IR FA KŞT A
I VR IM RALA

İstanbul - 2016

ISSN: 0255-0644

Bas_Sayfalar.indd   1 09.08.2016   14:46:20



2

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
Researches About The Turks All Around The World - ISSN: 0255 - 0644

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
The Foundation of Researches About Turks All Around The World

Kurucusu / Founder
Prof. Dr. Turan YAZGAN

Sahibi / Owner
Közhan YAZGAN

Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor 
Saadet Pınar YILDIRIM

Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Salih AYNURAL (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Sedat MURAT (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇİOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Yayına Hazırlayan / Editor
Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ

Dizgi / Typesetting
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yuluğ Tekin Dizgi Merkezi

İç Tasarım / Design
Gökhan KAYA

İletişim Adresi / Management Center
Kemalpaşa Mah. Bukalıdede Sok. No: 4 Saraçhane İstanbul / TÜRKİYE

Tel: (0212) 511 10 06 / Belgegeçer: (0212) 520 53 63
İnternet adresi: www.turan.org.tr / e-posta: tdav@turan.org - dizgi@turan.org

Posta Çeki Hesabı Numarası: İstanbul Aksaray PTT Şubesi - 141720
Vakıfbank İstanbul Fatih Şubesi: TR76 0001 5001 5800 7287 8397 25

Baskı / Printed By
Aktif Matbaa ve Reklam Hiz. San. Tic. Ltd. Şti: Halkalı Caddesi No: 245 Sefaköy / İSTANBUL

Tel: (0212) 698 93 54

Yayın Türü
2 Aylık, Süreli, Uluslararası, Hakemli

EBSCO PUBLİSHİNG - TUBİTAK / ULAKBİM - ASOS Sosyal Bilimler İndeksi
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ebsco Publishing tarafından taran makta ve makalelerin İngilizce özetleri indeksin 

servisinde yer almaktadır. Ebsco Publishing: www.ebscohost.com/titleLists/poh-coverage.pdf
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, TUBİTAK / ULAKBİM tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
Tubitak / Ulakbim için ise, www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/sbvt/uvt_journal_index.php?the_db=4&the_year=2010 

adresinden takip edebilirsiniz.
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi tarafından taranmakta ve makalelerin Türkçe ve İngi lizce 

özetleri indeksin servisinde yer almaktadır. http://asosindex.com/journal-view?id=188 adresinden takip edebilirsi niz.

Adedi 1 Yıllık Yurt Dışı Abonelik / Subscription 1 Yıllık Yurt İçi Abonelik
25 TL 100 $ veya 90 Euro karşılığı Türk Lirası 150 TL

Bas_Sayfalar.indd   2 09.08.2016   14:46:20



3

Yayın Hakem Kurulu

Prof. Dr. Sacid ADALI l Turgut Özal Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Eyyup AKTEPE l Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü - Emekli/ Azerbaycan

Prof. Dr. İsmail AKTÜRK l 9 Eylül Üniversitesi, Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı, Maliye Bölümü - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Mustafa AYDIN l İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Kılıçbay BİSENOV l Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi - Milletvekili / Kazakistan

Prof. Dr. Veysel BOZKURT l İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Viktor BUTANAYEV l Hakas Devlet Üniversitesi, Arkeoloji Etnografya ve Bölgesel Tarih Bölümü / Hakasya - Rusya

Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN l Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Recai COŞKUN l Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Lütfi ÇAKMAKÇI l Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Svetlana ÇERVONOJE l Nicolaus Copernius Üniversitesi, Tarih Bölümü / Polonya

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN l İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN l Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Sebahat DENİZ l Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Mehmet DURMAN l Sakarya Üniversitesi Eski Rektörü - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. İsmail Hakkı DÜĞER l Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Ercan DÜLGEROĞLU l Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Feridun EMECEN l İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Birol EMİL l Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / KKTC

Prof. Dr. İnci ENGİNÜN l İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN l Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Mümin ERTÜRK l İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı / Türkiye

Prof. Dr. Hüseyin FİLİZ l Gaziantep Üniversitesi Eski Rektörü - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Vasili GAYFULİN l Tatar Milli Üniversitesi / Tataristan

Prof. Dr. Reşat GENÇ l Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Abdülcebbar GÖKLENOV l Türkmenistan Azadi Üniversitesi, Tarih Bölümü - Emekli / Türkmenistan

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL l Çanakkale Üniversitesi Eski Rektörü - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU l Balıkesir Üniversitesi Eski Rektörü - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Abdulkadir İLGEN l Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Eyüp İSPİR l Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü / Türkiye

Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ l Aydın Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Metin KARAÖRS l İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI l Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ l İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Bayram KODAMAN l Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Lev P. KURAKOV l Çubuksarı Devlet Üniversitesi, İktisat Fakültesi / Çuvaşistan

Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ l İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü / Türkiye

Prof. Dr. Zeki KUŞOĞLU l Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü - Emekli / Türkiye

Prof. Dr. Abdurrahman KÜÇÜK l Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ l Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Roza NESEPOVA l Türkmenistan Azadi Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü - Emekli / Türkmenistan

Prof. Dr. Mustafa ÖNER l Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ l İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü / Türkiye

Prof. Dr. Türker ÖZDOĞAN l George Washington Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü / ABD

Bas_Sayfalar.indd   3 09.08.2016   14:46:20



4

Prof. Dr. Metin ÖZKUL l Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü / Türkiye
Prof. Dr. Gültekin RODOPLU l İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Emekli / Türkiye
Prof. Dr. Recep SEYMEN l İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Bölümü - Emekli / Türkiye
Prof. Dr. Yümni SEZEN l Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Bölümü - Emekli / Türkiye
Prof. Dr. Sabri SÜMER l Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü - Emekli / Türkiye
Prof. Dr. Muratgeldi SÖVEGOV l Aşkabat Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi, Türk Dili Bölümü / Türkmenistan
Prof. Dr. İlhan ŞAHİN l Manas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Kırgızistan
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN l Kayseri Üniversitesi Eski Rektörü - Emekli / Türkiye
Prof. Dr. Almas ŞAYHULOV l Başkurt Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili Bölümü / Başkurdistan
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL l Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı / Türkiye
Prof. Dr. Musa TAŞDELEN l Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü / Türkiye
Prof. Dr. Ramazan TAŞDURMAZ l Doğuş Üniversitesi, İİBF, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü / Türkiye
Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU l Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü / Türkiye
Prof. Dr. Kantörö Şaripoviç TOKTOMAMATOV l İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü / Kırgızistan
Prof. Dr. Vahit TÜRK l İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye
Prof. Dr. Valentina TUGUJEKOVA l Hakas Devlet Üniversitesi, Dil Edebiyat ve Tarih Enstitüsü / Hakasya - Rusya
Prof. Dr. Selçuk ÜNLÜ l Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü - Emekli / Türkiye
Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ l Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye
Prof. Dr. Stefan VARBAN l Komrat Devlet Üniversitesi / Gagauzeli
Prof. Dr. İsmail YAKIT l Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü / Türkiye
Prof. Dr. Durali YILMAZ l İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye
Prof. Dr. Mehmet YÜCE l Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı / Türkiye
Doç. Dr. Bülent BAYRAM l Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü / Türkiye
Doç. Dr. Murat CERİTOĞLU l Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edb. Bölümü / Türkiye
Doç. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ l Nevşehir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edeb. Bölümü / Türkiye
Doç. Dr. Abdullah KÖK l Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye
Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER l İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü / Türkiye
Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL l İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı / Türkiye
Doç. Dr. Osman YORULMAZ l Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU l İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Ergünöz AKÇORA l Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye
Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ l İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü / Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU l Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü / Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Yasin ŞERİFOĞLU l Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ l Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Aygün ÜLGEN l İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü / Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Erol ÜLGEN l İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı / Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÜREKLİ l Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü / Türkiye 
Yrd. Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ l Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü / Türkiye
Dr. Muhsin KADIOĞLU l İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü / Türkiye

Yayın / Danışma Kurulu
Prof. Dr. Nevzat ATLIĞ l İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Müziği Konservatuarı - Emekli / Türkiye
Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU l Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü - Emekli / Türkiye
Prof. Dr. Bayhan ÇUBUKÇU l İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi - Farmakognozi Ana Bilim Dalı - Emekli / Türkiye
Prof. Dr. Mustafa ERKAL l İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü - Emekli / Türkiye
Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN l Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü - Emekli / Türkiye

Bas_Sayfalar.indd   4 09.08.2016   14:46:20



5

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: ÇORUHLU, Yaşar: “Türk Atışı” - Türk Sanatı’nda “Geriye Dönerek Ok Atma” Teması, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, Sayı: 222, Yıl: 38, Cilt: 113, Mayıs-Haziran 2016, s. 9-36.
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TERÖR VE ŞİDDET SONRASI
GÜNEYDOĞU İÇİN KALKINMA ÖNERİLERİ

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN*

Öz

Günümüzde terör ve şiddetin Türkiye’nin güneydoğu bölgesindeki varlık 
alanı yeni bir safhaya girmiş ve kurtarılmış bölgeler seferberliği şiddetli bir 
şekilde kimliğini sürdürmektedir. Türkiye’nin güneydoğu bölgesi, geri kalmış-
lık açısından olduğu kadar sosyo-ekonomik açıdan da diğer bölgelere kıyasla 
farklı dinamiklere sahiptir. Toplumsal şiddetin yoğunluk alanında bulunan 
Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde, tüm sosyo-ekonomik sorunlar bilimsel ve 
akademik yaklaşımlarla gündeme taşınmalıdır. Bu incelemede bölge sınıflan-
dırmasına yeni bir yaklaşım getirilecek ve Türkiye’nin güneydoğu bölgesi ile 
ilgili kalkınma önerileri sunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Terör, Şiddet, Türkiye, Güneydoğu Anadolu, Bölgesel 
Alt Kuşaklar, Kalkınma.

Development Suggestions For Southeast After 
Terror And Violence

Abstract
Today, terrorism and violence in Southeastern Turkey has entered a new ph-

rase and identity of liberated regions campaign vigorously continues. Southeast re-
gion of Turkey has different dynamic not only for socio-economic structure but also 
in terms of compared to other regions. All socio-economic problems in Southeastern 
Turkey, where social violence lives density, should be moved up the scientific and 
academic approach. This review will be a new approach to classification and deve-
lopment proposals will be presented regarding Turkey’s southeast region.

Keywords: Terror, Violence, Turkey, Southeastern Anatolia, Subregional 
Zones, Development.

Günümüz Türk toplumunun Güneydoğu yöresi, şu anda “Kurtarılmış Böl-
geler Teorisi” adı altında, Marksist kökenli, Partiya Karkarkeren Kürdistane 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 223             Ağustos 2016

* Emekli Öğretim Üyesi.
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veya Kürdistan İşçi Partisinin -PKK- çatışma alanı içindedir. PKK, aynı za-
manda Güneydoğu coğrafyamızın 13 ilinin ötesinde, Irak’ın Kuzeyi, Suriye 
topraklarının Kuzeydoğusu ve İran ülkesinin de Kuzey Batısını içeren Büyük 
Kürdistan Devleti kurmanın kök paradigmasını sürdürmektedir.

Yıllarca, İç Proletarya ve Dış Proletarya oyun kurallarının rol aldığı coğ-
rafyamızın bu sancılı yöresinde, artık sahabet kültürüne dayalı verileri gözler 
önüne sermek suretiyle, tarihsel kimliğini tartışmanın zamanı gelmiş, hat-
ta geçmektedir. Şöyle ki, Kürdistan ütopyasının eli kanlı terör örgütü PKK 
ve organize yan kuruluşları, siyasal iktidarlarımızın kırk yıla yaklaşan se-
ferberlik zafiyetleri sonucu, milletvekilliklerine- akademik kuruluşlara-yerel 
ve bölgesel yönetim norm ve değerlerine egemenlikleri, benzeri kazanımları 
ile Kürdistan topografyasının -deyim yerinde ise- temsilcileri konumuna ka-
dar yükselmişlerdir. Hatta, Katar-Suudi Arabistan ve Türkiye destekli Suriye 
muhaliflerinin Riyad’da oluşturdukları Müzakere Yüksek Komisyonu (HCN), 
Birleşmiş Milletler öncülüğünde Cenevre’de yürütülen Suriye görüşmelerine 
katılırken, PKK’nın Demokratik Birlik Partisi (PYD) temsilcisi Salih Müslim 
de bu toplantıya katılımcı girişimlerde bulunmaya yeltenmiş, fakat istenilen 
sonucu alamamıştır.

Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ve PYD izdüşümü, İran-Suriye-Türkiye ve 
Irak’ta Dört Kobani kuruluşu ile Güneydoğu bölgemizin kurtarılmış bölge-
ler teorisine karşı yürütülmeye başlayan seferberlik girişimi KOBANİLEŞME 
olgusunu ayakta tutmaya çalışmaktadır. Nitekim, birkaç ay önce Türkiye ge-
nelinde 1128 akademisyenimizin başlattığı karşıt bildiriler ile negasyona uğ-
ratılmış, terör ve şiddete meşruiyet kazandırılmaya çalışılmışlardır. Böylece, 
bir yanda, Güneydoğu bölgemizin stratejik alanları tehlikeli boyutlara sürük-
lenirken, bir yandan da Büyük Ortadoğu Projesi’nin odak noktasını belirleyen 
sosyo-politik arenanın ön hazırlıkları da gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 
Ancak, terör ve şiddetin Güneydoğu bölgesindeki varlık alanı -ortamın değiş-
mesi ile- yeni bir safhaya girmiş ve kurtarılmış bölgeler seferberliği en şiddetli 
bir şekilde kimliğini sürdürmektedir

Bilindiği üzere, Büyük Ortadoğu Projesi’nin alt yapısı, holistik bir diyag-
ramı ortaya koyar. Öyle ki, Hıristiyanlık-Yahudilik veya Judeo-Hıristiyan sar-
malı bu esprinin odak noktasını oluşturur. Arz-ı mevud teorisi, artık kutsal-
lığın eşiğindedir.

Güneydoğu yöremizin, geri kalmışlık açısından olduğu kadar, sosyo-eko-
nomik yapısı bakımından da önemli bir özelliği vardır. Bölge, Ortadoğu ve 
Kafkaslara açık olması bakımından stratejik bir konumdadır. Bu nedenle, 
Doğu Anadolu, Kafkas halkları kültürü ile İran uygarlığının oluşturduğu bir 
sahanın etkisi altında bulunmaktadır. Tarihi tespitlere göre, 8-9. yüzyıllarda 
Asya’dan kaynaklanan göçler, daha ziyade Kafkasya ve İran (Horasan) üze-
rinden akıp gitmiştir. Güneydoğu ise, Arap, Hıristiyan ve Yahudi kültür odak 
noktalarının oluşturduğu bir yapıyı ortaya koymaktadır. Bölgenin M.Ö. 4-3. 
bin yıllarda Volga-Ural’dan gelen Proto-Türk akımlarına sahne olduğu da bi-
linmektedir.
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Bu nedenle bölge, güçler haritasında Anadolu’ya girişin kapı alanıdır. Hem 
Doğu Anadolu, hem de Güneydoğu’da bu kimliği gözlememiz mümkündür. 
Belki de bölgenin yerleşik (sedentary) bir kimliğe ulaşamamasında bu akış 
çizgisinin tesiri düşünülebilir. Ülkemizin, Güney (Levant) ve Ege bölgeleri, 
hatta kuzey sahaları bu göçleri dindirip sükûnete erdirdiği hâlde, Doğu ve 
Güneydoğu’nun bir türlü sükûnete erememesinde stratejik özelliği kadar, 
akış alanında bulunmasının rolü de unutulmamalıdır.

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

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

Bölgesel benzerlikler açısından Frey’in raporu incelendiğinde Ege ve Mar-
mara birbirlerine daha fazla benzeyen iki bölgedir. Doğu ve Güneydoğu, Tür-
kiye’nin en az gelişmiş bölgeleri olup, daha çok birbirine benzeyen yöreler 
konumundadır.1

1941 yılında, Birinci Türk Coğrafya Kongresi’nde, tarımcıların daha ön-
celeri kabul ettikleri Türkiye’yi 9 bölgeye ayırma görüşü reddedilmiş yerine, 
7 bölgeli bir sınıflama kabul edilmiştir. Bu sınıflamalarda ağırlık daha ziyade 
arazi yüzey şekilleri, iklim, doğal bitki örtüsü, nüfus yoğunluğu, insanların 
yaşayış ve geçimleri bakımından çeşitlilik gösteren unsurlara kaydırılmıştır. 
Ancak, beşeri coğrafyanın ağırlıklı olduğu bu sınıflama da ne yazık ki, toplu-
ma yönelik konular büyük ölçüde dışlanmıştır. Ancak, 1958’de yayınlanan 
Barbara and George Helling’lerin Köy Türkiyesi (Rural Turkey) adlı kapsamlı 
araştırması da, alışılagelen sınıflamanın ötesinde, sosyolojik içerikli yaklaşım-
lara geniş yer veriyordu. Helling’ler, coğrafyacıların bu bölgesel ayrımlarını 
“yararlı bir zihin aleti” biçiminde belirtiyorlardı.2 Onlar, Türkiye hakkındaki 
bölgesel ayrımlarını kültürel temellere dayandırıyorlardı. Bu da yöremizin gi-
derek aydınlığa kavuşmasında atılan adımların bir diğeridir. Helling’lere göre, 
Türkiye üçlü bir ayırımı kültürel kod olarak yorumluyorlardı:

1 Frederick W. Frey, Regional Variations in Rural Turkey, Report No: 4, Cambridge Massachussets, 
1966.
2 Barbara and George Helling, Rural Turkey, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 1958.
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1) Marmara ve Ege ile Antalya ve Akdeniz’i içine alan Levant Bölge,
2) Orta Anadolu Bölgesi,
3) Güneydoğu Bölgesi.

Hellingler’in bu klasik sınıflamalarında gözlendiği üzere, ağırlık Güneydo-
ğu’ya kaydırılmakta, Doğu da yine aynı bölgenin kapsamı içinde eritilmekte-
dir. Bu bölgeler ayrımında dil, etnik grup ve kentleşme derecesiyle yerleşme 
biçimleri esas alınmaktadır. Böylece Güneydoğu’nun etniklik kimliği ilk kez 
bir bölge sınıflamasında dikkatlerimizi çekmiş bulunmaktadır.

Bölge hakkındaki önerilerimizi sıralarken, biz de ilkin sosyo-kültürel içe-
rikli yönelimlere ağırlık vermeyi ön plana almak istiyoruz. Sadece yön gös-
teren, dağ ve nehirleri işaretleyen coğrafi ağırlıklı bir sınıflamanın stratejik 
hiçbir anlamı olmazsa gerek.

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

Yedi bölgeli bu DPT sınıflamasında planın stratejisi
a) Gelir grupları arası denge ve 
b) Bölgeler arası denge 

olmak üzere iki noktada toplanıyordu. Ancak, bu sınıflamada bile sosyal içe-
rikli hususlar yer almamış, bölgenin gizli kalmış (latent) sorunları ile açık 
görülebilen (manifest) hususları birbirleriyle bağlantılı bir biçimde işlenme-
miştir. Ancak, II. Beş Yıllık Plan döneminde bölgelerarası kalkınma fikri ilk 
kez giderek artan bir önem kazanmaktadır. Nitekim bu dönemde de iki önemli 
hususa yer verilmiştir:

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

2) Özel sektörün sanayi yatırımlarını da az gelişmiş bölgelere çekmek için 
vergi indirimi ve kredi sağlanacaktır,

3) Organize sanayi bölgeleri kurulacaktır.

Görülüyor ki, bölgelerarası dengeli kalkınmada II. Beş Yıllık Planda Sosyal 
Planlamaların “latent” görevini daha belirgin bir biçimde gözlemekteyiz. Bu-
nunla beraber ne yazık ki, hem I. hem de II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında 
Doğu bölgesinden hiç bahsedilmemiştir.

1967’de Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir-
liği’nin Erzurum’da düzenlediği Doğu Anadolu’yu Kalkındırma Semineri’nde, 
yörenin bir envanteri çıkarılmış ve 7 önemli birim üzerinde durulmuştur. 
Bunlar sırasıyla:
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1) Hayvancılık Birimi,
2) Toprak Ürünleri Birimi,
3) Madencilik Birimi,
4) Sanayi Birimi,
5) Nüfus ve İstihdam Birimi,
6) Afet hizmetleri Birimi,
7) Sağlık işleri Birimidir.3

Ancak, sonraları bölge Kalkınmada Öncelikli Bölgeler kategorisine, 1984 
terör eylemlerinin başlamasıyla da olağanüstü bölge konumuna getirilmiştir.

Kısacası, 1941’lerden başlayarak yapılmış olan bu sınıflandırmalardan 
gözlediğimiz gerçek odur ki, inceleme konumuz olan Güneydoğu giderek ya-
rım yüzyıl içinde ağırlık kazanmaya başlamış, daha ziyade, sosyo-antropolojik 
nitelikli bölge sınıflandırması yanında, bölge içi toplumsal sorunlar da gide-
rek ön plana çıkarılmıştır. Öyle ki, bu sıralamada temel ön kuşaklar birbiri-
nin hem tamamlayıcısı, hem de birbirini izler konumdadır. 2000’li yıllardan 
itibaren siyasal Kürtçülük akımının -deyim yerinde ise- parlamento-iletişim 
organları-akademik ve sivil toplum kuruluşları yanında, okulları istilası da 
terör ve şiddetin rafinesi sürecini kök paradigma olarak gündeme taşımış bu-
lunmaktadır. Bu nedenle, rahatlıkla diyebiliriz ki, Güneydoğu bölgemizin se-
kizinci envanteri de Terör ve Şiddet Kuşağıdır.

Bölge sağlık, kültür antropolojisi ve bölgesel araştırmalar alanında iyi ye-
tiştirilmek durumundadır. Bu nedenle, bölge açısından, sağlık sosyolojisi bir 
kök paradigmadır. Bu tür araştırma istasyonları bünyelerinde bulundurduk-
ları uzmanlarla, medyayı da kullanarak, halk kitlesini eğitmek durumunda-
dırlar. Aksi takdirde, sağlık-hastalığa ait gelenekli kültür kalıpları yıkılmadık-
ça, olumlu sonuçların alınabilmesi son derece güçtür.

Biz bu incelememizde, bölge sınıflandırmasına yeni bir yaklaşım getire-
ceğiz. Bunun için de, stratejik bir konumda bulunan Doğu ve Güneydoğu 
bölgesini, kendi içinde bölge-altı diyebileceğimiz birtakım hayati nitelikte gör-
düğümüz “kuşaklara” veya “bloklara” ayıracağız. Böylece, yörenin sosyolojik, 
antropolojik, lengüistik açıdan benzerlik arz eden ve özellikle birinci derecede 
öncelik isteyen kültür sahalarını tespit etmek suretiyle, kalkınma sürecine 
ağırlık vermek istiyoruz.

Bölgesel Alt Kuşaklar

1) Aşiret-Kabile Kuşağı,
2) Etniklik Kuşağı,
3) Okuma-Yazma Kuşağı,
4) Harran Kuşağı,
5) Yeraltı-Yerüstü Zenginlikler Kuşağı,
6) Sağlık-Hastalık Kuşağı,
7) Hayvancılık Kuşağı,
8) Terör ve Şiddet Kuşağı.

3 Doğu Anadolu’yu Kalkındırma Semineri, TTO-SO-TBB 1967, Ankara.
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Bölgesel topografyamızda, DHKP-C, özellikle PKK ve alt kuruluşları ile 
1987 yılından beri sürüp gelen kurtarılmış bölgeler teorisi son yıllarda kanlı 
bir çatışmanın içine girmiştir. Şu anda, terör ve şiddet arenası Türk güvenlik 
güçlerinin egemenliği altındadır. Ancak, yöresel yapılaşma harabeye dönüş-
müş, bölgesel halk -nativistik grupları- yeniden dönüşüm sürecini başlatmış-
lardır. Bu nedenle, bölgesel kalkınma projelerinin gündeme taşınması gerekir. 
Yeniden kalkınma sürecinde izlenecek yollar, projeler ve planlamalar ne tür 
bir çerçeve içinde yürütülecektir? Biz bu araştırmamızda, yukarıda belirledi-
ğimiz doğrultuda bölgenin kök paradigmalarını sıralayarak, reform paketleri-
ni gündeme taşımak istiyoruz.

Gözleneceği üzere bölge altı kuşaklarımız, kalkınma projeleri, göz önüne 
alınarak, sınıflandırılmalı ve planlanmalıdır. Kalkınma stratejileri tespit edi-
lirken, önemli husus, büyük çoğunlukla dinde birlik içinde bulunduğumuz 
bölge insanlarımızın Standart Kültüre katılabileceği tarzda hareket edilmesi 
gerekir. Hedef, millet oluşturma veya ulus-devlet inşası sürecinin gerçekleş-
mesidir. Bu bir anlamda, tasada ve kıvançta aynı topraklarda yaşadığımız 
toplulukları ortak bir duyguda birleştirmektir. O halde, bölge-altı kuşakların 
kapsamına giren tüm kuşakların gerçek misyonu, organik mahiyetteki bu bü-
tünleşmeyi sağlamaktır. Hiçbir kuşak, bu temel düşünceden soyutlanamaz. 
Kuşaklararası ilişkiler yörenin Büyük toplumla bütünleşmesini hızlandıra-
caktır. Aksi takdirde, stratejisiz, idealsiz ve manevi içerikten yoksun bir kal-
kınma projesi Güneydoğu’da olduğu kadar, öteki bölgelerimiz için de bir şey 
sağlayamaz. Şimdi sırasıyla bölge-altı kuruluşları ele alabiliriz:

1. Aşiret-Kabile Kuşağı

Doğu ve Güneydoğu bölgemiz, yaklaşık bin yıllık cemaat tipini devam et-
tirmektedir. Çoğu kez, Batılı araştırmaların Klan kavramıyla karşılaştırdık-
ları bu sosyal yapılaşma, evrimin son derece gerisinde kalmış, Doğu toplum 
karakterinin kalıntılarını taşımaktadır. Bazı Orta Doğu ülkeleriyle, Afganis-
tan, İran, Suriye, Filistin, Irak, Habeşistan ve Afrika halklarının yaşantılarıy-
la benzerlik arz etmektedir. Osmanlı arşivleri de, ülkemiz açısından 4000’in 
üzerinde aşiret kuruluşlarından bahsetmektedir.

Bölgede, gerçek anlamda aşiret-kabile tespiti de yapılmış değildir. Bu ne-
denle, aşiret-kabile sayıları hakkında bir fikrimiz de mevcut değildir. Ancak, 
bölge nüfusunun yaklaşık dörtte birinin aşiret kimliği etrafında toplandığı 
söylenebilir. Güneydoğu: Kabile-Aşiret Yapısı adlı bir araştırmamızda: Van, 
Muş ve Malatya illeri aşiret yapıları hakkındaki gözlemlerimizi belirtmiştik. 
Muş’ta sadece 60 kadar aşiret ismi tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle 
bazı illerimizde aşiretleşme oranı % 50’yi bulabilmektedir. Aşiret yapısı kendi 
içinde kabilelere ayrılmaktadır. Bazen bir aşiret, on veya daha fazla kabileye 
ayrılmaktadır. Her aşiret, bir reis veya ağa yoluyla temsil edilmektedir. Yö-
neticiler, babadan oğula bu görevi devraldıklarından, kapalı bir yapıyı temsil 
ederler. Her aşiret lideri, aynı zamanda bu kimliklerini Padişahlar tarafından 
verilen silsile-name veya şecerelere bağlamaktadırlar. Şecereler dikkatle ince-
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lendiğinde, Osmanlıca veya Arapça kaleme alınmış olup, aşiretin Bağdat veya 
Habeşistan taraflarından geldiğini zikretmektedir. Bu çoğu kez, aşiretlerin kö-
kenlerini kutsal yörelere bağlamak suretiyle kendilerine saygınlık kazandıran 
bir geleneğin sonucudur. Alevi ocakları da aynı çizgiyi izler. Seyitlik denilen 
statü de bu tarzda kazanılıyordu.

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

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

Güneydoğu bölgemizdeki bu sosyal durum, etkin okuma yazma veya eği-
tim süreciyle ancak Standart Kültürle bütünleşebilecektir. Aksi takdirde, gü-
nümüz millî eğitim politikalarıyla bu meseleleri temelden çözümlemek müm-
kün değildir. Aşiret köylerinde, ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenlere 
“temsil ettiğiniz köy hangi aşirete mensuptur?” sorusunu yönelttiğimizde, çoğu 
bu hususta hiçbir bilgileri olmadığını bize nakletmişlerdir. O halde, öğretmen 
okullarında aşiret sosyolojisi, aşiret antropolojisi okutulması zarureti vardır. 
Bölge üniversiteleri de aynı doğrultuda eğitilmek zorundadır. Bu üniversite-
lerde, sosyoloji, antropoloji ve etnoloji bölümleri derhal açılmalı ve anabilim 
dalları uzmanlar yoluyla takviye edilmelidir. 1994 sonunda, Van 100. Yıl Üni-
versitesi’ni ziyaret ettiğimizde, bu aşiretler kentinde adı geçen bölümlerin ku-
rulmadığına üzüntü ile tanık olduk. Aynı şey, 40 yıla yaklaşan bir mazisi ile 
Atatürk Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi için de söz konusudur.

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

2. Etniklik Kuşağı

Türkiye’nin belki de en heterojen bölgesi Doğu ve Güneydoğu’dur. Burada 
dil, din, soy ve kültür etnikliklerine rastlamaktayız. Dil etnikliği, bir kültür sa-
hası olarak, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Türkçe, Süryanice, Yezidice vb. grupları 
içine alır. Din ise, İslâmiyet, Hıristiyanlık, Yezidilik, Nasranilik tarzında be-
lirmektedir. Soy ve kültür etkinliğine gelince, burada Türk, Kürt, Zaza, Arap, 
Süryani, Yezidi (Asuri) kimliklerle karşılaşabiliriz.
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Soy ve kültür etkinliği açısından, yörede yanlış propaganda edilmiş gö-
rüşler yaygın bir durum arz etmektedir. Hatta millî devlet politikası dışında 
şekillenmiş bir yöre insanıyla karşı karşıya bulunduğumuzu iddia edebili-
riz.

Abdullah Öcalan’ın Kürt Dosyası’nda Rafet Ballı’ya verdiği röportajında: 
“Birçok Türkmen aşiretlerinin Kürtleştiğini” açıkça görmekteyiz. Aralarında 
bulunduğumuz bir kısım aşiret ve kabileler, asıllarının Orta Asya’ya bağlı ol-
duğunu kesin bir dille bize açıklamışlardır. Aynı şekilde Lozan Antlaşmaları 
dolayısıyla Rıza Nur’un (Sağlık Bakanı olarak) Ziya Gökalp’ten bölgenin etnik 
yapısı hakkında sosyolojik ve etnografik bilgiler istemesi karşısında, Ziya Gö-
kalp’in yazmış olduğu 80 sayfalık inceleme bugün elimizdedir. Ziya Gökalp, 
bu eserinde önemli Kürt aşiretlerinin 24 Oğuz boyundan olduğunu çok açık 
delillerle belirtmiştir. Bugün, bölgenin etnik yapısı hakkında yapılmış hiçbir 
ciddi incelemenin bulunmaması üzücüdür. Konu, daha çok yabancı araştır-
macılar tarafından ele alınmış ve yönlendirilmiştir. Türkiye bir Martin Van 
Bruinessen veya Hütteroth gibi sahaya çıkan ve yıllarca aşiretler arasında 
kalarak incelemeler yapan bilim adamına hasrettir.

Büyük alan araştırmacısı M. Van Bruinessen, “Ağa, Şeyh ve Devlet” adlı 
eserinde: 

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

Hatta Bruinessen Varto’da Frödin aşiretinin de Ermeni olduğunu ileri 
sürmektedir. Hütteroth, 1950’lerin sonlarında bu aşiretin Teyyan’larla göçüp 
konakladıklarını ve giderek Kürtleştiklerini söylemektedir. Keza, Hütteroth, 
1959 yılında Varto Ermenilerinin Türkçe konuştuklarını, çoğunun dinleri ile 
ilgili çok şeyleri unutmuş olduklarını ifade etmektedir.5

Yakın zamanlara kadar Hakkâri’de Kadim Hıristiyanlar da (Nesturiler) ya-
şıyordu. Onlar da Kürt aşiretleriyle eşit durumdaydılar ve onlar gibi aşiret 
olmayan köylülere hükmederlerdi. Bu köylüler Kürt ve Nesturi idiler. Brui-
nessen’e göre: “Hakkari’deki aşiretsel yapılaşma, hem Kürtlerden hem de Nes-
turilerden oluşmaktaydı. Kürt ve Nesturi aşiretlerinin ikisi de Kürtlere olduğu 
kadar Nesturi köylerine de hâkimdiler.”

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

4 Martin Van Bruinessen, Ağa, Şeyh ve Devlet, Özge Yayınları, Ankara, s. 148-149.
5 W.D. Hütteroth, Beobachtungen zur Sotzialsturuktur Kurdischer Stamme im Östlichen Taurus, 
1961, Zik. Bruinessen, a.g.e., s. 149.
6 Bruinessen, a.g.e., s. 148.
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Araştırmacı incelemelerini sürdürürken “yörede Ermeniler ve Ermenice ko-
nuşan Hıristiyanlar da yaşamışlardır ve hâlâ yaşamaktalar” diyordu. Bu açık-
lamalar, gözlemci tarafından uzun ileri sürülmekte ve örnekler verilmektedir. 
İngiliz ve Amerikalı misyonerlerin bölgeye yönelik faaliyetleri ise, en az 150 yıl 
önce başlamış bulunmaktadır. Eserde bunlara da yer veriliyor.

Bugün PKK örgütü içinde Ermenilerle yabancı gruplara rastlamamız bir 
tesadüf eseri olmasa gerek. Ermeni asıllı, Nesturi kimlikli aşiretlerin PKK’yı 
besleyeceğinden asla şüphe etmememiz gerekmektedir. Ayrıca, bölgede Ye-
zidiler de mevcuttur. Bu cemaatler üzerinde de bölgesel ciddi çalışmalar ya-
pılmış değildir. Siyasi Kürtçüler Yezidileri, Kürtçe konuşmalarından ötürü 
kökenlerine bağlamaktadırlar. Yezidilerin kökenleri hakkında yeni yeni ya-
yınlara rastlıyoruz. Kendilerinin Asuri soyundan geldiklerini ileri süren bu 
dini grubun da belirli bir nüfus ve kültür alanına sahip bulundukları bilin-
mektedir. Yezidi dini merkezi başkanı Prens Anvar Muaviye İsmail’in 1992’de 
kaleme aldığı bildirgesinde, Yezidi dininin birçok milletlerde yaygın olduğunu, 
izlerine Asuri, Arabik, Ommini ve Pers yörelerinde rastlandığını, kendilerini 
büyük Asur Muaviye İmparatorluğu’nun torunları olarak kabul ettiklerini ileri 
sürmektedir.7

Yezidiler üzerinde Mehlika Kaşgarlı’nın da bir araştırması vardır. Kaşgarlı, 
Güneydoğu’nun daha IV. yüzyıldan itibaren Asyatik Türk topluluklarının göç 
alanı olduğunu belirtmekte, Hazar Türklerinin kalıntıları olan Karaimler ve 
sonuçta Yezidi camiasından söz açmaktadır.8

Zazalar da, bugün iki gruba ayrılmış durumdalar. Bir kesimi Türk boyun-
dan olduklarını ifade ederken bir kesimi de kendilerini Gutilere bağlamak-
tadır. Her iki hâlde de bu etnik grubun kökenlerinin Asyatik olduğu anlaşıl-
maktadır. Çünkü, bilim dünyasında Gutilerin de Türklüğü söz konusudur. 
Kaşgarlı da: “Yezidiler gibi Zaza ve Kurmanç bozuk Türk lehçelerini konuşan 
birçok Türkmen aşiretlerinden” bahsetmektedir.

Bölge, etnik bakımdan iyi yetişmiş, metodik inceleme yeteneğine sahip 
sosyal bilimcilerin araştırmasına muhtaçtır. Dış ve iç kaynaklı propagandist-
lere karşı bilimin gerçekliğine dayalı bir araştırma kampanyasının başlatıl-
masına ihtiyaç vardır. Özellikle, bölge üniversitelerinin ortaklaşa yapacakları 
bu araştırmalar, daha ziyade lengüistik, etnolojik ve antropolojik alanlarda 
yoğunlaşmalıdır. Yezidiler en büyük Yezidi cemaatinin Türkiye’de bulunduğu-
nu, yaklaşık 1,5 milyon kadar olduğunu iddia etmektedir. Zazalar da aynı şe-
kilde nüfuslarının 2,5-3 milyon olduğu kanısındadırlar. Kürtçe konuşanlara 
gelince; Bruinessen bunların 1970 sayımına göre 5,7 milyon, 1975’te ise 7,5 
milyon olduğunu tahmin etmektedir. Böylece, ülkemiz temsil edildiği bu en az 
14-15 milyon bir etnik kültür alanı ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Siyasal Kürtçüler Kürtlerin kökenleri hakkında da hemen hemen hiçbir 
kaynak gösterememektedirler. Minorsky, Kürtlerin kökenini Metlere bağlar-

7 Erol Sever, Yezidilik ve Yezidilerin Kökeni, 2. Baskı, 1993, s. 128.
8 Mehlika Aktok Kaşgarlı, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Tarihi İnanç Yapısı”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 40, İstanbul, 1986, s. 39-75.
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ken, Mc Kenzie 1969 yılındaki yayını ile, Minorsky’nin bu tezini reddediyor-
du. Bruinessen de: “Kürtlerin birbirinden farklı kökenleri olsa gerek” diyordu.9 
Kürt teorisyenler arasındaki bu tutarsızlık ilim dünyasının perişanlığını gös-
terir. İsmail Beşikçi de Kürtlerin menşeini Guti ve Metlere bağlıyordu. Bu 
da son derece saçma bir iddiadır. Çünkü Metler, Hindu-Avrupai bir kavim 
olduğu hâlde, Gutiler Asyatik bir halktır. Bir toplumun hem Asyatik, hem de 
Hindu-Avrupai bir soya bağlı olması gerçekten kabul edilir değildir.

O hâlde, bölgeyi her türlü propagandadan arındırmak için kendi araştır-
macılarımızın seferber kılınması zarureti vardır. Etnik grupların maddi ve ma-
nevi kültür sistemleri, dil yapıları, tarihi gelişim çizgileri en ince ayrıntılarıyla 
ele alınmalıdır. Aksi takdirde, yöre halkını bilgilendirmeme, aydınlatmama, iç 
ve dış propagandalara yönelik odak noktalarının faaliyetlerinin yasallığını or-
taya koyabilir. Etniklik, bir bölge-altı kültür biçimidir. Yan gruplar, çoğu kez 
toplumun Standart Kültüründen sapmaları anlamını da taşıyabilir. Ayrıca, 
etniklik kuşağının önemli bir kesimi de, İslâmî bir nitelik taşımaktadır. İslâm, 
yöre insanını birlikte ve bütünlükte birleştiren bir dini sistemdir. Aşiret-kabile 
kuşağı gibi etniklik kuşağı da birbirleriyle bağlantılıdır. Birlikte çözümlenmesi 
gereken özellikleri taşımaktadırlar. Bölgenin gelişiminde ve huzura kavuştu-
rulmasında her iki hususa hayati önem verilmesi gerekir.

3. Okuma-Yazma Kuşağı

Bu yaklaşım tarzı da, aynı zamanda bir eğitim yönelimini temsil etmek-
tedir. Kürtçe, Arapça, Zazaca, Yezidice, Süryanice gibi yerel dil ve lehçeler, 
Standart Kültürü yansıtan Türkçe konuşulabilecek bir seviyeye getirilmeli-
dir. Yörede, nüfusun önemli bir kesimi, bilhassa kadınlar standart topluma 
ortak olmada büyük güçlükler çekmektedirler. Okullaşma, bölge okullarının 
açılması suretiyle eğitim sürecinin tabana yayılması milletleşme olgusunu 
güçlendirecektir. İkili hayat yaşayan aşiretlerin temsil edildikleri Zoma, Mez-
ra, Çadır vb. köy-altı kuruluşlar da etkin eğitim sürecinin başlatılması husu-
sunda merkezi köy yatılı okullarının önemi büyük olsa gerek. Eğitim ve öğre-
tim süreci, terör sonrası iyileştirme (emanicipation) operasyonu açısından bir 
kök paradigma konumundadır. Terör ve şiddetin kahredici katliamları, yöre 
insanlarını örgüt kafeslerine tıkamaları ve bir payanda kültür amalgamasyo-
nu içine itmeleri karşısında, rafine eğitim ve öğretim seferberliğinin yeniden 
ihdası ve gerekliliği, bir radikal çözüm süreci olarak ortaya konulmalıdır. 
Ancak o zaman, 30-35 .yıldan beri sürüp gelen terör ve şiddetin toplumsal 
şartlandırdığı Siyasal Kürtçülüğün rafine bir kimliğe ulaştırılması mümkün 
olabilir.

4. Harran Kuşağı

Güneydoğu projesinin belki de can damarı Harran Kuşağı ve onu temsil 
eden Harran Üniversitesi’dir. 1992 yılında Urfa ilimizde kurulan bu Üniversi-
te Fakülteleri-Yüksek Okulları-Enstitüleri-Meslek Yüksek Okulları ve Araştır-

9 Bruenessen, a.g.e., s. 153-160.
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ma Merkezleri ile yerel ve kentsel birlikteliği temsil eden bir modüs operandi 
rolünü oynamaktadır. Özellikle, Tarımsal-Sınai, günümüz deyimi Agrindus 
eğitim-öğretim faaliyetleri ile Tarım ve Sanayi sektörlerinin el ele vereceği bu 
Tarımsal-Sanai (Agrindus) yapılaşmada, Harran Üniversitemiz tarihsel rolü-
nü oynamaktadır.

Atatürk Üniversitesi kuruluş döneminde (1958) izlenen Tarımsal Çiftlik 
tesisleri, yenilik kültürünün yayılması sonucu, tarım ve sınai alanında birlik-
teliklerini başlatmış ve yeniliklerin yayılmasında aydınlatıcı rolünü oynamış-
tır. Böylece, tarım-sınai ağırlıklı bir sektörün, aynı zamanda küçük ve orta 
boy sınaileşme hareketine de hammadde teşkil etmiştir. Zamanında ve yerli 
yerinde kurulan Harran Üniversitesi’nin de bu alandaki rolü önemli olacaktır.

Bir hususa, konumuzun nirengi noktasını belirtmesi nedeniyle, dikkatleri 
çekmekte zaruret vardır. Harran Üniversitemiz, Güneydoğu yöremizin siyasal, 
sosyo-ekonomik, kültürel, etnisiti ve dinsel sorunlarını bir ameloriasyon sü-
recinden geçirerek, Püriten bir kimliğe dönüşmesinde stratejik ve tarihsel ro-
lünü oynamalıdır. Keza, Fırat’la Dicle’nin birleştiği geniş alanların sulanması, 
elektrifikasyonu, yeni tarım ürünlerinin geliştirilmesi, yoksullukla mücadele, 
eğitim-öğretim sürecinin hızlandırılması, Harran Üniversitesi’nin misyonu ol-
malıdır. Ayrıca, üniversitemiz bölgeye yayılabilecek yeni araştırma enstitüleri 
yoluyla da: Etniklik, aşiret-kabile, zenginlik-yoksulluk, toplumsal tabakalaş-
ma ve insanlarımızın geleceğe yönelik oryantasyonunu köklü bir biçimde ele 
almayı başlıca uğraşı alanı olarak kabul etmelidir.

5. Yeraltı-Yerüstü Zenginlikleri Kuşağı

Gözleneceği üzere, Güneydoğu yöremiz, zengin doğal kaynaklara sahip-
tir. Özellikle de, Orta Doğu’nun petrol damarlarının yayılma alanı içindedir. 
Batman, Garzan ve Diyarbakır yöresi, yarının Teksas’ı olabilecek potansiyele 
sahiptir. Bunun gibi Elazığ, Murgul da önemli yeraltı servetlerinin işletme 
odak noktaları olarak bölgesel kimliklerini korumaktadır. Keza Divriği’ye ka-
dar uzanan Ergani demir ve bakır sahaları, Guleman linyit merkezleri, Şırnak 
kömür sahaları bunlardan ilk akla gelenlerdir. Madencilik ve petrol ürünleri, 
aynı zamanda birer mono-kültür unsurları olarak, bölgenin sanayileşme odak 
noktasını da oluşturabilir. Bu nedenle, her kente bir üniversite açma yerine, 
bu tür mono-kültür faaliyetlerinin merkezileştiği, yoğunlaştığı alanlara üni-
versitelerin kurulmasında yarar vardır. Keza, Garzan, Batman ve Diyarba-
kır havzası, petrol ve petrol yan ürünlerinin işletilmesi ve organizasyonunda 
öncülük yapabilecek akademik birimlerin alanı olmalıdır. Aynı şekilde, ba-
kır, demir, linyit, kömür (Şırnak’ta olduğu gibi) madencilik merkezleri de yine 
akademik kuruluşların denetiminde yürütülmelidir. Bölgenin sanayileşmesi, 
her şeyden önce bu tür yeraltı ve yerüstü (Harran gibi) servetlerin odak nok-
talarında merkezileşmesi gerekir. Üniversiteler ve Akademik kuruluşlar da 
etkinliklerini daha ziyade bu kuşaklar üzerinde yoğunlaştırmalı, yeni projeler 
üretmeli ve sanayi altyapısını oluşturmak suretiyle kalkınmada öncülük yap-
malıdırlar.
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6. Sağlık-Hastalık Kuşağı

Doğu ve Güneydoğu’nun sağlık yönünden kalkınması gerçekten insan 
kaynaklarının rasyonel bir şekilde planlanmasıyla mümkündür. Bölge bes-
lenme şartları kadar, yüksek doğurganlık oranıyla da, Türkiye genelinde ilk 
on sırayı işgal etmektedir. Çocuğun ekonomik bir değer olarak görülmesi, bil-
hassa halkın sağlık ve hastalıklara karşı geniş çapta geleneksel tıbbın etki 
alanında bulunması ortalama yaş oranını büyük çapta etkilemektedir.

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

Bölgede sağlık-hastalık sistemiyle kültür yapısı arasında sıkı bir ilişki 
mevcuttur. Bu bakımdan, bir toplumun kültür yapısı, inanç ve değerler siste-
mi iyice bilinmeden girişilecek her çeşit sağlık yöntemlerinin istenilen verimi 
sağlayabileceği şüphelidir. Bir kere, yöre halkının önemli bir kısmı (germ) teo-
riye yani mikroba inanmıyor. “Akarsuyun pislik tutacağı” kanaatinde değildir.

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

7. Hayvancılık Kuşağı

Kars, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Erzurum vb. yöreler Türkiye’nin en başarılı 
hayvancılık sahasını teşkil ederler. Başlıca gelir kaynakları hayvancılık olan 
bu kuşak, modern teknik ve bakımla adı geçen illerin kalkınmasında önemli 
rol oynayabilir. Nitekim, kuruluş dönemlerinde ABD Nebraska eyaleti, sığır 
kuşağını oluşturmak suretiyle ülkesinin önemli ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bu 
süreçte, hatırlanacağı üzere, yine Nebraska Üniversitesi, hayvancılık alanında 
yoğunlaşmak suretiyle bölgenin insan gücünün oryantasyonunda etken rol 
oynamıştır. Çiftçilerin yaz kurslarına tabi tutulmaları; yeni tarım ürünlerinin 
TV, radyo, bültenler, demonstrasyon ve eğitim süreci ile desteklenmesi tama-
mıyla Nebraska Üniversitesi tarafından yönlendirilmektedir. Aynı türde çalış-
maların yöremizde, özellikle hayvancılık kuşağının kök paradigması olarak 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

10 Orhan Türkdoğan, Erzurum’un Ilıca Bölgesinde Sağlık-Hastalık Probleminin Sosyolojik Araştır-
ması, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1972.

223_Orhan_Turkdogan.indd   12 08.08.2016   14:00:27

20



13ORHAN TÜRKDOĞAN / TERÖR VE ŞİDDET SONRASI GÜNEYDOĞU İÇİN KALKINMA ÖNERİLERİ

Erzurum ilimizin Pulur yöresinde, 1990’lı yıllara kadar kış aylarında ahır-
larda beslenen Merinos koyunlarının yünleri açık hava görmediği için kulla-
nılamazdı. Yönlendirdiğimiz değişme ajanları örnek Merinos kültürünü kış 
aylarında karlar altında sürdürmeleri sonrası en güzel yünlerin çevrede yayıl-
masına katkıda bulunmuştur.

8. Terör ve Şiddet Kuşağı

Bölgede, ön hazırlığı 1980’ler öncesine dayalı bir savaş ve bu savaşın bir 
davası, bir hedefi vardır. Bu da, Kürt Halkı’nın yaşadığı topraklarda bağımsız-
lıklarını gerçekleştirmektir. Bu nedenle, Kürdistan İşçi Partisi (PKK) bayrağı, 
marşı, toprağı, halkı ve nihayet Belçika’da kurulduğu ileri sürülen sembolik 
devleti ile bu misyonun temsilciliğini yapmaktadır.

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

Ancak akademik kuruluşlar, devlet teşekkülleri, hem kırda hem de kentte 
terörizmi yönlendiren bu örgüt ve yan kuruluşları hakkında en ufak bir araş-
tırmayı gündeme getirmemiş, kamuoyunu bilgilendirmemiştir. PKK sempati-
zanı partiler kurulmuş, Parlamentoya girmiş, bakanlıkları yönetmiş, zaman 
zaman yurtdışına çıkmış, PKK mitinglerine katılmış ve devletimizi yabancı 
güçlere şikayet etmişlerdir. Bunların da görüşleri ve düşünceleri -konuşma ve 
beyanatları ele alınarak- içerikli tahlili (content analysis) diyebileceğimiz bir 
yöntemle incelenmemiş, kamuoyuna açıklanmamıştır.

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

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

Buna karşılık, Ziya Gökalp’in: “Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkik-
leri”; M. Şerif Fırat’ın “Doğu İlleri ve Varto Tarihi”; Dr. M. Şükrü Sekban’ın 
“Kürt Meselesi”; S. Ahmet Arvasi’nin “Doğu Anadolu Gerçeği”; Yaşar Kalafat’ın 
“Şark Meselesi Işığında Şeyh Sait Olayları, Karakteri, Dönemindeki İç ve Dış 
Olaylar”ı; Ahmet Burhan’ın eserleri ve bilimsel araştırmalarını burada zikret-
mek istiyoruz. Her iki grupta ileri sürülen görüşler, kanaatimce derinleştiril-
meli ve tartışmaya açılmalıdır. Yanlışlıklar varsa açıklanmalıdır.
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Sosyal şiddet, özellikle terörist eylem biçimlerinde, sosyal yapının esas et-
ken olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. J. F. Kennedy, 1963 yılında bir 
suikasta maruz kaldığında, yapılan araştırmalar sonucu ciltler dolusu ra-
porda, cinayetten “Amerikan toplum yapısı” sorumlu tutulmuştu. Bir ülkede, 
kırsal terör eylemi varsa, terörizm büyük kentleri tehdit ediyor, hatta bütün 
bölgelere yayılıyorsa, bunun temellerinin soruşturulmasının gündeme gelmiş 
olması gerekirdi.

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

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

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

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

İşte önemli nokta, bu soruların cevaplandırılması ve gerçeklerin ortaya 
konulmasıdır. Doğu ve Güneydoğu’nun tarihi gelişimi, bu topraklar üzerin-
de tarih-öncesi ve sonrası yaşayan halkların mahiyeti, kültür ve uygarlıkları 
belgeleriyle açıklanmalıdır. Kürt gerçeği nedir? Dilleri var mıdır? Tarihsel ge-
lişimleri nasıl başlamıştır? Bunlar, bütün çıplaklığı ile ortaya konulmalıdır.
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Siyasi Kürtçüler, yayınlarıyla sürekli Med, Guti, Asur, Kardu veya Ermeni 
kökenli oldukları tezini ileri sürmektedirler. Bir kısım aydınlar ise, bu görü-
şe katılmakta ve destek vermektedirler. Bir diğer grup aydınlar da, Kürtlerin 
Türklüğü tezinden hareket etmektedirler. Siyasi Kürtçüler ve bunları destek-
leyenler, karşıt tezleri Şovenizm veya ırkçılık biçiminde eleştirmekte, fakat 
kendi görüş ve düşünceleri için “sessiz” kalmayı tercih etmektedirler. İşte “ta-
rihi yanılgı” buradadır. Oysa “kendileri konuşan, başkalarına hak tanımayan 
her düşünce” saygınlığını yitirmiş sayılır. Bu nedenle, konu akademik çer-
çevede konuşulmalı ve tartışılmalıdır. Devlet yöneticileri, bürokratlar, Türki-
ye’deki Aydın despotizminden korkmalıdır. Onların 70 yıldan beri savunduk-
ları “bilimsel sosyalizm”leri bile “tarihin çöplüğüne” atılmıştır. Bu tezleri de, 
aynı akıbete uğramaya mahkûmdur. Bu nedenle, vakit geçirilmeden devlet 
yöneticileri ve bürokratlar bu hususta aydınlatılmalı, gerçeklerden haberdar 
kılınmalı ve “Anayasa vatandaşlığı”, “Türkiye vatandaşlığı”, “Türkiye halkları” 
gibi terörizme, bölücülüğe, etnik, ayrımcılığa prim verebilecek konuşmalar-
dan kaçınmaları hususunda bilinçlendirilmelidir. Özellikle, akademik kuru-
luşlar Prima- Mobila rolünü oynamalı, iyileştirici reformist paketleri sorumlu 
odak noktalarına sunmalıdırlar. Öyle ki, Anayasa vatandaşlığı, Türkiye va-
tandaşlığı ve Türkiye halkları gibi deyimler, birlik yerine terörizme yasallık 
kazandıran fırsatçı yaklaşımlardır. Bu nedenle, devlet, bu hassas dengede iki 
tercihten birini yapmak durumundadır. Ya Fransa gibi Korsika olayları karşı-
sında anayasalarına parlamento yolu ile karar alıp, “Türkiye’de yaşayan halk 
Türk milletidir” der ve bu kavramda tüm toplum birleşir veya etnik yapı kültür 
tarihi süzgecinden geçirilir, tartışılmaya açılır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Dil Atlası, Dr. Ahmet Buran tarafından 
başarılı bir şekilde yapılmış,11 böylece dilbiliminin bir kolu olan “Dil Coğraf-
yası” (Georaphie lingustique) gerçekleştirilmiş oluyor. Bugüne kadar ihmal 
edilen bu konu artık aydınlatılmıştır. Bölgede konuşulan Kürtçe, Zazaca, 
Türkçe, Arapça, Süryanice, Ermenice, Keldanice ve Yezidice gibi diller kültür 
sahalarıyla birlikte bu atlasta çok canlı bir şekilde yer almışlardır.

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

“Bugün Urfa yöresinde yaşayan Badıllı (Beğdili), Birecik’teki Barakların; 
Diyarbakır’ın Karacadağ yöresinde yaşayan Terkân (Türkân) ve diğer 
yörelerdeki Badıllıların; Mardin yöresinde Dahilcan ve Suruç yöresinde-
ki Banazan aşiretinin arasındaki Beğdili oymaklarının Viranşehir ve yö-
resindeki Karakeçili aşiretlerinin Batı ve Orta Anadolu’daki kolları gibi 
başlangıçta Türkçe konuştuklarını da 1922 yılında Ziya Gökalp’in tespit-
lerinden beri bilinmektedir. Ortada bir kimlik arama şuuru mevcutsa, bu 
dil atlası ve Gökalp, Fırat ve Sekban’ın verileriyle de gözler önüne seril-
melidir. Dil atlasına göre, bölgede tek bir dilin hâkimiyeti mevcut değildir. 
Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, Süryanice, Keldanice, Ermenice, Yezidice 

11 Ahmet Buran, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun “Dil Atlası” Yapıldı, Parlamenter, 15 Eylül 1993.
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ve bezeri muhtelif dillere rastlamaktayız. Ancak, bölge nüfusunun % 85-
90’ı Türkçeyi anlamakta ve konuşmaktadır. Türkçe, şehir ve ilçe merkez-
lerinde daha yoğun olmak üzere, bölgede en büyük ortak anlaşma vası-
tasıdır.”

Elazığ Üniversitesi’ne mensup bir Zaza asıllı dilbilimci olan Ahmet Bu-
ran’ın gerçekleştirdiği bu dil atlası yanında, yine aynı bilim adamının “Doğu 
ve Güneydoğu Üzerine Araştırmaları” zikre değer. Keza, Hacettepe Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Aykut Toros ve arkadaşlarının “Türkiye’nin Etnik Yapısının 
Anadil Sorunlarına Göre Analizi” adlı incelemeleri de ayni niteliktedir.1212 A. 
Toros 1935, 1965 ve 1992 verilerine dayanarak Kürtçenin, Türkçeden sonra 
konuşulan ikinci dil olduğunu ve bu dili konuşanların da 7.224.402 kişi ol-
duğunu belirtmektedir. 1935 yılında bu oran 1.480.251; 1965’te 2.370.125 
ve 1992 yılı projeksiyonunda ise 3.620.458 kadardır. Ancak, anadili Kürtçe 
olmayan, fakat ikinci dili Kürtçe olan nüfus ise 1992’de 2.611.776’dır. Bu 
grubun içinde Zazaca en yaygın dil olsa gerek. Her milletin tarihi varlığına 
sahip çıkması, kimliğini araması ve bunu demokratik rejim içinde savunması 
onun tabii hakkıdır. Bu nedenle, üzerinde yaşadığımız bu toprakların gerçek 
sahibinin kimler olduğunu bilmemiz, tanımamız bizlerin de hakkıdır. Akade-
mik kuruluşların, devlet geleneğini irdelemelerine ihtiyacımız var. Genç kit-
lelerin bunu bilmeleri gerekir. Bir Muhtar Kutlu’nun Savak Aşireti, bir İsmail 
Beşikçi’nin Alikan Aşireti (1969) birçok gerçekleri ortaya koymaktadır. Her 
iki araştırma da, aşiretlerin Kürtçe ve Zazaca konuşmalarına rağmen, kültür 
değerleri, inanç ve töreleriyle Türk kültürünün bir yansıması olduğunu tüm 
verileriyle ortaya koymuş bulunmaktadır. Ancak, Alikan Aşireti Zaza kökenli 
olmasına rağmen, Beşikçi’nin bu aşireti hâlâ Kürt soylu olarak algılaması 
da, PKK örgütüne olan atıf sisteminden kaynaklanmaktadır. Çünkü, Siyasal 
Kürtçülerde gözlediğimiz gibi, ne yazık ki, 1965 yılına kadar Devlet İstatistik 
Enstitüsü de, Zazacayı Kürtçenin alt lehçesi olarak algılamışlardır. Beşik-
çi’nin doktora tezinde tamamen Zaza kökenli olan ve Zazaca konuşan Alikan 
aşireti, bir Kürt aşireti olarak zikredilmekte ve adı geçen eserinde Zazaca 
tek bir sözcüğe rastlanılmamaktadır. Oysa bilimsel araştırmacı akademisyen 
Uğurol Barlas, Hakkâri İli Evlenme Töre ve Törenleri adlı eseriyle, Ertuşi Aşi-
reti’nin Asyatik kökenlerini ortaya koymaktadır. Bunun gibi, bizim 1993 ve 
1994 yıllarında Malatya, Elazığ ve Van aşiretleri üzerinde yapmış olduğumuz 
araştırmalar, keza öğrenci araştırmacımız Murat Yılmaz’ın Muş ili Celali Aşi-
retleri araştırmaları da göstermiştir ki, bu aşiretlerimiz, töre ve gelenekleriyle 
Şaman inanç sistemlerini yaşatmaktadırlar. Bazil Nikitin’in Kürtler adlı ese-
rinde ileri sürdüğü Kürtlere ait gelenek, töre ve inanç sistemlerinin hemen 
hemen tümünün. Türk töre ve geleneklerinin bir yan değişkeni olduğunu 
göstermektedir.

Siyasal Kürtçüler ve araştırmacıların hemen hiçbiri, yaşadıkları yörede bir 
Kürt köyünü veya aşiretini alıp da, bilimsel ve sosyo-antropolojik verilerle 

12 Aykut Toros, Ali Erkan, İsmet Koç, “Türkiye’nin Etnik Yapısının Anadil Sorunlarına Göre Ana-
lizi”, H.Ü. Nüfusbilimi Dergisi, Cilt: 14, 1992, s. 101-114.
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tahlile tâbi tutmak suretiyle, kendine özgü bir Kürt kültürü ve inanç siste-
mi bulunduğunu bugüne kadar bize açıklayamamışlardır. Beşikçi de bun-
lardan bir proto-tiptir. Hemen hepsi, sürekli Türkiye’yi bölmeye çalışan dış 
düşmanların, misyonerlerin, oryantalistlerin hayali fikirlerine kapılmışlardır. 
Bir Minorsky, bir Nikitin, bir Mc Kenzie, günümüzde artık aşılmıştır. Bunlar, 
sürekli birbirini tekzip etmiş, hayali teoriler ileri sürmüş-deyim yerinde ise- 
oryantalistlerdir.

Gözleneceği üzere, Siyasal Kürtçüler, püriten Kürt insanı değildirler. Arka-
larında, dış ve iç güçlerin desteklediği Ermeni, Rum, Fransız, Alman, İngiliz, 
Hollanda vb. ülkelerin lobileri vardır. PKK da bu kompozisyonu temsil etmek-
tedir. Özellikle, içte ve dışta Ermeni lobisi önemli rol oynamaktadır. Bugün, 
PKK Kürt milliyetçiliği kimliğini büyük ölçüde kaybetmiş, enternasyonal gü-
cün dümen suyunda kan döken bir örgüte dönüşmüştür. Nitekim Kürt Dos-
yası’nda Rafet Ballı’nın:

“Tarihi olarak Ermeni talepleriyle sizin talep ettiğiniz bölgeler örtüşüyor. 
Ermenilerin yayınladığı haritaları ve sizlerin yayınladığı haritaları üst 
üste koyup bakıyorum. Büyük bir kısmı aynıdır. Başardığınızı varsaya-
lım, nasıl anlaşacaksınız?” tarzındaki sorusuna Öcalan şöyle cevap veri-
yor: “Eğer Ermeniler boşalttıkları köylere gelmek isterlerse, onlara iyi bir 
misafirperverlik göstermemiz gerektiğine inanıyorum. (...) Ermeni halkını 
severiz. Ermeni halkı gelirse, ziyaret ederlerse, hatta kalmak isterlerse, 
onlara elimizden gelen misafirperverliği de sonuna kadar gösteririz. Bu 
soruya şimdilik böyle cevap vermeyi uygun görüyorum.”13

Terörizmin, kimlikleri deşifre edilmeden önce, stratejileri, felsefe ve yön-
temleri önemle tahlil edilmelidir. Yapısal sorunlar ortaya konulmalı, kamuoyu 
açısından aydınlatıcı, çözümleyici ipuçları açıklanmalıdır. Bütün bu altya-
pı çalışmaları tamamlanırken, örgütün kimlikleri de deşifre edilmelidir. Bu 
hususta, milletlerarası komünist ayaklanmalar ve gerilla taktikleri üzerinde 
uzmanlaşan R. Thomson’dan bazı önerileri buraya aktarmak istiyorum. R. 
Thomson, Malaya ve Vietnam komünist ayaklanmaları neticesine dayanarak 
yayınladığı bir araştırmasına şöyle başlıyordu: “Kabul etmek gerekir ki, engel 
olmak tedaviden daha iyidir.”14 Yazar, bu kanaatine, 1948’den 1961 yılına ka-
dar Malaya ve 1961’den 1965’e kadar da Güney Vietnam’da olmak üzere, 15 
yılı aşan uzun deneyimi sonucu varıyordu. Thomson, tecrübelerine dayana-
rak “bir ülkede ayaklanmaların tedavisinden ziyade bunların engellenmesini” 
önermekte idi. Bunun için de yöneticilerin yaklaşımında birtakım olumlu dav-
ranışların benimsemesinin şart olduğunu ileri sürüyordu. Thomson’a göre, 
herhangi bir hükümet böyle bir konuda başarı sağlamak istiyorsa şu beş ilke 
göz önünde bulundurmalıdır:

1- Hükümetlerin-yöneticilerin- uygar ve ekonomik açıdan istikrarlı, bir-
lik içinde olan bağımsız ve özgür bir ülkeyi tesis ve muhafaza için açık ve 

13 Rafet Ballı, Kürt Dosyası, Cem Yayınları, 1992, s. 305.
14 Robert Thomson, Defeating Communist Isnurgency: Experiences From Malaya and Vietnam, 1966.
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kesin siyasi bir amaca muhakkak sahip olmaları gerekir. Çünkü bir ayak-
lanma hareketi umumiyetle bir halk savaşıdır. Bunun için, hükümet birim-
lerinin; hükümet otoritesini, yasayı ve ülkeyi baştan sona düzenlemek için, 
yeniden girişimde bulunmaları gerekir. Ancak, bu suretle kitleler üzerinde 
destek ve denetim sağlanmış olunur. Öncelikle, hükümetin yönetim yapı-
sına, müesseselerine olduğu kadar personeline de eğitim vermediği sürece 
beklenilen sonuç gerçekleşemez. Gerçekte, hükümet yapısındaki çatlaklar 
onarılmadıkça, girişilecek herhangi bir askerî operasyon ve olağanüstü ön-
lemler açık çatlakları genişletir ve düşmanın üstünlük sağlamasına sebep 
olabilir.

2- Yasalara uygun bir görev anlayışına sahip olunmalıdır. Kanun dışı ha-
reketleri tartışmak, hükümet güçlerini hem terörizmle hem de terörist eylem-
leriyle uğraşırken, güçsüz düşürebilir. Oysa yasalara uygun hareket etmek 
demek çok küçük bir fiyat ödemek demektir. Eğer hükümet yasaya bağlı de-
ğilse, saygınlığını yitirir.

3- Hükümetler, hepsinin üstünde bir plana sahip olmalıdırlar. Bu plan, 
sadece güvenlik güçleri ve askerî operasyonları kapsamakla kalmamalı, aynı 
zamanda ayaklanmayı meydana getiren bu tür siyasal, toplumsal, ekonomik, 
idari ve polisiye önlemleri de kapsamalıdır. Hepsinin üstünde hükümetlerin, 
icra eylemlerini sürdürürken hiçbir istikrarsızlığın bulunmadığı, rollerini iyi 
bildikleri imajına sahip olmaları bunu da çevreye yansıtmaları zarureti vardır. 
Böylece, asker-sivil sektörler arası uyumlu ve benzeri koordinasyonun sağ-
lanması da operasyonların başarısı için şarttır.

4- Hükümetler önceliği teröriste değil, siyasi ırkçılığı önlemeye vermeli-
dirler. Bu husus, ayaklanma başlamadan önce, açıkça gerçekleştirilmesi ge-
reken bir durumdur. Öyle ki, Kasaba ve köylerde komünist eğilimli yıkıcı bir 
siyasi örgütlenme kırılmadıkça ve bunlar tasfiye edilmedikçe, teröristlerin 
ayaklanması bertaraf edilemez. Eğer, terörist halktan tecrit edilebilirse, yani 
küçük balıklar sudan çıkarılırsa, o zaman nihai temizleme kendiliğinden ger-
çekleşmiş olur. Bunun için de Thomson burada dikkatimizi teröristten önce 
teröriste ortamı hazırlayan komünist eğilimlerin, ideolojilerin karşılanması 
gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır.

5- Ayaklanmanın terörist safhasında bir hükümet ilkin temel sorunlarını 
tespit etmelidir. Bu açık isyan başlamadan önce, uzak kırsal alanlarında gü-
venliğe ve iktisadi birimlere önem verilmelidir. Eğer, böyle koruyucu bir ey-
lem başarı sağlayamazsa o vakit güvenlik ölçüsü hususunda öncelik, ülkenin 
daha fazla gelişmiş sahalarına kaydırılmalıdır.

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

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

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

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

Yeni Tarımsal Kalkınma Modeli

Bölgede salt toprak reformu, birtakım yan kuruluş ve girişimlerde destek-
lenmediği sürece, hiçbir olumlu sonuç yaratamaz. Oysa tarımsal sektörün 
içinde sanayileşme atılımlarıyla reform hareketleri yönlendirildiği takdirde ve-
rimlilik güç kazanacaktır;

a) Ziraat-sınai model, ağır sanayiyi kapsamayacak, 
b) Sadece, tarımsal ürünleri bizzat köylünün teşkil edeceği kooperatifler 

yoluyla pazarlama imkanlarını sağlayacak (Bu da köylüde toplumsal verimli-
lik gücünü artıracaktır), 

c) Nihayet otarşi bir ekonomiden ticari bir kimliğe yönelecektir.
O hâlde, “kalkınma modeli önceliğini sanayiye mi, yoksa tarıma mı vere-

lim” türünden bir tartışmaya girmeden, her ikisini de bütünleştiren Agri-bu-
siness tipi bir işletmeciliğe yönelmelidir. Bölge için, kalkınma projesinde ağır 
sanayi dışında, çiftlik ürünlerinin değerlendirilmesi, imalat maddesi haline 
getirilmesi, pazar kaynaklarının bulunması gerekir. Bu da ancak, yukar-
da belirtildiği gibi, tarım kaynaklarıyla endüstrinin birbirine yaklaşması ile 
mümkündür.
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Örnek olarak, süt üretimini ele alalım. Hayvancılıkla geçinen bölge illeri-
nin hemen hiç birinde süt pazarlanmaz. Umumiyetle yağ, peynir ve yoğurt 
imal etmek suretiyle pazarlanır veya evin ihtiyacı için kullanılır. Yerli peynir 
çoğu kez Edirne peyniri ile rekabet edemez. Toptancılar, çok ucuz fiyatla mev-
siminden önce kapatırlar. Bazı yerlerde de mandıraya çok ucuz fiyatla satılır. 
Böylece, çiftçi malını gerçek fiyatının çok altında madrabazlara ve aracılara 
kaptırmış olur. Bunları önlemek için çiftçilerin kooperatifleşmeleri zarureti 
doğmaktadır. Bu kooperatifler, sütleri satın almak, soğuk hava depolarında 
muhafaza etmek, gerektiğinde pastörize işlemlerine tâbi tutmak ve satışa arz 
etmek gibi çok yönlü işlemleri yüklenir. Böylece, tarımsal üretim sınai bir 
kimlik kazanmak suretiyle kırsal alanda ticari hayatın canlanmasına katkı da 
bulunmuş olur.

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

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

Bölge Üniversiteleri ve Toplumsal Görevleri

Dünyanın her yerinde üniversiteler temsil ettikleri yörenin meseleleriyle 
bütünleşme süreci içindedirler. Bunun en güzel örneği ABD’de kurulan Land 
Grant tipi üniversitelerdir. Bunlar, halkın devlete bağışları sonucu meydana 
getirilmiş tesislerdir. Ülkemizin ilk bölge üniversitesi olan Atatürk Üniversite-
si de bir Land Grant tipi kuruluştur. AİD tarafından insan gücü desteklenmiş 
ve özellikle zirai alanda bölge kalkınmasına katkı da bulunulmuştur. Atatürk 
Üniversitesi daha sonra kurulan üniversitelere model görevini üstlenmiştir.
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Üniversiteye bağlı, Erzurum halkının bağış suretiyle tahsis ettiği kırk bin 
dönümlük arazide, bir de Ziraat Fakültesi’nin patronajı altında çiftlik yer al-
maktadır. Burada, bölgenin karakterine uygun yeni tohum ve bitki türleri 
yanında hayvan ırklarının denemeleri için önemli girişimlerde bulunmuştur. 
Ayrıca, yörenin sosyal meseleleri, arkeolojik ve etnografik maddi kültür un-
surları, tarihi gelişim çizgisi, sağlık-hastalık meseleleri, coğrafi yapısı ayrıntılı 
bir biçimde ele alınmıştır. Daha sonra üniversite, Kars, Ağrı ve Erzincan il-
lerinde bölgenin özelliklerine göre fakülte ve yüksek okullar açmak suretiyle 
yayılma imkanı da bulmuştur.

Aynı şekilde, Sovyet Rusya’nın Sibirya’nın kalkınması hususunda geliş-
tirdiği Novosibirsk Üniversitesi de böyle bir misyonu taşır. Bu üniversite, 
kendisine bağlı araştırma istasyonlarıyla, fiziki uzaklıkları da çözümleyerek, 
kalkınma projelerini ülkenin her yönüne yaymaya çalışmıştır. Keza, 1964-65 
yılları arasında Hindistan hükümetinin hazırlamış olduğu Üniversite Reform 
Raporu da aynı felsefeye saygılı olmuştur.

Nitekim reform raporunda şu ifadeler yer almaktadır: “Hindistan’da üni-
versitenin esas amacı, bir Hinduizm şuuru altında halkı toplamaktır. Bu husus 
hiçbir vakit ilmi bir şovenizm sayılamaz. Çünkü Hint halkının kalkınması için 
kendine güven duygusunun eğitimle yaratılması gerekir. Ancak, bu da üniver-
sitenin kutsal görevlerinden biridir.”

Aynı şekilde, Birleşik Devletlerde Güney yöresinin yedi eyaletinin kalkın-
masını gerçekleştirmekle yükümlü bulunan Tennessee Üniversitesi’ne bağlı 
TVA (Tennessee Valley of Authority) projesi, aslında Land Grant tipi deni-
len bölgesel kalkınma planına dayalı bir zihniyetin ürünüdür. TVA, Birleşik 
Devletlerde bölgesel kalkınma projesinin en tipik örneğini teşkil eder. Bölge 
planlamalarının çoğu, özellikle sosyal güvenlik programı geliştirilmesi gibi ra-
dikal kalkınma tasarıları, Ekonomik Güvenlik Komisyonu ile TVA’nın ortak-
laşa çalışmaları sonucu gerçekleştirilebilmiştir. Tennessee Irmağı’ndan halka 
sağlanan hidro-elektrik enerjisi, çiftçilerin eğitimi, yeni pratiklerin benimsen-
mesi, çeşitli yayın hizmetleriyle yoğun ilişkiler, bu kuruluşlar tarafından sağ-
lanmıştır.

Doğu ve Güneydoğu yörelerinde kurulmuş veya kurulacak üniversiteler, 
halk-üniversite ilişkilerini sıcak tutacak bir ortamı meydana getirmek gibi bir 
misyonu taşımalıdır. Özellikle, ağırlık insan bilimleri alanına kaydırılmalıdır. 
Bölgenin, daha önce bahsettiğimiz üzere, aşiret-kabile oluşumları, etnik yapı-
sı, okullaşma sürecinin desteklenmesi, milletleşme -tasada ve kıvançta ortak 
duygularda birleşme diyebileceğimiz- oluşumunun gerçekleştirilmesi son de-
rece uzmanlaşmış ve deneyimli araştırmacı kadrolarıyla mümkündür.

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

Erzurum’da 27 yıl hizmet gördüğüm Atatürk Üniversitesi, halk-üniversite 
ilişkileri bakımından örnek bir müessesedir. Bu üniversite de yetişen gençler 
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bugün Van, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Harran üniversitelerinde önemli 
görevler yüklenmişlerdir. Ancak, bu yeterli değildir.

Ziyaret ettiğim bu üniversitelerin bir kısmında, köylüler, “üniversitelerin 
dertlerine çare olmadıklarından, yol ve yöntem göstermediklerinden” acı acı 
şikayette bulunmuşlardır. Bu durum, zamanla üniversitelerin “kabuğuna çe-
kilme” ve bir “fildişi kule” içine kapanma diyebileceğimiz bir halet-i ruhiyeye 
yönelmelerine yol açabilir. YÖK ve resmî kuruluşlar bu açıdan denetleyici ve 
uyarıcı bir rol oynamakla yükümlüdürler.

Doğu ve Güneydoğu’nun acil sorunları ancak üniversitelerin öncülüğünde 
gerçekleştirilebilecek hassas bir noktadır. Bu nedenle, bölge üniversitelerine 
imkan sağlanması gerekir.

Halka açılan ve halkın sorunlarına eğilen üniversiteler Türkiye genelinde 
ödüllendirilmeli ve medya yoluyla kamuoyuna duyurulmalıdır. Hatta bunun-
la da yetinilmeyerek, üniversiteler arası bilimsel diyalog başlatılmalı, millî ve 
milletlerarası toplantılar yörede gerçekleştirilmelidir.

Gelişmiş üniversitelerden bölge üniversitelerine ders, konferans vermek, 
seminerlere katılmak, bölge araştırmalarını yürütmek amacıyla girişimlerde 
bulunmak ve bunların devletçe kanalize edilmesine ağırlık vermek gibi bir seri 
girişimler planlanmalıdır.

Özellikle, akademik kimliğin millileşmesi ve Güneydoğu atıf alanı ile bü-
tünleşmesi hususunda önemli oryantasyonlar gündeme gelmelidir.

Öyle ki, yakın günlerde 1128 akademisyenin Güneydoğu olaylarına ve 
PKK’ya sahabetleri, kurtarılmış bölge teorisine karşıt yükselen savunma di-
rencini eleştirmeleri düşündürücü olsa gerek.

Güneydoğu ve İslâmî Bütünleşme Cemaat Duygusu ve İslâm

Doğu ve Güneydoğu, temelde halk kültürünün odak noktasını oluşturur. 
Ziya Gökalp’ten beri bilinen Halk (avam) ve Aydın (havas) kültürü farklılaşma-
sı, yörede daha ziyade standart yapı olarak halk kültürü şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır. Aydını da, büyük çapta değerlerine ve inanç sistemlerine uyum 
sağlayacak bir kimliktedir. Çünkü Batılılaşma ve modernleşme dalgaları yöre-
yi, ülkenin Batısı gibi etkilememiştir. Bu nedenle, aydın-halk diyalogu vardır, 
ilişkiler sistemi kopuk değildir.

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

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

Gelenekli aşiret-kabile kuruluşlarının kan bağına dayalı hâkimiyeti de bu 
oluşumda büyük nispette müessir olmuştur. Göçer-gezerler, Güney Anadolu 

223_Orhan_Turkdogan.indd   22 08.08.2016   14:00:28

30



23ORHAN TÜRKDOĞAN / TERÖR VE ŞİDDET SONRASI GÜNEYDOĞU İÇİN KALKINMA ÖNERİLERİ

ve Levant bölgelerinde kentleşme sürecinin sonucu yerleşik bir hayata geç-
mişlerdir. Ancak yöremiz için aynı şeylerin geçerli olmayacağı açıktır. Bu ne-
denle, bölgede gelenekler, dini inançlar, törelere bağlılık bir hayat tarzıdır. F. 
Tönnies’in Cemaat ve Cemiyet olarak yapmış olduğu ikili tasnifteki cemaat 
yapısının tipik modeli yöremizdir. Doğu’dan Batı’ya gidildikçe, cemaatten ce-
miyete geçilmiş olunur. Dindarlaşma sürecinin yaygınlık kazandığı alan da 
yine Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdir. Bu oluşumda, din önemli pekiştirici 
bir unsurdur. Süryani, Yezidi, Nesturi vb. küçük gruplar istisna edilirse, yöre 
bütünüyle Müslüman’dır. İslâmiyet en canlı biçimde burada yaşanmaktadır.

Bu çevre içinde, yöremizde ümmet-millet zıtlaşmasını gündeme getirmek 
büyük hatadır. İslâm, ümmet-millet dengesine, bütünleşmesine dayalı siste-
matik bir dindir. Aynı zamanda, kavimler İslâm havuzu içinde de bin beş yüz 
yıldan beri canlılıklarını korumaktadırlar. Türk Milleti benliğine, gerçek kim-
liğine ancak İslâm’la bütünleştikten sonra kavuşabilmiştir. İslâm’la tanışma-
yan bütün Türk kavimleri ya Hıristiyanlaşmış, ya da Musevileşmişlerdir. Bu 
nedenle, Osmanlı İmparatorluğu, İslâm ülkeleri içinde ümmet çatısı altında 
yaşamış en uzun ömürlü olanıdır.

Ümmetleşmeden milletleşmeye -Ulus-Devlet- konumuna geçmek biçimin-
de bir görüş, toplum dinamiğimiz açısından gerçekçi değildir. Ümmet-millet 
bir uyum içerisinde yaşayabilen değerler sistemidir, öyle de olmalıdır. Kur’an: 
“Sizi kavimlere ayırdık ki, birbirini tanıyasınız” buyuruyor. Hz. Ömer de: “Kav-
minizi tanıyınız, soyunuzu biliniz, Nabatiler gibi olmayınız.” görüşünü ileri sü-
rüyordu.

Günümüzde Bosna-Hersek bizim ümmet kardeşlerimizdir. Aynı şekilde 
Azerbaycan, soydaş ve dindaşımızdır. Gagavuz, Çuvaş gibi İslâmi olmayan 
ülkeler ise, millet ve soy kardeşimizdir. Bu iki ülke, öteki İslâm ülkeleri için 
hiçbir şey ifade edemez. Bu nedenle, İslâm-millet bütünleşmesi gerçekçidir. 
Yörede bu iki değer birbiri ile bütünleşirler. Gagavuz, Çuvaş, Yakut vb. Hı-
ristiyanlaştırılmış Türkler, günümüzde komünizmin de yıkılmasıyla Türkiye 
Cumhuriyeti’yle kucaklaşmışlardır. Bunların Hıristiyan olmaları veya Hazar 
Türklerinde gözlediğimiz gibi Yahudi olmaları Türklüklerini hiçbir zaman geri 
plana itmiş değildir.

Bu ülkelerden öğrenciler gelmekte, Türkiye’de eğitimlerini sürdürmekte-
dirler. Soy ve kültürel bağlılık, bizleri birbirimize bağlamakta ve bütünleştir-
mektedir. Bunları, Müslüman olmadıkları için dışlamamız gerçekçi olamaz. 
İşte millî bütünleşme bu noktada önem kazanmaktadır. Hem Türk hem de 
Müslüman olmamız nedeniyle, bu kardeşlerimizle birlikteliğimiz vardır.

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

Doğu ve Güneydoğu yöremizde “ümmetleşme” birliğimizin çimentosunu 
oluşturan en önemli toplumsal dinamiği teşkil eder. Bu yüzden ümmetleş-
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me bir hayat tarzı, bir dünya görüşüdür. Onu dışlamak, yerine laik kodlar 
koymak, toplum gerçeğini görmemek demektir. Yöneticiler, siyasiler, aydınlar 
yörede yaşayan insanların -hangi parti ve mezhepten olursa olsun- günde beş 
vakit Allah’ın evinde bir araya geldiklerini görmeleri ve bundan bir anlam çı-
karmaları gerekir. Allah’ın evi (camii) ülkemizin her yerinde olduğu gibi, Doğu 
ve Güneydoğu’da da insanlarımızı renk, cinsiyet, dil ve kültür farkı gözet-
meden bir araya toplayan, bütünleştiren biricik semboldür. Onu milletimizin 
hafızasından silmek, dışlamak, yerine laik kodlar ikame etmek suretiyle yeni 
hedefler oluşturmak tarihin akış seyrine zıt düşer.

Bizleri, bu birliğimizden koparmak isteyen dış güçlere karşıt etnik kim-
lik oluşturma yollarını açmamız gerekir. Aksi takdirde, söz konusu güçler, 
“insaniyet yaftası” altında bizleri birbirimize düşürmek için bütün güçlerini 
seferber kılmaktan asla çekinmezler. Buna bir örnek olarak, Fransız Cumhur-
başkanı’nın eşi -ki aslında bir devlet zihniyeti demektir- Daniella Mitterand 
ile Paris Kürt Enstitüsü tarafından 14-15 Ekim 1989 tarihleri arasında dü-
zenlenen “Kürtler: İnsan Hakları ve Kültürel Kimlikleri” adlı konferansı zikre-
debiliriz.

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

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

Bizim bu topraklar üzerinde İslâm misyonunun bayraktarlığını da yapan 
bin yıllık kader çizgimizi dışlamadan, gerçekçi atılımlara ön ayak olmuş olan 
hedefleri izlememiz gerekir. İşte ümmet birliği bu oluşumun adıdır. İster Kürt, 
ister Zaza, ister Çerkes, ister Gürcü, ne olursa olsun, hepsi Allah’ın evinde 
-aynı çatı altında- birleşiyorsa, bizi bir araya getiren bu sihirli güce karşı çık-
mamızın bir anlamı olabilir mi? Bu nedenle “ümmet” bir toplumsal gerçektir, 
onu kültürel yaşantımızdan, tarihsel yapımızdan silip atamayız. Tarihimizde 
benzer hatalar işlenmiştir. Nitekim Osmanlı döneminde II. Abdülhamit ta-
rafından kurulan Hamidiye Alayları tamamıyla Sünni aşiretlerden seçilmiş, 
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Alevi aşiretler dışlanmıştır. Bu nedenle, bir Zaza kökenli Sünni Şeyh Sait İs-
yanı (1925), bir Zaza Alevi Koçgiri (1920) ve Dersim Ayaklanmaları (1937) bu 
çizgide incelenmelidir. Cibran sünnileriyle düşmanlık halinde yaşayan küçük 
Alevi topluluğu Hormekler, bu isyandan uzak durmuş iken, Dersim siyasal 
eylemlerini bizzat yönlendirmişlerdir. Bu nedenle, “ümmet” esprisi üzerindeki 
bu hassas dokuyu, tarihsel dengeyi bozmamak gerekir. 

Cumhuriyetçiler, Milliyetçiler, Novum Osmanistler, Doğu ve Güneydoğu 
yapısı içinde Batılı norm ve değerlere dayalı görüşleri dolu dizgin yaymak su-
retiyle anatomik dokuyu bozulmaktan kurtarmalıdırlar. Yakın tarihimizde or-
taya çıkan kanlı kardeş kavgalarında, Alevi-Sünni çatışmalarında bu tarihi 
yanılgıların izlerini görmek mümkündür.

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

Aynı yapısal oluşum Anadolu Selçukluları’nda da gözlenmiştir. Bu durum, 
çevrenin dış güçler tarafından uyarılmasına, etkilenmesine ve merkeze karşı 
ayaklanmalarına neden olmuştur. Merkez, Sünni kimliği yansıtırken, çevre 
Heterodoks inanç sistemlerinin etkisi altında kalmıştır. Burada önemli ge-
lişme, soy ve kültür birliğinin dışlanmış olması, yabancı unsurlara yatkınlık 
duyulması tarzında özetleyebileceğimiz bir yolun izlenmiş olmasıdır. Çevre-
nin (Türkmenlerin) horlanması yabancı unsurların merkeze taşınması, iki 
Türk boyunun birbirlerine karşı kutuplaşmasına neden olmuştur. Sünni-A-
levi tarzındaki inanç sisteminde beliren farklılaşmalar ise sadece ve sadece 
bu ayrılıkların şemsiyesini teşkil etmiştir. Zamanla bu şemsiye yani harici 
semboller yer değiştirmiş, soy ve kültürel sistemleri dışlayarak merkezi bir 
tutum kazanmıştır. Osmanlı toplum yapısı içinde resmî ideoloji Sünni kimliğe 
ağırlık vermiş, Türkmen Heterodokslar dışlanmıştır. Böyle bir toplum siyaseti 
dış güçlerin telkin ve propagandalarına etkinlik kazandırmıştır. Tarihimizde 
birçok iç ayaklanmalarda bu farklılaşmaların derin izlerini gözlemek müm-
kündür. Nitekim yukarıda belirttiğimiz gibi 1890’larda örgütlenen Hamidiye 
Alayları, Sünni kültür koduna göre düzenlenmiştir.

Yine Türkmenler dışlanmış, bu durum gerek 1925, gerekse 1937 ayak-
lanmalarında rol oynamıştır. Hamidiye Alayları ve ona dayalı olarak kurulan 
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Aşiret Mektepleri, Alevi olmayan Kürt kökenli ve Kurmançi konuşan aşiretlere 
büyük imkânlar sağlamış, Alevi aşiretleri ise merkezi otoriteye karşı küskün 
bırakılmıştır. Bu husustaki acı yakınmaları Alevi Zaza olan M. Şerif Fırat’ın 
“Doğu İlleri ve Varto Tarihi” adlı eserinde gözleyebiliriz. Böyle bir yaklaşım tar-
zı, Alevi-Kurmançi ve Zazaca konuşan aşiretlerde, Sünni ve Şia inanç sistemi-
ni temsil eden Kurmanç ve Zaza aşiretlerin güçlendiği izlenimini yaratmış, bu 
da derin ayrılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Abdülhamit politikasına karşı olan İttihat ve Terakki döneminde, Jön 
Türklerin, Anadolu Aleviliği’ne yönelmelerinde bu tür kutuplaşmaların sona 
erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin gerçekleştirilmesi felsefesi etkin 
rol oynamış olabilir. Baha Sait’in 1910 yılından itibaren İttihat ve Terak-
ki teşkilatının bir mensubu olarak, Anadolu’da Alevi toplulukları arasında 
incelemeler yapmış olması, bunların bir kısmını Türk Ocağı’nda konferans 
olarak vermiş bulunması, yüzyıla yaklaşan bir sessizlikten sonra yeniden ele 
alınması sebepsiz olmasa gerek. Keza, Baha Sait’in 1914-15 yılları arasında 
İran’a seyahati, dönerken Anadolu Alevileri üzerinde incelemeler yapması, 
hem milletleşme, hem de bütünleşme misyonunun bir parçasıdır. Fuat Köp-
rülü’nün bu dönemde yayınlanmış bulunan “Türk Edebiyatında İlk Muta-
savvıflar” adlı önemli incelemesi de aynı düşünce sisteminin bir parçasını 
oluşturmaktadır.

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

Türkiye genelinde olduğu kadar, Güneydoğu ve Doğu bölgelerimizde de 
bu konu; bazı siyasi parti ve örgütlerinin ideolojik şemsiyesi altında beslen-
miş, toplumsal iyileştirme yerine muhtemel amaçları için lojistik destek ola-
rak kullanılmıştır. “Alevi Kimliği” adlı eserimizde, Türkiye genelinde 17 il ve 
45 ocak üzerinde yapmış olduğumuz saha araştırması (Field Work) sonuçları 
bize Alevi-Sünni bütünleşmesi için önemli ipuçlarını vermektedir. Gerek Sün-
ni, gerekse Alevi teolojisini temsil eden lider kişiler, büyük çoğunluğu ile bu 
farklılaşmanın bütünleşmeye dönüşmesinde iyi niyet beyanında bulunmuş-
lardır.

Ayrıca Van, Ege, İstanbul ve Bolu Sosyal Bilimler Fakültelerine mensup 
347 öğrenci üzerinde yürüttüğümüz yüz yüze görüşmeler de bu ayrılıkların 
varlığından endişe duyduklarını açıklamışlardır. Bu sonuçlardan da görüldü-
ğü gibi yeni bir kuşak, dini yaşantıdaki bölünmelere karşı direnç göstermekte-
dirler. Aynı şekilde, hükümet, devlet reisi, siyasi partiler, akademik kuruluş-
lar ve medya bu tarihi ayrılıkların çözümlenmesinde seferber kılınmalı, yeni 
çözüm yolları aranmalıdır. Özellikle, ulusal kalkınmamızın kök paradigması 
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sürecinde püriten bir rol oynaması  gereken akademik kuruluşlarımızın, Gü-
neydoğu yöresi terör ve şiddet metabolizmasını savunan imzalar toplayarak 
Koruyucu Kültüre karşı çıkmaları tarzındaki gaflet ve dalalet sapkınlıkları la-
netlenmeye mahkûm edilmelidir. Aksi takdirde, bu tarihsel yanılmalar örtülü 
kimlikleriyle çıkar çevrelerinin sömürülerine terk edildiğinde, yarın PKK’dan 
daha tehlikeli felaketler ülkemiz ufuklarını karanlıklara sürükleyebilir.

Yakın Doğu, İç ve Dış düşmanlarımızın (İç ve Dış Proletarya) tarihsel oyun 
kurallarının arenası konumuna gelen Suriye ve Irak’ta bir IŞİD (HADEŞ), PKK 
ve alt yapı kuruluşları yanında siyasal kanadı oluşturan YPG (Yekitiya Paras-
tina Gel) Halk Savunma Birlikleri ve (Partiya Yekitiya Demokrat), Demokrat 
PYD Birlikleri terör örgütlerine karşı, Milli Kurtuluş Savaşı sahabeti yüksek 
olan Türkiye Cumhuriyeti, tarihsel kimliğimizi yaşatan yerleşik kırsal alan 
insanlarımızla, bilinçli düzeyde birliktelik sağlamak suretiyle, tekno yapıya 
dayalı radikal bir millî kalkınma projesinin erken adımlarını atmalıdır.

Nitekim öyle de oluyor. Son yıllarda Alevi topluluğu Hormekler, bu is-
yandan uzak durmuş iken, Dersim hareketini bizzat yönlendirmişlerdir. Bu 
nedenle “ümmet” esprisi üzerindeki bu hassas dokuyu, tarihi dengeyi bozma-
mak gerekir. Cumhuriyetçiler ve siyasi partiler, Doğu ve Güneydoğu yapısı 
içinde Batılı norm ve değerlere dayalı görüşleri doludizgin yaymak suretiyle 
anatomik dokuyu bozmuşlardır. Yakın tarihimizde ortaya çıkan kanlı kardeş 
kavgalarında, Alevi-Sünni çatışmalarında bu tarihi yanılgıların izlerini gör-
mek mümkündür. Alevi kültür sahalarında yapmış olduğumuz araştırma-
lar çok dikkat çekici sonuçlar ortaya koymuştur. Özellikle, Ocak temsilcileri 
(dede, baba, Seyit) Zaza, Kurmançi ne olursa olsun bir fark gözetmeksizin, 
cemaatlerine etki de bulunabilmektedirler. Bir Kurmançi dede, rahatlıkla 
Türkçe konuşan bir Alevi cemaatine dedelik yapabilmektedir. Aynı şekilde 
bir Türkçe konuşan Alevi dedesi de, Kürtçe konuşan bir Alevi cemaatinin 
dini lideri olabilmektedir. Burada soy, deri rengi, kültür farklılığı gibi günü-
müzde önem kazanan kimlik unsurları tamamıyla arka plana itilmekte, Ocak 
ve Dede mensubiyeti toplumsal dinamiklik kazanmaktadır. Bir İmam. Bakır 
Ocağı Mamurek (Malatya) Alevilerini birbirlerine bağlayabilmektedir. Ocak 
şemsiyesi altında her çeşit fraksiyonlar ortadan kalkmakta, cemaat birbirle-
riyle bütünleşmektedir.

Aynı şekilde, Bektaşilik olgusu da önemli tarihi rolünü burada oynayabil-
mektedir. Tunceli Zaza Alevileri üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalar, bu 
insanların bize Hoca Ahmet Yesevi’ye bağlı olduklarını Horasan’dan geldikle-
rini açıkça göstermiştir. Bektaşi gruplarının hemen hemen önemli bir kesimi, 
bu kültür kodunun üzerinde şuurla durmuşlardır. Bu nedenle, Alevi-Bektaşi 
sektizmi hem milletleşme (ulus-devlet yapılaşması) hem de toplumsal bütün-
leşme sürecinde önemli iyileştirme odak noktaları olarak kabul edilmelidir.

Ülkemiz, 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren sürdürülen Marksist 
kökenli bir kır gerillası ötesinde, son yıllarda parlamento da temsil edilen Si-
yasal Kürtçü Milletvekillerinin de “Kurtarılmış Bölgeler” teorisine yönelik yeni 
stratejilerinin tehdidi altındadır.
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1968’ler kuşağının medya temsilcileri, akademik kuruluşları ve sivil top-
lum örgütlerinin destekleriyle, Güneydoğumuz şu anda merkezden kopma-
mın eşiği altında bir yol izlemektedir. Güneydoğu’da sürdürülen ve 40-50 bin 
insanımızın şehadetine yol açan bu kır gerillası ve parlamentodaki temsil-
cileri, Avrupa Birliği ve Judeo-Hıristiyan diyaloglarıyla yeni hedeflere doğru 
ilerlemektedir.

Artık tarihsel bir Kürdistan nostaljisinin sınırlarını belirlemede hiçbir sa-
kıncaları olmadığını açıkça ileri sürmekten çekinmemekte ve Türk Devleti’nin 
buyruğunu elinde bulunduran sivil ve resmî tüm güçlere karşı meydan oku-
malarını sürdürmektedirler.

Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, 29 Nisan 2009 günü basına da yansıyan 
bir konuşmasında: “Kürdistan sınırlarını belirledik (...) Bu coğrafya Kürdistan 
coğrafyasıdır (...) Bugün bu ülkede Sayın Abdullah Öcalan bu halkın iradesi-
dir”, diyebilmektedir. 

Keza, yine aynı partinin İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel de, Kürdistan 
Topluluklar Birliği’ne (KCK) yönelik operasyonlar nedeniyle İstanbul Mitin-
gi’nde: “Sorun muhataplarıyla çözülür. Kimdir muhatap? Abdullah Öcalan’dır” 
diyebiliyordu. Hemen arkasından, aynı mitingde Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Emine Ayna da, Afrika ve Irak’ta bağımsızlık savaşlarını başlatan terör 
örgüt liderlerini örnek göstererek, Abdullah Öcalan profilini şöyle çiziyordu: 
“Afrika, Mandela’yı muhatap aldı, sorun çözüldü. Barzani ve Talabani, Irak’ta 
muhatap alındı, sorun çözüldü. Türkiye, Öcalan’ı muhatap alsın, sorun çözül-
sün.” DPT’nin günümüz toplumsal aktörü Ahmet Türk, Siyasal Kürtçülüğün 
nirengi noktaları ve boyutları nın nerelere kadar uzandığını bir kez daha be-
lirtmek için 6 Haziran 2009 günü yapmış olduğu bir konuşmasında: “PKK 
Kürt sorununun bir parçasıdır.” mesajını vermek suretiyle hedefleri ve strateji-
lerini kamuoyu nezdinde pekiştiriyordu.

4 Haziran günü de: “Taraflar bir araya gelerek artık te rör ve şiddet olayla-
rının sona erdirilmesi görüşünü ileri sürmek suretiyle, Türk ordusu karşısına 
PKK taraf olarak çıkarılıyordu...”

Bir zamanlar, Güneydoğu yöremizde terörü yürütenler, bu günlerde Diyar-
bakır-Batman, Şırnak, Hakkâri, Iğdır, Tunceli, Ağrı, Mersin, İzmir, Adana ve 
İstanbul gibi stratejik bölgelerde meydan okuyarak, Barzani-Talabani hatta 
Mandela gibi bağımsızlık savaşlarını başlatanları Abdullah Öcalan karizması 
ile özdeşleştirebiliyorlardı.

Bir yanda, PKK’nın “Kır Gerillası” veya siyasal Kürtçülerin deyimi ile Mezo-
potamya ütopyasına yönelik eylem biçimleri sürerken, öte yanda “Şehir Uzan-
tısı da (KDK)” İzmir - Manisa - İstanbul - Bursa - Ankara ve benzeri metropol 
alanlarda organize kuruluşların da desteği ile “Kent Gerillası” stratejisini sür-
dürmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında DPT, gözleneceği üzere, “Abdul-
lah Öcalan” simgesini hedef göstererek, Kürdistan Devleti’nin bağımsızlığına 
yönelik amaçlarını açıkça ortaya koymakta, “Kurucu Kültürü” dışlamakta bir 
beis görmemektedir. Artık Türk ulusunu sembolize eden İstiklal Marşı, ay 
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yıldızlı bayrak, kutsal anma günleri ve benzeri tüm değerler saf dışı edilmek-
tedir. Hatta ilköğretim okullarında okunan öğrenci andına içinde “Türküm, 
Doğruyum” sözleri geçmesinden ötürü-karşı çıkmaktadır.

Siyasal Kürtçüler, “öteki” konumuna getirmeye çalıştıkları Türk ulusunun 
savunma mekanizmasının asli unsuruna da karşı çıkarak, son olarak Lice il-
çesi ile Siirt sınırları içindeki Cırav Dağı’nda öldürülenlerin cenaze merasimle-
rinde gözlemlediğimiz gibi, DPT, 20 bin kişilik kitlesel merasimlerle tepkilerini 
gösterebilmektedirler (26 Mayıs 2009). 

Bir yanda Türk ordusu, teröristlere karşı vatanı korumak için mücade-
le verirken, öte yanda öldürülen teröristler, aynı coğrafyada varlık alanlarını 
sürdüren siyasal partiler tarafından eller üzerinde taşınabilmektedir. Tüm bu 
çeliş kilerin ötesinde, etnisite tablosuna kimlik kazandırabilmek için Yüksek 
Öğretim Kurulu ve yöneticilerin; Üniversitelerimizde Kürdoloji bölümlerinin 
açılması, Kürtçe medya kanallarının devreye girmesi, Kurucu Kültürü temsil 
eden “Türklük” olgusunun -yeni Anayasa düzenlemeleriyle- “öteki” konumuna 
getirilmesi adım adım gerçekleşmektedir.

Siyasal Kürtçüler, Kemalist sistemin odak noktasını oluşturan ulus-devlet 
inşasının alt yapısını simgeleyen Türklük olgusunu da artık devreden çıkar-
maktadırlar. Nitekim DTP eş başkanı -hem de Diyarbakır Büyükşehir Beledi-
yesi’nin düzenlediği Dokuzuncu Diyarbakır Kültür Sanat Festivali’nin kapanı-
şında- “Türk Milleti yerine, Türkiye ulusu” deyimini ileri sürüyordu. 

“Birlikte ve beraberlik içinde yaşamanın ön koşulu karşılıklı eşitlik, hakla-
rın ve özgürlüklerin tanınmasıdır (...) Bugün Türkiye’de çok kimlik var ve 
çok kimlik yaşıyorsa, bu ülke bunu anayasal güvenceye al mak zorunda-
dır. Kamuoyu çok ciddi tartışıyor. Kürt sorununun çözümünü Türkiye kav-
ramı olmalı, Türk milleti değil. Türkiye ulusu, Türk ulusu değil. Türkiyelilik 
kavramı olmalı, Türk değil.”

Gözleneceği üzere, Siyasal Kürtçüler, kendilerine özgü Kürdistan coğraf-
yası, Kürt ulusu, Kürt dili ve Kürt kültürü deyimlerini kullanarak, Mezopo-
tamya paradigmasına biçim vermeye çalışırken, Kurucu Kültürü temsil eden 
Türklük olgusunu her yerde ve her vesileyle dışlamayı artık bir gelenek haline 
getirmişlerdir.

Bir yanda, kendilerine özgü bir etnisite kimliğini sembolleştirdiklerini vur-
gulayan bu insanlarımız, öte yanda bir Kürt kimliği oluşturmak için 1940’lı 
yıllarda Türkiye genelinde gerçekleş tirilen kent-altı kuruluşların değiştirilmiş 
olan adlarının, bu defa yeniden eski konumuna getirilmesi çabası içindedir-
ler. Sözüm ona, sanki bu adlar Kürtçe imiş gibi, Kürdistan diasporasına biçim 
vermenin izlerini sürdürmektedirler.

Hatta Kandil Dağı’nda APO temsilcisi Murat Karayılan ve benzerlerinin, 
1968’ler kuşağı terörist eylem kalıplarını sürdürenler tara fından kamuoyuna 
lanse edilmeleri, Türk kamuoyunda yeni bir profil kazandırmaları, bu defa İn-
giltere’nin İskoçya ve İrlanda modelinin Güneydoğu’ya taşınmasına da zemin 
hazırlamaktadır. Tüm bunlar aydın sınıfın etnisite yapısı, kozmopolit kimliği 
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anlamında, günümüz “aydınların ihaneti sosyolojisinin” bir yansıması olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Abdullah Öcalan’a atfedilen, Mezopotamya adlı iki ciltlik bir eserde, artık 
Kürdistan’ın kimliği ve jeo-politik yapısı ortaya konulmuştur.

Son günlerde; DPT Milletvekillerinin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ül-
keleri ve ABD gibi Batı norm ve değerlerinin -tarihsel emperyalist ve oryan-
talist- odak noktalarıyla sık sık koalisyonları karşısında, artık bir vaziyet 
almanın zamanı gelmiş olmalıdır. Bu nedenle, ulusça bir kalkınma seferberli-
ğine girişimde bulunulmalı ve Doğu-Güneydoğu bölgelerimizin ıslahı projele-
rinin hayata geçirilmesine hız verilmelidir.

ABD’nin Tennessee Valley of Administration (TVA) modeli veya Rusya’nın 
Novosibirsk Üniversiteleri örneğinde gözlediğimiz etnisite ayrışımı, zengin-
lik-yoksulluk sorunları ve benzeri sosyal patlamalara karşı uyguladıkları 
akademik öncülüğe ağırlık veren bölgesel kalkınma projelerini sistematik bir 
biçimde gündeme taşımanın süresi geciktirilmeden gerçekleştirilmesi gerek-
mektedir. Atatürk, Fırat ve Diyarbakır gibi bölge üniversitelerinin rasyonel 
ve planlı işbirliği ve organizasyonu ile etnisite, sosyal şiddet, ulusal birlik ve 
kalkınma süreci bütüncül (holistik) bir biçimde ele alınmalıdır. Bu nedenle, 
etnisite gruplarına dayalı medya kanallarının açılması, üniversitelerde lingüs-
tik bölümlerin kurulması türü azınlık-etniklik dikotomilerine yol açabilecek 
girişimlerden uzak bulunulmasının yolları tıkanmalıdır.

Toplumsal şiddetin yoğunluk alanında bulunan Güneydoğu yöremizde, 
tüm sosyo-ekonomik sorunlar bilimsel ve akademik yaklaşımlarla gündeme 
taşınmalıdır.

Aksi takdirde, Güneydoğu İskoçya ve İrlan da modeline açık girdaplara sü-
rüklenebilir.

Nitekim son günlerde gündeme gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Beledi-
yeler Birliği Başkanlığı’nca (GABB) hazırlanan “Doğu ve Güneydoğu’ya Farklı 
Bir Bakış” rehberi de kamuoyuna tanıtılmaya başlanmıştır. “Sümerpark Re-
sepsiyon Salonu’nda” düzenlenen tanıtım toplantısında Diyarbakır Büyükşe-
hir Belediye Başkanı: “Bir zamanlar üzerinde yaşayan topluluklara, kavimlere 
bereket, bolluk, bilgi ve ilham kaynağı veren bu eşsiz coğrafyanın kara talihinin 
dönmesi, yeniden üzerindeki topluluklara mutluluk ve bereket vermesi için hak 
ettiği noktaya gelmesi gerektiği” tarzındaki görüşlerini ileri sürüyordu. 

Hazırlanan rehber, aynı zamanda on beş ili kapsıyordu ki, bu da kuşkusuz 
kutsal Kürdistan topraklarını temsil ediyordu. 

Kürdistan nos taljisinin gerçekleşmesine bir zemin oluşturan bu Mezo-
potamya topraklarını simgeleyen rehberde illerin adları Türkçe ve Kürtçe 
zikredildiği gibi, bazı ilçelerin altlarına da tamamen Kürtçe isimler konul-
muştur.

DTP siyasal kimlikli görüşlerini yurtdışında da sürdürüyorlardı. Nitekim 
Kuzey Irak kaynaklı Aknews Ajansı’na açıklama yapan AKP Diyarbakır Millet-
vekili İhsan Arslan da, hükümetin yakın bir zamanda üniversitelerde Kürdo-
loji bölümleri kurulması, yerleşim yerlerinin Kürtçe adlarının iade edilmesi, 
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dağlardaki “Ne Mutlu Türküm Diyene” yazılarının silinmesi gibi “basit ama iyi-
leştirici” adımlar atacağını belirtiyordu. Daha da ileri giderek: “Bölgede 50-60 
bine varan insan kaybının yaşandığını, PKK’nın elinde şu anda elinde 4-5 bin 
kadar militarist bir güç bulunduğuna” dikkatlerimizi çekiyordu.

Gözleneceği üzere, Siyasal Kürtçüler Güneydoğu yöremiz ve “Kürt halkına” 
dönük iyileştirici reform önerileri, özgürlük hakları ve benzeri ıslahat hare-
ketleri yerine, tamamen PKK’ya dönük eylem biçimlerini gündeme taşımakta, 
onunla özdeşleşmektedirler. Böylece, PKK’yı bir terör örgütü değil, bir kurtu-
luş ordusu konumunda görmekte ve destek vermektedirler.

Siyasal Kürtçü örgütler ve siyasal parti kuruluşları Güneydoğu coğrafya-
sında yaşayan Kürt insanının sosyo-ekonomik sorunları, bölgesel reform giri-
şimleri gibi kalkınmaya yönelik projeler yerine, terör örgütü ile özdeşleşmeyi 
yeğlemektedirler.

Nitekim Deniz Baykal’ı eleştiren Ayna aşağıdaki görüşleriyle bu eğilimini 
gündeme taşımış oluyordu: “Sen Kürt sorununa terör sorunu dediğin sü rece 
(Doğu’dan) tek bir oy dahi alamazsın...”

Açıkça görülebileceği gibi, DTP için Güneydoğu sosyo-ekonomik bir sorun 
değildir. Sorun, kurtuluş ordusu konumunda gördükleri İmralı ile özdeşleş-
mektir. Onlar için PKK, bir terör örgütü değil, Kürdistan toprakları için savaş 
veren bir Kurtuluş Ordusu’dur. Durum böyle bilinsin. 

Doğu-Güneydoğu bölgesi on beş ilimizi kapsayan ve Sümerpark’ta teşhir 
edilen harita açıkça gözlendiği üzere müstakbel Kürdistan coğrafyasının tak-
dimidir. Mezopotamya da, Siyasal Kürtçüler’in Fırat ve Dicle arasında kalan 
topraklardır. Öcalan, önceki bölümlerde de belirttiğimiz üzere, iki ciltlik Me-
zopotamya adlı eserinde Kürt sözcüğünün de Sümerce “Kur” anlamına gelen 
kırsal alan veya köy olup, son eki -ti- de, Kurti veya “Kürt” oluyordu.

Terör ve şiddet olaylarının günümüzdeki değişkenleri PKK-DHKP-C.-IŞİD-
YPG-PYD-KOBANİ ve alt yapılarını oluşturan yer altı örgütleri, Ortadoğu are-
nasının kök paradigmasını meydana getirmektedir. Ancak bu örgütsel doku 
içinde PKK, Büyük Kürdistan teorisinin gerçekleşmesi için hem İç Proletarya 
hem de Dış Proletarya’nın oyun kurallarıyla Güneydoğu yöremizde gerilla sa-
vaşını başlatarak, 1987 yılından beri sürüp gelen bir iç savaşın tahrikçisi 
olmuştur. 

O tarihlerden bugüne değin kırk binin üzerinde şehitlerimiz olmuştur. An-
cak, 2000’li yıllardan itibaren zaman -zaman İmralı ve Kobani ile iktidarın 
ilişkiler sistemi sürüp- gidememiş, olaylar Güneydoğu bölgemizin savaş ala-
nına dönüşmüştür.

Kurtarılmış Bölgeler Teorisi, HDP’nin de parlamenter sistemin yörünge-
sinde, PKK ve KOBANİ örgütsel odak noktalarına destek vermeleri, şiddet ve 
terör örgütünü Türk ordusu ile savaş konumuna getirmiştir.

Üç yıla yaklaşan bu gerilla savaşında PKK püskürtülmüş, Güneydoğu yö-
remiz, yeniden yerleşim atılımları ile beklentilerine kavuşmanın eşiğindedir. 

Artık, Güneydoğu, ihanet çemberinden kurtarılmış ve aslı kimliğine ulaş-
mış bir bölgemizdir.
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TÜRKİYE-MACARİSTAN İLİŞKİLERİ:
TARİH, GÜNÜMÜZ VE GELECEK SENARYOLARI

Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER*

Öz

Tarihsel geçmişi, etnik ve kültürel yapıları sebebiyle Macaristan ile Türki-
ye’nin güven ve dostluk bağlarını güçlendirmektedir. Tarihsel bağlar sebebiyle 
Türkiye açısından Batı ile yakınlaşmada Macaristan güçlü bir dost ve mütte-
fik olagelmektedir. Bu AB açısından da gelecekte önemli bir müttefik olarak 
Türkiye’nin algılanmasını da sağlayacaktır. Bu ortaklık karşılıklı yarara da-
yalı olarak Avrasya bölgesinde ortak bir gelecek inşa edecektir. Ülkelerimiz 
arasında güçlü ve sağlam ilişkileri gerçekleştiren faktörlerden biri kuşkusuz 
ticari ilişkilerdir. Türkiye ve Macaristan arasındaki ticaret hacmini 2014’de iki 
milyar dolar olmuştur. İki ülkenin toplam ticaret kapasitesinin hesaplanması 
yaklaşık 620 milyon dolarlık bir dış ticaret açığını ortaya çıkmıştır.

Ekonomik ve ticari alanlarda iki ülke arasında gelişmekte olan ilişkiler 
olsa da yine de bu iki ülke ekonomilerin sahip olduğu gerçek potansiyellerini 
yansıtmamaktadır. İkili ticaret hacmi 2013 yılında 1.879 milyar ABD dolarına 
ulaşmıştır (ithalatı 2013 yılında 1.227 milyar ABD doları iken, Türkiye’nin ih-
racatı, 652 milyon ABD dolarına ulaşmıştır).

Bu çalışmada iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedeflen-
mektedir. Bu amaçla, Macar ekonomisi hakkında gerekli veriler, son yirmi yıl 
içinde Türkiye ile ticari ilişkileri ifade edilmeye çalışıldıktan sonra ileriye dö-
nük ekonomik işbirliği önerileri sunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Türkiye, Macaristan, Ekonomik İlişkiler, Tarih, Bugü-
nü ve Gelecek Senaryoları.

Hungary-Turkey Relations:
History, Present And Future Scenarios

Abstract
Due to the historical past with the Hungarian, ethnic and cultural structu-

res strengthen trust and friendship ties with Turkey. Therefore, historical ties 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 223             Ağustos 2016
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now must be able to make a strong friend and ally that come Hungary close 
to the West in terms of Turkey; and this must provide that the countries must 
perceive Turkey as an important ally in the future, this should be able to build 
Eurasian region’s common future based on common benefit. One of the factors 
that perform strong and stable relations between the countries are undoub-
tedly trade relations. The trade volume between Turkey and Hungary is about 
2 billion dollars in 2014. Calculating the total commercial capacity of the two 
countries, which is about 620 billion dollars, the lack of trade between both 
countries, have emerged.

In the economic and commercial domains, relations are also developing 
between the two countries; yet still do not reflect the true potential the two eco-
nomies have. Bilateral trade volume has reached 1.879 billion USD in 2013. 
(Turkey’s exports reached 652 million USD, while its imports amounted to 
1.227 billion USD in 2013).

The study which is aimed at increasing the trade volume between the two 
countries; for this purpose, a required data about Hungarian economy will be 
presented, after expressing trade relations with Turkey in the last twenty ye-
ars, the study will complete with forward-looking the recommendations.

Keywords: Turkey, Hungary, Economic Relations, History, Present And 
Future Scenarios.

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Avusturya’dan bağımsız 
olmaya başlayan Macaristan bu yeni dengelerde yerini almaya başladı. Din 
birlikteliği Macaristan’a da yetmemeye başlamıştı. Macarlar gerek dil ailesi ge-
rekse ırkî olarak kendilerini diğer Avrupalılardan farklı hissetmekteydi. Dil ai-
lesi Latin veya Hint Avrupa dil ailesinden değildi. Dini taassup bir kenara bıra-
kılacak olursa milliyetçilik akımları içinde de Avrupalılara benzememekteydi.

Macarlar o zamanki dil ve ırk kuramları açısından, hiçbir Avrupa halkıyla 
akraba olmadıklarını anladıkları zaman, kökenlerini araştırmaya koyuldular. 
Araştırmalar onları Turan halkları ile akraba oldukları görüşüne götürdü. 
Fin-Ugor dil grubu Ural-Altay dillerinin alt grubudur.1 Tartışmayı 1869’da 
yazdığı bir makale ile başlatan ünlü Türkolog Armin Vambery idi. Vam-
bery’nin başını çektiği grup, Macarcanın Türkçeye yakın olduğunu dolayısıyla 
Macarların Türk olduğunu ileri sürmekteydi. Buna karşılık Jozsef Budenz’in 
başını çektiği grup, Macarcanın Fin-Ugor kökenli olduğunu savunuyordu. Bu 
iki grup arasındaki mücadele o kadar ateşliydi ki bu tartışmalar daha son-
raları Ugor-Türk Savaşı olarak anılacaktır. Neticede XIX. yüzyılın sonlarına 
kadar dil üzerinden yapılan tartışmalar sonuçsuz kaldı. Bugüne kadar bu 
mesele tam olarak çözülemese de dil tartışmalarının ima ettiği husus, Macar-
ların bahsedilen iki dil grubundan hangisine mensup olursa olsun Turanî bir 
halk olduğuydu. Üstelik tartışmalar bu yargıyı iyice perçinlenmekteydi. Yani 
Macarlar şu anki yerleşim yerleri olan Macaristan’a geldikleri zaman onları iki 

1 Alaattin Oğuz, The Interplay Between Turkish And Hungarian Nationalism: Ottoman Pan-Turkism 
And Hungarian Turanism (1890-1918), Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005, s. 89-96.
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Turanî unsurun, Türklerin ve Ogurların karışımı biçimlendirmişti.2 Sonuçta 
Macarlar, dil tartışmaları üzerinden aidiyetlerini tam tespit edememişler3 fa-
kat yapılan araştırmalar neticesinde bozkır kökenli bir halk olduklarını kabul 
etmişlerdi. Bu bozkırın adı Turan’dı. Dolayısıyla onlar açısından Turan önce-
likle coğrafi bir adlandırmaydı.

Macar Turancılarına göre Macarların Turan coğrafyasında geçmişte yaşa-
mış ve bugün yaşamakta olan halkların hepsiyle akrabalığı bulunmaktadır. 
Turan ise en genel tanımıyla Amu Derya nehrinin doğusuydu.4 Bu coğrafyada 
yaşayan halkların tamamı Turan halklarıydı. Dolayısıyla Bozkır kültürüne 
mensup halklar Turan halklarını oluşturmaktaydı. Yani onlar Turanî halkla-
rı, ırk birlikteliği üzerinden değil, mekân ve yaşayış biçimi ile tarihsel birlikte-
lik ve medeniyet ortaklığı üzerinden tanımlamaya girişmişlerdi.

Böylece Macar Turancılarının bakış açısında Turan coğrafyası, alabildiğine 
geniş bir sahaya yayılmış bulunan kavimler topluluğunun adı haline gelmişti. 
Bu topluluğun içine Türkler, Macarlar, Bulgarlar, Baltık halkları, Finler, Çin-
liler, Koreliler, Japonlar, Moğollar vb. birçok topluluk girmekteydi.5 Macar Tu-
rancılığının bir ara Macaristan’da başbakanlık da yapmış olan ünlü isimlerin-
den Pal Teleki, Macar Turancılarının, Macaristan’da çıkarmış oldukları Turan 
adlı dergide, 1914’te, bu coğrafi algıyı açıkça ortaya koymaktaydı. Ona göre 
Almanların ve Slavların döneminin ardından Turan uluslarının şanlı döne-
minin başlayacağı kesindi ve Macaristan’a düşen tarihi görev bu Turan ulus-
larının fikrî ve ekonomik lideri olmaktı. Pal Teleki 1918’e gelindiğinde hâlâ 
çizgisini korumaktaydı. Aynı dergide, Turan’ın coğrafi bir ad olduğunu be-
lirttikten sonra, Macar Turancılarının Turan haritasını gözler önüne seriyor-
du. O Macar Turancıları Turan imparatorluğunun sınırlarını Macaristan’dan 
Japonya’ya, Karadeniz’den Sibirya’nın Tundralarına kadar yayıyorlar demek 
suretiyle Turan anlayışını ortaya koymaktaydı.6 Bununla birlikte Pal Tele’nin 
görüşlerinin sadece mekân üzerinden gelişmediğini söylemek gerekmektedir. 
Aslında o, Macarların Turan ırkının hangi koluna mensup olduğunun dil te-
orileri üzerinden tam ortaya koyamamanın sıkıntısını yaşamaktadır. Yoksa 
ona göre Macarların ana yurdu doğudadır ve onların bir yandan Fin-Ugor 
halklarla öte yandan Türk-Tatar halklarla akraba oldukları ve tarihi yakınlık 
içinde bulundukları kuşku götürmez bir gerçektir.7

Macarların Turan haritası ile Türklerin Turan coğrafyası arasında çok bü-
yük farklılıklar bulunmaktadır. Macar Turancılarının büyük Turan ülkesi, 
yaşanılan çağ açısından ne tarih birliği, ne dil birliği, ne din birliği, ne de 
kültür birliği içermemekteydi. Dolayısıyla Gaspıralı ve Gökalp’in Pan-Türkiz-

2 D. 1199 A Manual on the Turanians and Pan-Turanianism, Compiled by the Geographical Section 
of the Naval İntelligence Division, Naval Stafff, Admiralty, London, 1919, s. 61.
3 A.g.e., s. 64-78.
4 A.g.e., s. 63.
5 Oğuz, a.g.e., s. 89-96.
6 Tarık Demirkan, Macar Turancılığı, İstanbul, 2000, s. 81-83.
7 Demirkan, a.g.e., s. 81-83.
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mi’nin veya Akçura’nın Pan-Turanizmi’nin bu tanımlarla bir araya gelmesi 
mümkün değildi.8 Gerçekte bu tanım sadece bir zamanlar aynı mekânda ya-
şamış olmanın getirdiği bazı benzerliklere dayanmaktaydı ve bu kadar gev-
şek bağlarla, bu kadar büyük bir coğrafya ve nüfus arasında hangi anlamda 
olursa olsun bir birlik oluşturmak hemen hemen imkânsızdı. Pan-Türkist bir 
yaklaşımla konuya yaklaşan Türkler ile Pan-Turanistler arasındaki farkı Pal 
Teleki 1918’de şöyle ifade etmekteydi: “Türk Turancıları, Turancılık adı altında 
öncelikle Türklerin birliğini anlıyor, Anadolu, Turan ve Güney Rusya Türklerini 
birleştirmeyi hedefliyorlar. Macar Turancıları ise Turan İmparatorluğu’nun sı-
nırlarını Macaristan’dan Japonya’ya, Karadeniz’den Sibirya’nın Tundralarına 
kadar yayıyorlar.”9

Yukarıdaki kısa analiz göstermektedir ki Macarlar için Pan-Turan arayış-
lar bir yandan kimlik diğer taraftan siyasi gelecek tasarımı ifade etmektedir. 
Ancak onların oluşturmaya çalıştıkları Pan-Turanist siyasi vizyon Pan-Tura-
nist Osmanlı aydınları arasında da Batı da pek ilgi görmemiş ve dikkate değer 
bulunmamıştı. Türkler açısından bakıldığında Macarların bin yılı aşan tarihi 
dostluk ve kardeşlik üzerine kurulu değildi. Hele aynı millete mensup olma 
şuuru hiçbir şekilde her iki tarafta da bulunmamaktaydı. Ümmet çağında bu 
bir bakıma normaldi. Fakat özellikle Osmanlı döneminde Macarların Hıris-
tiyanlığın savunucuları olarak Osmanlı Devleti’ne gösterdikleri sert ve belki 
de Avrupa’daki en katı direnç sonucu ortaya çıkan amansız mücadele her 
iki toplumun kimliğinin oluşumuna da derin etkiler yapmıştı. Yani Macar-
ların Hıristiyan Türklerin Müslüman olmasından uluslar çağına gelene ka-
dar süren geleneksel Müslüman-Hıristiyan çatışmasının iki hasmını dil ve 
soy akrabalığı üzerinden bir araya getirmek çok zordu.10 Türklerin gönülsüz 
olduğu bir birliktelik idealini Macarların yalnız başlarına hayata geçirmeleri 
ise neredeyse olanaksızdı. Türklerse birbirine karşı oluşmuş bu iki kimliği, 
Osmanlı ülkesi başta olmak üzere bütün Müslüman coğrafyalara Hıristiyan 
Avrupa’nın yönelttiği saldırgan tutum temelinde değerlendiriyor ve Macarlara 
karşı olumsuz bir tutum takınıyorlardı. Bu nedenle Macaristan merkezli bir 
Pan-Turanist hareketin Avrupa’nın nezdinde bir kıymeti yoktu. Çünkü Türk-
lerin ve Türkmenlerin neredeyse tamamı Müslüman’dı ve bu nedenle onların 
bir Pan-Turanist ideal için harekete geçme ihtimalinin önderi sadece Osmanlı 
Devleti olabilirdi. Sonuç olarak yalnız başına bu amacı gerçekleştirme olası-
lığı asla bulunmayan, Hıristiyan olan ve üstelik Turan halklarla akrabalığı 
şüpheli bulunan Macarların, Pan-Turanist politikalarının Avrupalıları tehdit 
edebilecek bir yanı bulunmamaktaydı.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında söz konusu fikir akımları da yönlerini 
değiştirmeye başlamıştır. 1. Dünya Savaşı’nın galipleri ancak 2. Dünya Sava-

8 Ahmet Karaçavuş, “XX. Yüzyıl Başlarında Türk ve Yabancı Algısında Pan-Türkist ve/veya 
Pan-Turanist Coğrafya ve Turanî Halklar”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish 
World Studies, XIII/2, Kış, 2013, s. 265-301.
9 A.g.e., s. 67-68.
10 Manual, a.g.e., s. 64.
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şı’na kadar sömürge imparatorluklarını sürdürebilmişlerdir. Sömürülen dev-
letler milliyetçilik akımının etkisiyle artık yeni milletler haline gelmekteydi. 
Rus Çarlığı yıkılmış Panslavizm ve Avrasyacılık yerine doğuda komünizm ge-
niş coğrafyalara hakim hale gelmişti. Panslavizm ve Avrasyacılık komünizme 
bırakmış eski Panslavist Doğu Avrupa yavaş yavaş komünizme yönlenmişti. 
Türkistan, Kazan ve Kırım’daki Türkçüler, Turancılar ve özgürlükçüler Rusya 
tarafından katledilmişti.

1. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlının küllerinden doğan Türkiye Cum-
huriyeti bir var olma mücadelesi vermekte ve sanayi gelişimini tamamlamak-
taydı. Başta Türkçü ve Turancılar iktidardaydı fakat komünist Rusya tehdidi 
bu dönem bir içe kapanmayı beraberinde getirdi.

Yine komünist Rusya Orta Asya’daki Turan coğrafyası üzerine kâbus gibi 
çökmüştü. Turan coğrafyasındaki yeni sömürü düzeninin adı komünizmdi. 
1. Dünya Savaşı’ndan sonraki sürüncemede kalan süreçler ve işgal altındaki 
Almanya Pangermenizm’in parlamasıyla sonuçlandı.

2. Dünya Savaşı’nın sonrasında Macar Turancılarının üzerine de Komü-
nist Rusya kâbusu çöktü. Türkiye’deki Turancılar ise Rusya’nın da baskısıyla 
hiçbir hukuki dayanağı olmayan Türkçü-Turancı suçlamasıyla tevkif edildi. 
Çeşitli işkencelere maruz kaldılar. Askeri Yargıtay’ın “Türk Milliyetçiliği bir suç 
değil seciyedir” diyerek kararları bozması sonrasında serbest kaldılar ama 
uzun süre Türkçü-Turancı kavramı bir öcü olarak kaldı. Bunun yerini za-
manla daha yumuşak olması ve Atatürk’ün Cumhuriyet’in temel prensipleri 
içinde belirtmesi sebebiyle milliyetçilik kavramı aldı. Gerek komünist Rusya 
korkusu ve Turan coğrafyasına inen komünizm perdesi gerekse sömürgeci 
Avrupa’da gelişen yeni fikir akımları ve güncel ekonomik ve siyasi problemler 
uzunca bir zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin gündemini meşgul ettiler.11 Tu-
rancılık bir gurup milliyetçi haricinde kamuoyunda konuşulmaz hale geldi. 
Ardından gündem yeni bir sahte hedefe yönlendirildi. Avrupa yeni bir iktisa-
di birlik kurmaktaydı: Avrupa Birliği. Çünkü sömürgeler bir bir yitirilmişti. 
Türkiye’nin gündemi bu yeni birlikte yer alma hedefiyle meşgul edildi. Günü-
müzde bu birlikte yeni sömürülenlerin yaşadığı krizler AB’nin hemen hemen 
dağılma sürecine gelişi hepimizin malumudur.12

1990’lı yıllara gelindiğinde Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku’nun çöküşüyle 
gerek Macaristan’da, gerek Türkiye’de gerekse eski SSCB de yeniden Turancı-
lık rüzgârları esmeye başladı.

Macaristan’daki bu dönemin yansımaları ise daha da ilginçti. Ülkenin 
stratejik konumu kadar önemli olan bir diğer husus ise; on milyonluk bir nü-
fusa sahip olan Macaristan’da beş milyon Macar’ın komşu ülkelerde yaşıyor 
olmasıdır. Komşu ülkelerde yaşayan bu kitle, “Büyük Macaristan Ülküsü”nün 

11 Kutluk Kağan Sümer, “Süregelen Sömürünün Ekonomisi: Yabancı Sermaye ve Dış Ticaret Açı-
sından Türk Cumhuriyetlerinin Sektörel Değerlendirilmesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Cilt: 104, Sayı: 206, İstanbul, 2013, s. 363-378.
12 Kutluk Kağan Sümer, “Ekonomik Anlamda Avrupacılık, Avrasyacılık, Türk Birliği ve Turancılık 
Kavramlarının Gelişimi ve Gelecek Ufukları”, Avrasya Çalışmaları Dergisi, Sayı: 2; Yıl: 2015, s.61-
76.
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ülkede yeşermesine sebep olmaktadır. 2007’den itibaren düzenlenen Turan 
Kurultayı’nda komşu ülkelerde yaşayan etnik Macarların durumu da önem-
li bir gündemi oluşturmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sonrası tıpkı Osmanlı 
Devleti gibi Macaristan da mağlup devlet sayılmış ve Trianon Antlaşması’yla 
topraklarının üçte ikisini kaybederek küçük bir Orta Avrupa ülkesine dön-
müştür. Voyvodina’nın Sırbistan’dan, Transilvanya’nın Romanya’dan, kuzey-
deki bazı toprakları Polonya ve Slovakya’dan alma düşüncesi Macar milliyet-
çiliğinin merkezinde durmaktadır.

Özellikle son iki seçimde oylarını önemli oranda artıran Gabor Vona yöne-
timindeki Jobbik Partisi Macaristan’ın eski güçlü dönemlerine kavuşturula-
cağını ve Ural-Altay halklarının içinde bulunduğu Turan anlayışının gerçek-
leştirileceğini sürekli işlemektedir.13

Macaristan’ın Ekonomik Durumu ve Ticaret İlişkileri

Macaristan Doğu Bloku’nun bir üyesi olarak 1980’lerin sonuna kadar 
merkezi planlı ekonomi ile yönetilmiştir. Bu süreçte GSMH’deki büyüme orta-
laması 1961-1988 yılları arasında %2.05 iken (Handbook of Economic Statis-
tics, 1981:30); 1989 yılında serbest piyasa ekonomisine geçiş ile birlikte bü-
yüme 1989-2010’de %0.78 olarak gerçekleşmiştir. Son dört yıldaki büyüme 
oranları ise: 2011 (%1.6), 2012 (%-1.7), 2013 (%1.1), 2014 (%2.8)’dir.

Macaristan 1 Mayıs 2004 tarihinde aralarında Polonya, Slovakya, Leton-
ya, Estonya gibi on ülke ile birlikte AB tarihinin en büyük genişleme kara-
rıyla birliğe üye olmuştur. Bu üyelik ile birlikte Macaristan Avrupalılaşma ve 
küreselleşmeyi bir arada götürüp ekonomisini güçlendirmeyi amaçlamıştır. 
Birliğe üyelik Soğuk Savaş sonrası dönemde ülke için 1989 tarihinde Par-
lamenter demokrasiye geçiş kararından sonraki en önemli olaylardan biri 
olmuştur.

Macaristan’ın hem coğrafi hem de ekonomik olarak açık bir ülke olması 
özellikle enerji güvenliği, ikmal yolları ve çevre güvenliği gibi konularda ülke-
nin hassas bir pozisyonda olmasına yol açmaktadır. Açık bir ekonomi olması, 
yarar sağlamasının yanında uluslararası ekonomik süreçlerin ve krizlerin et-
kilerine karşı ülkeyi hassaslaştırmaktadır.

Avrupa Birliği’ne üye olan her ülkede gözlemlendiği üzere, Macaristan’ın 
da dış ticaretinin büyük bir bölümü AB ülkeleri ile gerçekleşmektedir. Bu 
durum aşağıdaki grafik-1 ve 2’de görülmektedir. İhracatta AB ülkeleri ortala-
ma %80, ithalatta ise %65’lik bir paya sahiptir. Ülkeler bazında bakıldığında 
ise hem ihracatında hem de ithalatında yaklaşık %30’luk pay ile Almanya en 
büyük ticaret ortağı durumundadır. Ülkenin ihracatından farklı olarak itha-
latında başta Rusya ve Çin olmak üzere bazı Uzakdoğu ülkeleri de önemli pay 
sahibidir. Macaristan AB ile ortak para birimi olan Euro’ya geçiş içinde gerekli 
hazırlıkları da sürdürmektedir.

13 Bilgehan A. Gökdağ, “Turan Kurultayları ve Macaristan Seçimleri”, http://www.21yyte.org/tr/
arastirma/macaristan/2014/05/12/7584/turankurultaylari-ve-macaristan-secimleri (Erişim Tari-
hi: 07.05.2016).
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Kaynak: Yalçın, 2015.14

1989 yılında rejim değişikliğinin yaşanmasından sonra uygulanan serbest 
piyasa ekonomisi politikaları ve hızlı özelleştirmeler, Macaristan’ı yabancı ser-
maye için cazip bir merkez haline getirmiştir. Macaristan’a 2000 ve 2012 yıl-
ları arasında yapılan yabancı yatırımlar (FDI) Tablo-1 verilmiştir. Buna göre 
Macaristan’ın AB’ye üyeliği öncesinde ve sonrasında da doğrudan yabancı 
sermaye (FDI) girişinin devam ettiği görülmektedir. On iki yıllık verileri dikka-
te aldığımızda ülkeye giren FDI miktarının 70 milyar dolar olduğu görülmek-
tedir. Macaristan yaklaşık 7.310 dolarlık rakamla, Merkezi ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri (MDAÜ) arasında kişi başına en fazla yabancı sermaye çeken ülkeler 
listesinde ikinci sırada yer almaktadır.

Macaristan’a gelen doğrudan yabancı sermaye (FDI) miktarlarından da 
görüleceği üzere, yıllık bazda ülkeye giriş yapan yabancı sermaye miktarın-
da dalgalanmalar yaşanmaktadır. Yabancı sermaye hareketlerinde yaşanan 
bu dalgalanmada ülkede uygulanmakta olan özelleştirme programlarının da 
önemli etkisi vardır. Macaristan’a giriş yapan doğrudan yabancı sermayenin 
ülkelere göre dağılımına bakılacak olunursa, Macaristan’a gelen doğrudan 
yabancı sermayenin yaklaşık %79’luk kısmının AB kaynaklıdır. Ülkeye ge-
len FDI’ın büyük bir kısmı imalat başta olmak üzere iletişim, bankacılık ve 
alt yapı gibi hizmet sektörlerindedir. İmalat sanayi içerisinde özellikle otomo-
tiv sektörü çok önemlidir. Dünyadaki en büyük 30 otomotiv üreticisinin 15’i 
üretimlerini Macaristan’da gerçekleştirmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren 
toplam yabancı sermayeli firma sayısı ise 121’dir. Sektörler itibariyle farklılık 
gösterse de, yabancı sermayeli firmaların ve bunların yatırımlarının Macaris-
tan ekonomisinde, ticaretinde ve modernleşmesinde çok önemli yere sahip 
olduğu bilinmektedir.

14 Alper Yalçın - Tuncay Belen, “Macaristan Ekonomisi, Türkiye İle Ekonomik İlişkileri Ve Perspek-
tifi”, Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, s. 478-492, 2015.
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Grafik-3: Menşelerine Göre Yabancı Yatırımların Dağılımı15

Türkiye ve Macaristan Ticaret İlişkileri

Macarların Türklerle münasebeti hayli eskiye dayanmaktadır. Dilsel ve-
rilerin gösterdiğine göre, Macarların ataları milâttan binlerce sene evvel Ural 
Dağları’nın yakınında ve bu dağların Avrupa tarafında Fin-Ugor kavimlerinin 
atalarıyla birlikte yaşamışlardır.16

Macar Türkolog Rásonyi, Macarların esas kökenini açıklarken şu ifadeleri 
kullanır: “Macarların kökenini Türklerle en eski çağlardan beri bağı olan Fin-U-
gor’lar oluşturur. Daha yalın bir ifade ile Türkler, Macarlar’ın babası, Fin-Ugor-
lar ise anasıdır.”17

Osmanlıların on dördüncü asırda Balkanlara oradan da Avrupa içlerine 
ilerleyişi iki halk arasında yeni ilişkilere sebep olmuştur. Osmanlıların 1550’li 
yıllarda Macaristan’ı fethetmeleri ile başlayan tarihsel ve kültürel bağın getir-
diği dostluk, Birinci Dünya Savaşı’nda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
ve Osmanlı Devleti’nin müttefik güçler olarak savaşta aynı cephede yer alma-
larına kadar devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde 
omuz omuza savaşmış ve aynı acıları yaşayıp, benzer ekonomik ve insanî 
yıkımlarla karşı karşıya kalmışlardır. Dolayısıyla iki ülkenin ortak tarihinden 
bahsederken Türklerin ve Macarların kardeş ulus olduklarını göz ardı etme-
mek gerekmektedir.

15 Macar Merkez Bankası, http://english.mnb.hu/
16 İbrahim Kafesoğlu, Tarihte Türk Adı, Reşit Rahmeti Arat İçin, TKAE Yayınları, Ankara, 1966.
17 Yücel Namal, Türk Macar İlişkileri, İskenderiye Yayını, İstanbul, 2009.
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Tablo-2: Mal Guruplarına Göre Türkiye’nin Macaristan’la 2015 Yılı Dış Ticareti18

ISIC ISIC adı İhracat Dolar İthalat Dolar
A Tarım ve ormancılık 17,944,887 65,962,857
C Madencilik ve taşocakçılığı 259,405 29,154
D İmalat sanayi 693,605,113 1,215,629,122
G Toptan ve perakende ticaret 29,248 24,098,751
O Diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmetler 34,266
Toplam 711,838,653 1,305,754,150

Türkiye’ye uzanan tarihsel ve kültürel bağ iki ülke arasında geçmişte oldu-
ğu kadar günümüzde de dostluk ve işbirliğine zemin hazırlamaktadır. İki ülke 
arasında diplomatik ilişkiler 1947 tarihinde tesis edilmeye başlanmış ve 1967 
tarihinde ise büyükelçilik düzeyine yükseltilmiştir.

Tablo-2’de gösterilen 2015 yılı dış ticareti incelenecek olunursa Türkiye ile 
Macaristan arasındaki toplam ticaret hacmi 2 milyar dolara ulaşmıştır. Baş-
lıca ihracat kalemi ve ithalat kalemi imalat sanayisinde yoğunlaşmaktadır.

Tablo-3: Türkiye’nin Macaristan’a Yaptığı İhracat ve İthalat (2003-2015) Bin $19

Yıl

İhracat İthalat

İhracat Toplam 
 İhracat

Toplam 
İhracat 
İçindeki 
Payı %

İthalat Toplam 
 İthalat

Toplam 
İthalat 

İçindeki 
Payı %

2015 711.538 143.850.376 0,49 1.305.754 207.206.508 0,63
2014 693.582 157.620.427 0,44 1.187.641 242.176.944 0,49
2013 652.242 151.802.637 0,43 1.227.605 251.661.250 0,49
2012 517.874 152.461.737 0,34 1.184.452 236.545.141 0,50
2011 508.648 134.906.869 0,38 1.494.488 240.841.676 0,62
2010 440.766 113.883.219 0,39 1.382.213 185.544.332 0,74
2009 445.669 102.142.613 0,44 987.29 140.928.421 0,70
2008 684.088 132.027.196 0,52 1.286.114 201.963.574 0,64
2007 775.656 107.271.750 0,72 1.423.629 170.062.715 0,84
2006 486.44 85.534.676 0,57 1.286.433 139.576.174 0,92
2005 379.092 73.476.408 0,52 946.238 116.774.151 0,81
2004 349.938 63.167.153 0,55 705.407 97.539.766 0,72
2003 284.647 47.252.836 0,60 416.863 69.339.692 0,60

Tablo-3 incelenecek olunursa toplam ihracat içindeki % pay 2007’de 
%0.72’lere kadar çıkmıştır. 2008 krizinden sonra bu pay %0.40’lara kadar 
düşmüş olmakla birlikte bu pay 2015 yılında %0.49’lara ulaşmıştır. İthalat 
içindeki pay 2006-2007 yıllarında %0.9’lara ulaşmış olmakla birlikte 2015 
yılında %0.63 seviyesindedir. Bu rakamların düşük olmasında en önemli pay 
Macaristan pazarının küçük olması sebebiyle ticaretin önemli bir kısmının 
diğer Avrupa ülkeleri üzerinden olmasıdır.

18 Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/
19 Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/
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İhraç Ettiğimiz Başlıca Ürünler

w Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları,
w Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar,
w Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş 

diğer motorlu taşıtlar,
w Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller,
w Halı ve dokumalar.

İthal Ettiğimiz Başlıca Ürünler

w Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş 
diğer motorlu taşıtlar,
w Diğer büro makineleri,
w Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları,
w Etilen polimerleri,
w Canlı büyükbaş hayvanlar.

Macaristan’ın Mayıs 2004 tarihinde AB’ye tam üye olması sonrasında, iki 
ülke arasında Gümrük Birliği tesis edilmiştir. Bu çerçevede, ikili ticari ilişki-
lere dair konuların büyük bir kısmı, AB nezdinde gündeme gelen ve çözüm 
aranan konular haline gelmiş bulunmaktadır.

Bu nedenle, Macaristan ile Türkiye arasında ticari ilişkilerde yapısal bir 
sorun bulunmamaktadır. Genellikle firmalarımız, Macar makamları tarafın-
dan yapılan yanlış uygulamalar, firmalarımızın yapmakta oldukları bazı hata-
lar, alacakların tahsil edilmesi ve taşımacılıkta (geçiş belgelerinin yetersizliği, 
ödül geçiş belgesi ve kesilen cezaların yüksekliği gibi) konusunda zaman za-
man sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca pazarın küçük olması, ithalatçıların taleplerinin de küçük olmasına 
neden olmaktadır. Bu da maliyetleri yükseltmektedir. Bundan dolayı ihracat-
çılarımız Macar pazarına ihracatı tercih etmemektedirler. Macar ithalatçılar 
da Türk ürünlerini Almanya, Avusturya gibi ülkelerden tedarik yoluna git-
mektedir.

Diğer taraftan süt ve sütlü ürünler, her türlü sığır eti, işlenmemiş kanatlı 
eti ve sofralık yumurtaların Türkiye’den AB’ye ihracatının halen yapılama-
makta olması dolayısıyla Macaristan pazarında da bu ürünlere ilişkin ülke-
mizin ihracat imkânı bulunmamaktadır.20

Bankacılık sisteminin teknoloji olarak Batı Avrupa ülkelerindeki kadar ol-
masa da gelişmiş olduğu ancak teknoloji kullanımında hala problemler ya-
şandığı ve ödeme aktarımlarının gecikebildiği bildirilmiştir. Macaristan’da 
hizmet veren bir Türk bankası bulunmamakla beraber, Türkiye Halk Ban-
kası’nın Volksbank Hungary Rt.’de %10 civarında bir hisseye sahip olması 
nedeniyle anılan bankada Türk masası bulunmaktadır.

20 Yalçın, a.g.e., s. 478-492.
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Tablo-4: Türkiye’nin Macaristan’a İhracatı 2014-2015 İlk 5 Ürün21

ISIC ISIC adı
İhracat 
Dolar 
2014

% 
Pay

İhracat 
Dolar 
2015

% 
Pay

34 Motorlu kara taşıtı ve römorklar 133,494,296 19.25 205,068,223 28.81
17 Tekstil ürünleri 117,330,533 16.92 81,123,565 11.40
28 Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç) 65,084,277 9.38 75,000,838 10.54
25 Plastik ve kauçuk ürünleri 60,412,099 8.71 63,462,560 8.92
29 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 58,548,925 8.44 51,365,408 7.22
Top-
lam 693,581,753 62.70 711,838,653 66.87

Tablo-5: Türkiye’nin Macaristan’a İthalatı 2014-2015 İlk 5 Ürün22

ISIC ISIC adı
İthalat 
Dolar 
2014

% 
Pay

İthalat 
Dolar 
2015

% 
Pay

34 Motorlu kara taşıtı ve römorklar 348,596,133 29.35 373,458,278 28.60
24 Kimyasal madde ve ürünler 198,869,026 16.74 185,005,613 14.17
31 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makina ve cihazlar 108,231,838 9.11 135,104,334 10.35
29 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 95,220,418 8.02 125,450,302 9.61
30 Büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları 136,831,373 11.52 117,213,221 8.98
Top-
lam 1.187.641,461 74.75 1.305.754,150 71.70

Genel olarak Macaristan’a yönelik ihracatımızın yüzde 95’ini sanayi ürün-
leri, yüzde 5’ini ise tarım ürünleri oluşturmaktadır. İhracatımızda olduğu gibi 
ithalatta da sanayi ürünlerinin payı yüksektir.

Son beş yıllık verileri birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye ile Macaristan 
arasında özellikle endüstriyel ürünler, tarımsal ürünler, motorlu araçlar - oto-
motiv ürünler ve tekstil gibi sektörlerde ticari işbirliği potansiyeli mevcuttur.

Türkiye-Macaristan Yatırım İlişkileri

Budapeşte Ticaret Müşavirliği kayıtlarında toplam 114 Türk firması bulun-
makta olup, söz konusu firmaların 40’ı tekstil, 16’sı inşaat ve inşaat malzeme-
leri, 11’i gıda ve 5’i ise otomotiv yan sanayi sektörlerinde faaliyet göstermekte-
dir. Geriye kalan firmalar ise, hizmetler, mobilya, mücevherat, hediyelik eşya 
ve elektrikli cihazlar gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Firmaların 
büyük çoğunluğu ticaret ile iştigal etmekte olan KOBİ ölçeğinde firmalardır.

2014 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 64 adet Macaristan sermayeli firma 
bulunmaktadır. Macaristan sermayeli firmalar ticaret, turizm, enerji, kim-
yasal ürünler, cam ve cam ürünleri ve gıda alanlarında faaliyet göstermek-
tedirler.23

Bu firmalardan sadece gıda ürünleri ve içecek imalatı yapan Bentley-Mer-
kim Süt Analetik Cih. Kim. Ltd. Şti. İzmir’de bulunmaktadır.24

21 http://www.tuik.gov.tr/
22 http://www.tuik.gov.tr/
23 www.ekonomi.gov.tr
24 http://www.investinizmir.com/tr/firma
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Macaristan’da Faaliyet Gösteren Başlıca Türk Firmaları:

- Çelebi Yer Hizmetleri (Havalimanı Yer Hizmetleri),
- Küresel Rulman Ltd. Şti. (Rulman Üretimi),
- Halkbankası (Bankacılık),
- Ege Seramik (Seramik Ticareti),
- Sarar (Hazırgiyim Mağazası),
- Novaplast-Vesbo (Plastik Borular),
- Kayra Tour (Turizm),
- Aunde Tekstil (Otomobil Kılıfı İmalatı),
- Yataş (Yatak ve Ev Tekstili Ticareti),
- Temsa (Otobüs Ticareti),
- Persan (Ev Tekstili Ticareti),
- Çilek Mobilya (Mobilya Ticareti),
- Transemex (Lojistik).

İşbirliği İmkânları

Türkiye ile Macaristan arasında aşağıdaki alanlarda ticari işbirliği imkân-
ları olduğu düşünülmektedir:
w Sanayi ekipmanları,
w Otomotiv ürünleri ve motorlu taşıtlar,
w Enerji ve çevre teknolojileri,
w Tekstil ve deri,
w Turizm (sağlık turizmi),
w Lojistik hizmetler,
w AB Çerçeve Programları kapsamında teknoloji geliştirme projeleri.

Sonuç

Macaristan bulunduğu coğrafya itibari ile bütün bölgeye açılan çok yönlü 
ve işlevsel bir “kapı” mahiyetindedir. Ülkenin Orta Avrupa’daki bu stratejik 
konumu, AB üyeliği ve birçok Avrupa ülkesi başkentlerine yakınlığı ile ül-
kemiz açısından üçüncü ülkelerde işbirliğine gidilebilecek önemli bir ortak 
olarak değerlendirilmelidir.

Macaristan’ın sahip olduğu lojistik potansiyeli, Avrupa’ya yönelik Türk ih-
raç ürünleri için bir “ticaret üssü” fırsatı yaratmaktadır. İki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkiler önünde engel teşkil eden karayolu taşımacılığına ilişkin 
kota sistemi vb. problemlerin çözümlenmesi sağlanarak, yaşanan ciddi lo-
jistik sorunların ve bunun beraberinde getirdiği ekonomik kayıpların önüne 
geçilerek; başta sanayi, tarım ve enerji alanındaki potansiyel ticaretin gelişti-
rilmesine imkân sağlanmış olacaktır.

Avrupa Birliği içerisinde Türkleri akraba olarak gören tek halkın Ma-
carlar olduğu göz önüne alınarak; küresel dengelerin değiştiği günümüzde 
ve gelecekte Macaristan’ın en önemli ortaklarımızdan biri olacağı dikkate 
alınarak bu doğrultuda ortak projeler geliştirilip, gerçekleştirme yoluna gi-
dilmelidir.
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Macaristan hükümetinin son yıllarda “Doğu’ya açılım politikası” kapsa-
mında yürüttüğü çalışmalarda Türkiye güçlü bir müttefik olarak görülmekte 
ve hem Doğu hem de Batı ile ilişkilerde yeri doldurulamaz bir ortak olarak 
değerlendirilmektedir. Türkiye Macaristan için potansiyel ticari ortak ve Av-
rupa Birliği dışında destek bulma fırsatı veren ülke konumundadır. Bu iki 
ülke arasında, Osmanlı’dan bu yana ilişkiler devam etmektedir. Her iki ülke-
nin bulunduğu stratejik ve coğrafi konum günümüzde özellikle enerji arzı ve 
güvenliği konusunda ciddi işbirliği potansiyellerini barındırmaktadır. Türki-
ye’nin AB üyeliği konusunda birlik üyesi olan Macaristan’ın destek verdiğini 
görmekteyiz.

Macaristan pazarının küçük olması, ithalatçıların taleplerinin de nispe-
tinde küçük olmasına neden olmaktadır. Bu da maliyetleri yükseltmektedir. 
Bundan dolayı ihracatçılarımız Macar pazarına ihracatı tercih etmemektedir-
ler. Macar ithalatçılar da Türk ürünlerini Almanya, Avusturya gibi ülkelerden 
tedarik yoluna gitmektedir. Macar tüketicisi bilinçli bir tüketici olup, ortalama 
gelir seviyesi ise batı standartlarının altındadır. Bu nedenle tüketiciler kaliteli 
ama ucuz ürünlere yönelmektedirler. Macaristan pazarında kalıcı olabilmek 
için Türk firmalarının uzun vadeli bir pazar stratejisi izlemeleri ve AB ürün 
kalite, güvenlik ve standartlarına uymaları gerekmektedir (DEİK). Ayrıca yu-
karıda tablolarda görüleceği üzere dış ticaretinde AB ülkeleri ile Rusya’dan ve 
Uzak Doğu ülkelerinin ağırlığı bulunmaktadır. Dolayısıyla geleneksel Macar 
dış ticaret kalıbını kırarak burada Türk ihraç ürünleri için yer edinmeye çalış-
mak da ilave çaba gerektirmektedir. Ayrıca Macar ekonomisinin son yıllarda 
içine düştüğü darboğazın da ihracatçılarımız açısından olumsuz bir durum 
ortaya çıkardığını ifade etmek gerekmektedir.

Avrupa Birliği içerisinde Türkleri akraba olarak gören tek halkın Macarlar 
olduğu göz önüne alınarak oluşabilecek yeni bölgesel entegrasyonlarda Ma-
caristan’ın birinci öncelikli olarak düşünülmesi gerek ırk birliği, gerek ideal 
birliği (Turan İdeali), gerek kültür birliği açısından önemlidir. Gerekirse Ma-
caristan Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde lojistik ve dağıtım partneri olarak de-
ğerlendirilmelidir. Macaristan’la giderek artan ticari ilişkilerin siyasi ilişkileri 
de güçlendireceği ve siyasi olarak da Macaristan’ın AB içerisinde Türkiye’nin 
bir kardeş ileri karakolu olacağı gerçektir. Bu doğrultuda ortak projeler geliş-
tirilip, gerçekleştirme yoluna gidilmelidir.
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Öz

XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başları gibi, XX. yüzyılın sonları ve 
XXI. yüzyılın başları da tarihin bir dönüm noktasına işaret etmektedir; siyasi, 
sosyal, ekonomik ve mali bakımdan yeni bir yapılanma görülmektedir ve bu 
değişim tanzim gücüne sahip devletler tarafından gerçekleştirilmektedir.

XX. yüzyılın sonları ve XXI. yüzyılın başlarından itibaren önemli siyaset 
adamlarının veya siyasi çevrelerin ve onlara paralel olarak bazı Türk siyaset-
çilerinin uluslararası siyaseti yorumlarken, sık sık “taşlar yerinden oynadı”, 
“artık dünya, eski dünya değil”, “yeni dünya düzeni ve bu dünyanın inşasın-
da yer almak”, “sınırlar yeniden çizilecek” gibi ortak bir söylem kullandıkları 
gözlemlenmektedir. Halbuki devletler arasındaki yüksek egemenlik mücadele-
si, tarihte yeni bir olgu değildir; son iki yüz yıllık siyasi tarihte ise taşlar birkaç 
kez yerinden oynamış, güçlü devletlerin belirlediği büyük politikalarla çıkarlar 
yeniden tanzim edilmiş, sınırlar yeniden çizilmiştir. fakat her defasında “yeni 
dünya düzeni” olarak tanımlanan dönüşüm ve yeniden yapılanma, öncesinde 
yapılan mutabakatların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ise, 
XXI. yüzyılın başlarından itibaren gözlemlenen yeniden yapılanmanın ve kü-
resel dönüşümün öncesindeki tanzim gücüne sahip devletler arasındaki süper 
zirveler incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Zirve, ABD, Gorbaçov, Sovyetler Birliği.

Super Summits Preparing The “New World Order”
Abstract

Just like, the end of the 19th century, and the beginning of the 20th century, 
the end of 20th century and the beginning of the 21st century marks milestone 
in the history; new structures in the political, social, economical and monetary 
systems emerge and this change is led by the able states.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 223             Ağustos 2016

* Bahçeşehir Üniversitesi İİSB Fakültesi, nuri.yazici@ge.bau.edu.tr

223_Nuri_Yazici.indd   1 08.08.2016   14:33:58

55



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

One observes that, important political figures, together with some Turkish 
politicians are commonly using the terms such as “paradigm shift”, “it is not 
the same old Earth anymore”, “new World order, and participating in the cons-
truction the new world order”, “borders will be redrawn”, very often since the 
end of 20th century and the beginning of the 21st century. However, the struggle 
for higher control among states is not a new concept; in the last two hundred 
political history, paradigm shifts have happened several times, the profits are 
redistributed according to the politics determined by the powerful states, and 
the borders have been redrawn. However, in these cases, this restructuring 
and change, called as “the new world order”, emerged as a result of some 
agreement and mutual understanding. In this work, the super summits among 
the powerful states, that happened before the global changes at the beginning 
of the 21st century are analyzed.

Keywords: Globalization, Summit, USA, Gorbachev, Soviet Union.

I. Güçlü Devletler ve Büyük Politikalar

Siyasî tarihte bir büyük devletler gerçeği vardır ve bu devlet veya devletler 
evrensel bir hâkimiyet ve uluslararası ilişkileri tanzim iddiası taşırlar. Bu id-
dia onun ekonomik ve askerî gücünün bir sonucudur ve bu güçle o, uluslara-
rası ilişkilerde yaptırım uygulayabilme rolüne de sahip olur.

XX. yüzyıl, bildiğimiz klâsik imparatorlukların sonu olmakla beraber bu 
siyasal gelenek sona ermiş değildir; bu sefer süper devletler ortaya çıkmıştır. 
Onlar arasında belirlenen dengeler dünyayı şekillendirmiştir. Bu devletlere, 
XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı tarihinde “Düvel-i Muazzama” denmiştir.

Netice olarak siyasi tarihte bir güçlü devlet ve onun temsil ettiği, zamanına 
göre küresel büyük politikalar gerçeği vardır ve XX. yüzyılda da ABD, Alman ve 
Japon militarizmine ve Sovyet komünizmine karşı demokrasi ve bağımsızlığın 
küresel lideri ilân edilmiştir;1 ABD, demokratik bir ülke olarak “markalaşmıştır.”

Güçlü devletler ve onların temsil ettikleri büyük politikaların ekseninde 
dünya siyasetinin yeniden yapılandırılması örnekleri Napolyon Savaşları ve 
arkasından gelen Viyana Kongresi ve Restorasyon Politikalarıyla I. Dünya Sa-
vaşı sonrasında Avrupa büyük devletleri ve arkasından gelen Paris Barış Kon-
feransı (18 Ocak 1919) ve Şark Politikaları’yla görülebilir.

I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni dünya düzeni, uzun ömürlü ola-
mamıştır: Milletler Cemiyeti uluslararası politikalarda yaşanan sorunların çö-
züleceği barışçı bir platform olma özelliğini gösterememiş ve güçlü devletlerin 
çıkarları da bir türlü tatmin olmamıştır. Buna bir de savaş sonrası politik 
gelişmelerde bir türlü hak ettiği imkanları elde edemediği düşüncesinde olan 
İtalya ile millî onuru ezilmiş Almanya’nın hızlı yükselişleri eklenince barış dö-
nemi yirmi yıldan fazla sürmemiştir. Almanya’daki Nazi rejimi ve İtalya’daki 
faşist rejim, bu ülkelerdeki milliyetçi tepkileri saldırgan ve yayılmacı politika-
larının itici gücü olarak kullanmışlardır. II. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında 

1 Samuel P. Huntington, Biz Kimiz?, Amerikan’ın Ulusal Kimlik Arayışı, Çevirmen: Aytül Özer, CSA 
Yayın Ajansı, İstanbul, 2004, s. 49.
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bu iki devlet Avrupa ve Afrika’daki emperyalist politikalarıyla bütün sınırları 
ve yönetimleri alt üst etmişlerdir. Neticede karşılarına çıkan ABD, İngiltere, 
Fransa ve bir süre sonra da Sovyetler Birliği koalisyonuna yenilmişlerdir. Sa-
vaşın son yıllarında toplanan Yalta Konferansı (4-11 Şubat 1945) bu bakım-
dan, İhtilâl Savaşları’ndan sonra Avrupa’nın siyasal düzenini yeniden kurmak 
için toplanan Viyana Kongresi’ne benzetilebilir.

II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yenileceğinin anlaşılmasından sonra, 
müttefikler yeni Avrupa düzeninin nasıl olacağını düşünmeye başlamışlardır: 
“Taşlar yerinden oynamış” ve harita yeniden çizilecektir. İşte bu noktada galip 
devletlerin çıkar ve denge hesapları ortaya çıkmaya başlamış ve bu politika-
ların birbiriyle çatıştığı, pazarlıkların edildiği bir ortamda Yalta Konferansı 
toplanmıştır; nitekim bu konferansta, Sovyetler Birliği, Uzak-Doğu Savaşı’na 
katılması karşılığında ABD’den büyük tavizler koparmıştır.2 Yalta Konferan-
sı’nda bir taraftan da, Polonya’da ve Alman işgalinden kurtarılan memleket-
lerde demokratik rejimlerin kurulacağı belirtiliyor, yeni sınırlar çiziliyor, İran 
ve Boğazlar için yeni statüler tayin ediliyordu.

ABD ve İngiltere’nin Pasifik ve Güneydoğu Asya’daki askerî üstünlükleri 
tamamen artarken Sovyet Rusya da, Doğu Avrupa’daki etki sahasını geniş-
letmekte ve Boğazlar’da üs elde etmeye çalışmaktadır. 6 ve 8 Ağustos 1945’te 
ABD, Hiroşima ve Nagazaki’de iki atom bombası patlatarak savaşı sona er-
dirirken artık yeni bir dönemi de haber veriyordu: ABD’nin siyasal yükselişi 
hızlanmış ve Sovyet Rusya ile bir nüfuz yarışı başlamıştı. Şimdi rejim, yöne-
tim anlayışı, ekonomik düzen bakımından “yeni bir dünya” kurulmuş ve iki 
kutuplu bu dünyada rekabet ve mücadele devri açılmıştı.

II. “Soğuk Savaş” Dönemi ve Yeni Dünya Düzeni

Soğuk savaş dönemi ideolojik bir kutuplaşmayla beraber büyük bir tekno-
lojik yarışı da başlatmıştır: Nükleer güç bakımından varılan en üst düzeydeki 
denge, iki süper güç için de caydırıcı boyutlara ulaşmıştı ve tarafların elinde 
büyük bir nükleer stok bulunmakta idi. Bu durum sebebiyle ABD ve Sovyet-
ler Birliği’nin ilişkilerinde, saldıranın da aynı ölçüde misillemeye uğrayarak 
aynı derecede tahribat ve kayba uğrama endişesinin yarattığı bir caydırıcılık 
stratejisi hâkimdi.

1962-1963 Küba krizi, iki süper gücün de birbirlerine ne büyük zararlar ve-
rebileceklerini onlara gösterdi. Bu füze krizinden sonra Beyaz Saray’la Krem-
lin arasında “kırmızı telefon” bağlantısı kurulmuştur. Bunu takiben 1967’de 
ABD ve Sovyetler Birliği uzayda atom silâhlarını yasaklamışlar ve 1969’da da, 
“Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri”ni (SALT) başlatmışlardır. 
Bundan sonraki görüşmelerin kronolojisini şöyle sıralamak mümkündür:

a- 1972’de, ABD Başkanı Richard Nixon ile Sovyetler Birliği Başkanı Le-
onid Brejnev, Moskova’da bir araya gelmişler ve balistik füzeatar sayısının 
dondurulması için, “Antibalistik Füze Sistemi” ve “SALT-I” ara anlaşmasını 
imzalamışlardır.

2 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi 1914-1980, Ankara, 1985, s. 400.
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b- 1973’te ise ABD ve Sovyetler Birliği yalnızca 150 kilotonu geçmeyen 
yeraltı nükleer denemeleri yapma kararı almışlar, 1 Ağustos 1975’te de, “Hel-
sinki Nihaî Senedi”ni imzalamışlardır: “Helsinki Sonuç Belgesi” de denilen bu 
belge adeta bir dünya barışını, işbirliğini, ülkelerin egemenlik haklarını, top-
rak bütünlüğünü, sınırlarını güvenceye alan kapsamlı bir belge idi.3

c- ABD Başkanı Jimmy Carter ve L. Brejnev 1979’da Viyana’da, her iki ül-
kedeki stratejik silahların sınırlandırılması için “SALT-II” anlaşmasını imzala-
mışlardır. Fakat anlaşma, Helsinki Sonuç Belgesi’ndeki güçlü ifadelere ve te-
minatlara rağmen Sovyetlerin Afganistan’ı işgali sebebiyle uygulanamamıştır.

d- 1981’in Kasım ayında iki süper güç Cenevre’de, Avrupa’daki orta men-
zilli füzelerin sınırlanması görüşmelerine başlamışlardır.

e- 1983 Mart ayında da, ABD Başkanı Ronald Reagan, nükleer saldırı ih-
timaline karşı bir kalkan olarak düşünülen “Stratejik Savunma Girişimi” (SDI) 
çerçevesinde, savunmaya yönelik uzay silahları araştırmalarına hız verilme-
sini istemiştir.

f- 1984 Kasım’ında ise, Reagan’ın yeniden Başkan seçilmesinden sonra, 
iki süper gücün Dışişleri Bakanları George Shultz ve Andrei Gromiko’nun 7-8 
Ocak’ta, Cenevre’de buluşarak, silahsızlanma görüşmelerinin hangi şartlarda 
devam edeceğini belirlemeleri kararlaştırılmıştır.

g- Süper güçlerin dış politika kurmayları Cenevre’de, 7 Ocak 1985’te kar-
şı karşıya gelmişlerdir. Beyaz Saray Sözcüsü, Amerikan Kongresi’nin ABD 
nükleer caydırıcılık doktrinini değiştirerek “Yıldız Savaşları Projesi” ile uzaya 
taşıyacak yeni bir tasarı hazırladığını bildirmiştir. Kongre’de her iki parti ka-
nadı da, Başkan Reagan’ın Yıldız Savaşları Projesi’ni desteklediklerini açıkla-
mışlardır.

7 Ocak görüşmeleriyle ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki silahlanma ya-
rışı ilk kez masaya yatırılıyordu. ABD ve Sovyet Dışişleri Bakanları seviyesin-
de yapılacak bu görüşmeler, ihtiyatlı bir iyimserlikle karşılanıyordu. Çünkü 
aynı gün NBC televizyonu, ABD’nin Sovyetler Birliği ile yapacağı muhtemel 
bir savaşta kullanılmak üzere, Batı Almanya’nın Bad Tolz kasabasına 100 

3 http://www.arsivbelge.com/yaz.php?sc=1720, Erişim: 18 Kasım 2015.

Resim-1: Sovyet Lideri Leonid Brezhnev,
Haziran 1973’te ABD’ye yaptığı seyahatte

Başkan Richard Nixon ile görüşüyor.

Resim-2: ABD Başkanı Jimmy Carter ve Sovyet 
Lideri Leonid Brezhnev SALT II’yi imzalıyorlar

(18 Haziran 1979 - Viyana)
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kadar taşınabilir küçük nükleer bomba yerleştireceğini, bu bombalardan Batı 
Almanya’nın dışında İtalya ve Güney Kore’ye de yerleştirildiğini açıklıyordu.4

ABD ve Sovyet Dışişleri Bakanları ise, Cenevre görüşmelerinden hemen 
bir sonuç beklenmemesini, barışa hizmet etmek için burada bulunduklarını 
belirtiyorlardı. ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, “görüşmelerin kolay ve 
çabuk olacağı gibi bir hayale de kapılmıyoruz.” derken, Sovyet Dışişleri Bakanı 
Andrei Gromiko, “Sovyetler Birliği, nükleer silahların sınırlandırılması ve uzay 
silahlarının yasaklanması konularında görüşmeye hazırdır.” demek suretiyle, 
adeta gündemi haber vermekteydi.

ABD tarafı, “Yıldız Savaşları” olarak adlandırılan uzayda füzesavar silah-
ları konusunu Cenevre’de gündeme getirmeme kararında görünürken Sovyet 
tarafı bu konuyu, anahtar konu olarak görmekteydi. Taraflar arasında bir 
güvensizlik ortamı olduğu anlaşılmakta, görüşmeler bir nüfuz yarışına ve güç 
gösterisine dönüşme eğilimi göstermekteydi. Sovyet yetkilileri ve basını uzay 
silahlarının araştırılması konusunda bir moratoryum çağrısında bulunurken, 
ABD bu öneriye yanaşmamaktaydı. Hatta Sovyetler bu konuyu o kadar önem-
siyorlardı ki, bu durumun orta menzilli füzelerle stratejik nükleer silahların 
sınırlandırılmasının önündeki en büyük engel olduğunu söylüyorlardı.

Aynı günlerde gazetelerde de iki haber yer alıyordu; birinde, ABD’nin 1985-
1989 yılları arasında yapılacak savunma harcamalarına 2 trilyon dolar öde-
nek ayrıldığı bildiriliyor ve bu miktarın 1945-1980 arası harcamalarına eşit 
olduğu haber veriliyordu. Diğer haberde ise, 1985 yılı içinde Ürdün’ün Sovyet 
yapımı gelişmiş kara ve hava savunma silah sistemlerini alacağı duyuruluyor-
du. Bu gelişmeler, görüşmelerin bir nüfuz mücadelesine ve siyasî mesajlara 
sahne olacağının kanıtları idi.

8 Ocak günü görüşmeler basında, “Cenevre’de uzay silahı pazarlığı”5 başlı-
ğıyla yer almıştı. Resmî Sovyet haber ajansı TAAS ve yüksek düzeydeki Sovyet 
yöneticileri, uzayın silahlanma yarışından arındırılması gerçekleşmeden iki 
ülke arasında bir uzlaşma olamayacağını; ABD’nin uzay silahları programının 
II. Dünya Savaşı’ndan bu yana askerî programların en tehlikelisi olduğunu, 
bu konunun görüşmelerin kilit noktasını teşkil ettiğini, “Yıldız Savaşları” prog-
ramının yasaklanması için Sovyetler’in ABD ile bir anlaşmaya varması gerek-
tiğini söylemelerine rağmen ABD tarafından olumlu bir açıklama gelmemişti.

Cenevre görüşmeleri hakkında, taraflar ortak bildiri dışında bir açıklama 
yapmamışlardır. Görüşmelerin ardından Başkan Reagan, Beyaz Saray’da bir 
basın toplantısı düzenleyerek 1985 yılının Sovyetlerle diyalog ve görüşmeler 
yılı olacağını, “Yıldız Savaşları” projesinden dönülmeyeceğini bildirirken, Be-
yaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert McFarlane görüşmelerde asıl 
tartışmanın “Yıldız Savaşları” programı üzerinde olduğunu, ancak bu pro-
jenin ve “Sibirya Radar Sistemi” dahil birçok savunma önlemlerinin gelecek 
görüşmelerde bir paket halinde ele alınmasına karar verildiğini bildiriyordu.

4 Milliyet, 6 Ocak 1985, s. 5.
5 Milliyet, 8 Ocak 1985, s. 5.
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Her alanda sürdürülen bilimsel ve teknolojik yarış büyük bir ekonomik 
güç ile desteklenmesi zaruretini doğuruyordu. Askerî, ekonomik, iletişim gibi 
alanlardaki bu büyük yarışın maliyeti gittikçe artmaktaydı. Gittikçe artan bu 
maliyeti kaldırabilmek ve yarışı sürdürebilmek XX. yüzyılın sonlarına doğru, 
Sovyetler Birliği’ni ekonomik ve siyasal bakımdan bir bunalıma doğru götür-
mekteydi; bu yüzyılın “Hasta Adam”ı da, Sovyetler Birliği oluyordu.

Sovyetler Birliği’nin ekonomisi, üretkenliğini ve standardı yükseltme gü-
cünü kaybetmeye başlamıştı. Doğu Avrupa komünist ülkelerini bunalıma sü-
rükleyen en önemli etken de dış borç yükü ve kemer sıkma politikalarıydı.

Böyle bir dönemde Sovyet yöneticileri arasında Mihail Gorbaçov adlı genç 
bir liderin yükselişi görülmektedir. Kendisinden evvel Yuri Andropov (iktidar 
dönemi 10 Kasım 1982 - 9 Şubat 1984) ve Konstantin Çernenko (iktidar döne-
mi 9 Şubat 1984 - 10 Mart 1985) dönemlerinde etkinliğini artıran Mihail Gor-
baçov’un liderliği, Çernenko’nun ölüm haberinden 4,5 saat sonra açıklanmış 
ve kendisi Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreterliği’ne getirilmişti: 

“Şurası bir gerçektir ki, genç veya ihtiyar, Gorbaçov’u iktidara getirenlerin 
hiçbiri, hiç kimse, bu yeni Sovyet liderinin Marksizm Leninizm’e yepyeni 
ve şimdiye kadar hiç düşünülmemiş bir yorum getirerek, Doğu Bloku’nu 
yani Sovyet İmparatorluğu’nu dağıtacağını ve “Sovyetler Birliği”ne yepye-
ni bir yapı vererek, bütün bunlarla dünyanın yapısını değiştireceğini ve 
XXI. yüzyıla yeni bir kapı açacağını aklına getirmemişti.”6

Yıllar sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 25 Nisan 2013 Per-
şembe günü halkla yıllık sorulu-cevaplı sohbetindeki “ifşaatları” bazı sorulara 
cevap teşkil ettiği kadar, yeni sorulara da neden olmuştur. Putin, bu soru-ce-
vaplarda sözü bir ara 1990’lardaki reformlara ve özelleştirmelere getirerek, 
özelleştirme kurumunun başındaki kişilerin danışmanlarının Harvard Üni-
versitesi ekonomi profesörleri olduğunu ama aslında CIA ajanı olduklarını 
söylemiştir. Bu konuyu işleyen köşe yazısında Erdal Şafak ise, 1970’lerde 
Politbüroya bir CIA ajanının girdiği bilgisine ve bu kişinin kimliğinin “kapalı 
çevrelerde” yıllarca tartışıldığına yer vermiştir. Bu sıralarda da Mihail Gor-

6 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi 1914-1990, (II. cilt 1980-1990), Ankara, 1991, s. 110.

(Hürriyet, 9 Ocak 1985, s. 8)
Resim-3: ABD Dışişleri Bakanı George Shultz ve Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrey Gromiko

Cenevre Görüşmeleri’nde
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baçov’un adı hızla yükseliyor ve kendisi Sovyet Komünist Parti Genel Sekre-
terliği’ne ve Sovyetler Birliği Başkanlığı’na geliyordu.7

III. “Yeni Dünya Düzeni”ni Hazırlayan Süper Zirveler

Gorbaçov içte bir dizi reformlarla Sovyetler Birliği’ni yapısal bir değişikli-
ğe götürürken, dışta ABD ile olan süper devlet ilişkilerini de çok dikkatli bir 
şekilde sürdürmeye çalışıyordu. Artan teknoloji ve silah yarışının maliyetini 
Sovyet ekonomisi kaldıramayacak duruma gelmişti ve 1979’da Afganistan’ın 
Sovyet Rusya tarafından işgali bu silahlanma yarışını daha da hızlandırmıştı. 
ABD’nin uygulamaya sokmaya hazırlandığı “Yıldız Savaşları” projesiyle Sov-
yetler Birliği, bu yarışta kaybedecek noktaya gelmişti. ABD ekonomisi ise, bu 
projenin yükünü kaldırabilecek düzeydeydi. Bu durum Sovyet sosyalizminin 
ideolojik olarak iflası demek olacaktı.

Gorbaçov, dış politikada Sovyetleri tüketen bu yarışa son vermek için ABD 
Başkanları’yla 1985’ten itibaren zirve görüşmelerinde bulunmuştur. 7 ve 8 
Ocak Cenevre görüşmeleriyle başlayan bu zirveler dizisinin ilkinde dış işleri 
bakanları bir araya gelmiş, Sovyetler Birliği ABD’nin “Yıldız Savaşları” proje-
sinden vazgeçmesini istemişse de bir netice alamamıştır.

A. Cenevre Zirvesi (19-20 Kasım 1985)
İsviçre’nin Cenevre kentinde Başkan Reagan ve Gorbaçov, Fleur d’Eau Vil-

lası’nda bir araya gelmişlerdir. 19 Kasım’da bir araya gelen liderlerin günde-
minde yine silahsızlanma, insan hakları ve bölgesel çatışmalar olduğu bildi-
rilmekteydi.8 Silahsızlanma görüşmeleri sırasında masaya getirilecek “Yıldız 
Savaşları” projesinin, silahsızlanma konusunda anlaşmaya varılmasını zor-
laştıracağına kesin gözle bakılmaktaydı. Bu projenin, ABD’ye ilk saldırı şan-
sını vereceğini iddia eden Kremlin ayrıca projenin saldırı silahları üretimini 
artıracağını ve böylece her iki ülkede de büyük harcamalara yol açacağını ileri 
sürmekteydi.

Gündem resmi olarak açıklanmadığı için bu konuların nasıl masaya gele-
ceği ve somut biçimde ne konuşulacağı belli olamamaktaydı. Ancak Başkan 

7 Erdal Şafak, “Harvard Boys”, Sabah, 28 Nisan 2013, s. 5.
8 Hürriyet, 19 Kasım 1985, s. 10.

(www.reagan.utexas.edu)
Resim-4: Cenevre Zirvesi’nde iki lider bir arada

(19 Kasım 1985)

(www.reagan.utexas.edu)
Resim-5: Reagan ve Gorbaçov zirve esnasında

(20 Kasım 1985)
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Reagan’ın, Sovyetler Birliği’ndeki rejim muhaliflerini, göç etmelerine izin veril-
meyen Yahudiler sorununu, bölünmüş aileler ve Sovyetler Birliği’ndeki insan 
hakları ihlâllerini gündeme getirebileceği öngörülüyordu.

Gorbaçov ise Cenevre’ye geldiğinde verdiği beyanatta, ele alacakları ilk ve en 
önemli sorunun silah yarışının durdurulması ve bu yarışın yeni alanlara sıçra-
masının önlenmesi olduğunu söyleyerek kendi önceliklerini ortaya koymuştu.

Zirveyle ilgili olarak yapılan ortak beyanatta, ikili ve uluslararası ilişkilerle 
ilgili olarak bilinen iyi niyet ve ümit mesajları verilmiş, nükleer silahların ve 
silah yarışının uzaya taşınmasının önlenmesi için çabaların harcanması gibi 
konularda da gayet umumi ifadelerde bulunulmuştur. Avrupa basınında da 
aynı istikametlerde ümit vaat eden mesajlar ve yorumlar yer almıştır.

Cenevre’deki Sovyet Misyonu’nda bir basın toplantısı yapan Gorbaçov’un 
ise, görüşmeler sırasında, “Uzayda silah yarışına olanak sağlayan kapının 
sıkıca kapatılması koşuluyla nükleer silahlarda köklü bir indirime hazırız.” de-
diği açıklanmıştır.9 Reagan ise, Amerikan Kongresi’nde, zirve görüşmeleriyle 
ilgili bilgi verirken, iyi niyet ve barış dileklerini içeren sözlerinden sonra, Gor-
baçov’a, “Yıldız Savaşları” adıyla anılan programın saldırı silahlarıyla ilgisi 
olmadığını anlattığını ifade etmiştir. Ayrıca zirvede Afganistan sorununun ele 
alındığını, özgürlükleri için mücadele edenleri desteklemeye kararlı oldukları-
nı söylediğini de belirtmiştir.

Mihail Gorbaçov da, Prag’da Varşova Paktı üyelerine görüşmelerin olumlu 
geçtiğine dair bilgi ve güvence vererek, “Yıldız Savaşları”yla ilgili konularda ta-
viz vermediğini söylemekteydi. TAAS Ajansı’nın haberine göre, Gorbaçov zirve-
de, “Yıldız Savaşları Projesi”nden vazgeçilmesine karşılık Sovyetler Birliği’nin 
nükleer saldırı silahlarında %50 indirim yapmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Gorbaçov, Sovyetler Birliği Parlamentosu niteliğindeki 1500 üyeli Yüksek 
Sovyet’te yaptığı konuşmada da, görüşmelerde Yıldız Savaşları Projesi’nin en 
büyük engel olduğunu söylemiş, ABD’yi tek taraflı silahlanma planlarıyla üs-
tünlük kurmaya çalışmakla suçlamıştır. Bir taraftan bu çıkışları yapan Gor-
baçov, bir taraftan da Afganistan’ın iç işlerine karışılmaması kaydıyla Sovyet-
ler Birliği’nin buradaki askerlerini çekmeye hazır olduğunu bildiriyordu. Bu 
arada Batı basınında yeni bir zirvenin haberleri çıkmaya başlamıştı.10 Anla-
şılan o ki Başkan Reagan ve Gorbaçov arasındaki bu ilk zirvede konu, yine 
Yıldız Savaşları Projesi olmuş ve bir sonuç alınamamıştır. Zirve sonrasında 
Gorbaçov’un hissiyatının neler olduğu hakkındaki sözleri, görüşmelerin at-
mosferi hakkında bilgi verici olur sanırım. Gorbaçov 2008’de, “31. Uluslara-
rası Karayolu Taşımacılığı Birliği Dünya Kongresi’nde (IRU), bir konuşma yap-
mak için Türkiye’ye geldiğinde, bir röportaj vesilesiyle Cenevre Zirvesi’yle ilgili 
olarak şöyle demiştir: “Cenevre’deki ilk buluşmamızın ardından gazetecilere 
“Reagan gerçek bir dinozor.” demiştim. Reagan da, “Kalın kafalı Bolşevik.” diye 
cevap vermişti.11

9 Hürriyet, 22 Kasım 1985, s. 10.
10 Hürriyet, 28 Kasım 1985, s. 11.
11 Meral Tamer, “Gorbaçov’la Daldan Dala Bir Kahvaltı”, Milliyet, 16 Mayıs 2008, s. 8.
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B. Reykjavik Zirvesi (10-11 Ekim 1986)

Uluslararası siyasetin dikkatleri İzlanda’ya çevrilirken, Başkan Reagan’ın 
silahsızlanma danışmanı Paul Nitze, Brüksel’de, NATO üyesi devlet temsilci-
leriyle görüşmede bulunuyordu. Bu görüşmelerden anlaşıldığına göre görüş-
melerin gündemindeki konulardan biri de, insan hakları meselesiydi. Bu top-
lantılarda Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Osman Olcay, görüşmelerde ele 
alınacak insan haklarının “geniş tabanlı” bir şekilde gündeme getirilmesini, 
konunun yalnız Sovyetler Birliği’ndeki Musevilerle sınırlı kalmamasını, diğer 
sosyalist ülkelerdeki azınlıkların sorunlarının da ele alınması gerektiğini vur-
gulamıştır.12 Çeşitli kaynaklar, bu ifadelerle Bulgaristan’daki Türkler sorunu-
nun kastedildiğini ileri sürmekteydiler. Nitekim Bulgar Türkleri Dayanışma 
ve Kültür Derneği’nin Gorbaçov’a iletilmek üzere Bulgar zulmünü kınayan 
mesajını, Sovyetler Birliği Başkonsolosluğu almayınca, ABD Başkonsolosluğu 
ilgilileri Başkan Reagan’a iletilmesi istenen mesajla birlikte, sözü edilen bu 
mesajı da, “Biz iletiriz.” diyerek almışlardı. Reagan ve Gorbaçov’a gönderilen 
mesajda milyonlarca Türk’ün Bulgaristan’da dinleri, dilleri, örf ve adetleri, 
maddi ve manevi yapılarıyla ölüme terk edildikleri, Bulgaristan’ın bir “soy-
kırım laboratuvarı”nı andırdığı, “1986 Barış Yılı”nda Reagan’ın yakın ilgisine 
muhtaç bulunulduğu belirtilmekte ve yardım talep edilmekteydi.

Sovyet Lideri Gorbaçov da, Keflavik (İzlanda) hava üssünde basına verdiği 
demeçte, dünya sorunlarına acil çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, 
“Bu görüşmeye, kendi ülkelerimizin halklarına ve diğer ülkelerin halklarına 
karşı dünyanın geleceği konusunda yüklendiğimiz sorumluluğun bilincinde ola-
rak geldik.”13 demiştir.

Bu arada Sovyetler Birliği’nde de, zirve öncesi jest mahiyetinde insan hak-
ları yönünde müspet adımlar atılmakta, bazı rejim muhalifi Musevi köken-
li şairler, yazarlar salıverilmekte, bazı Musevîlerin İsrail’e göçüne izin veril-
mekteydi. Sovyet Musevilerinin durumlarına dünyanın dikkatini çekmek için  
Reykjavik’te gösteriler de yapılmakta idi.

11 Ekim’de başlayan Reagan-Gorbaçov zirvesi görüşmeleri Reykjavik’te, 
Hofdi Köşkü’nde yapılmıştır. İki kez bir araya gelen Reagan ve Gorbaçov top-
lam 4 saat 15 dakika görüşmüşlerdir. Görüşmeler sonunda basına açıklama 
yapılmamakla beraber Beyaz Saray Sözcüsü Larry Speakes, iki liderin günde-
me gelen konuları tartışmak için iki çalışma grubu oluşturulması konusunda 
anlaştıklarını açıklamıştır. Siyasi gözlemciler bunu olumlu bir gelişme olarak 
yorumlamışlardır. Çalışma gruplarından birinin Sovyetlerin önemle üzerinde 
durduğu silahsızlanma konusunu görüşürken, diğerinin de, ABD’nin önem 
verdiği insan haklarını ve ikili ilişkilere ait konuları görüşecekleri belirtilmiştir.

Görüşmeler sonrası basına sızan bilgilerden gerek ABD, gerekse Sovyetler 
Birliği tarafından basına verilen demeçlerden gündem, görüşmeler ve hangi 
konularda çatışıldığı hakkında fikirler çıkarmak mümkündür.

12 Hürriyet, 11 Ekim 1986, s. 10.
13 A.g.y.
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Zirve görüşmeleri Batı basınında genellikle başarısızlık olarak algılanmış-
tır. İsviçre basını “Reykjavik Zirvesi’nde Yenilgi”, Avusturya basını “Uzayın Si-
lahlandırılması İsteği Zirve’nin Yarıda Kalmasına Neden Oldu.”, Belçika basını 
“Yıldız Savaşları, Reykjavik’te Ümitleri Boşa Çıkardı.”, Alman basını “Zirve’den 
Sonuç Çıkmadı. Anlaşmazlığa Yıldız Savaşları Programı Yol Açtı.” başlıklarıyla, 
zirve sonrası ortamı yansıtmışlardır.14

Anlaşıldığına göre, ABD’nin, “Stratejik Savunma Girişimi” (SDI) diye ad-
landırdığı “Yıldız Savaşları Projesi” en büyük çekişme nedeni olmuştur. Gor-
baçov’a göre Reagan ısrarla bu girişimi sürdürmek, bir süre sonra da uygu-
lamaya koymak hususunda ayak diremeseydi Reykjavik buluşması başarıyla 
sonuçlanacaktı.15

Daha sonra düzenlediği basın toplantısında Gorbaçov askeri güçlerde çe-
şitli tavizler verdiğini belirtiyor ve Reagan’ın, “Staretejik Savunma Girişimi” 
projesine bağlılığını bildikleri için laboratuvar denemelerinin devam etmesini 
kabul ettiklerini, fakat Reagan’ın laboratuvar dışında da deneme yapma ko-
nusunda ısrarlı olunca “esas kavga”nın başladığını söylüyor ve “Başkan Rea-
gan’ın bu konuda inatçılığını, önceki anlaşmaları dahi kenara bırakacak kadar 
güçlüydü. Sunduğu öneriyi ancak bir deli kabul edebilirdi.”16 diyor.

Batı basını zirveyi başarısız yorumlamasına rağmen İngiltere, Federal 
Almanya ve Fransa resmi çevreleri zirveyi başarılı bulduklarını açıklamak-
taydılar. Halbuki Sovyet Resmi Haber Ajansı TAAS da, yaptığı açıklamayla 
başarısız olunduğu kanısını kuvvetlendirmekteydi. TAAS Reykjavik’te, silah-
sızlanma konusunda tarihsel bir anlaşmaya varma şansının yitirildiğini öne 
sürüyor, Yıldız Savaşları Projesi’nin buna neden olduğunu belirtirken, haber 
yorumunda Reykjavik görüşmelerinin, “Amerikalıların askeri üstünlük kurma 
hayallerinden vazgeçmek istemediklerini” gösterdiğini iddia ediyordu.17

Zirvenin hemen sonrasındaki bu gergin mesajlar herhalde görüşmelerin 
tansiyonunu göstermekteydi. Nitekim kısa bir süre sonra yeniden yumuşama 

14 Hürriyet, 14 Ekim 1986, s. 13.
15 A.g.y., s. 12.
16 A.g.y., s. 12.
17 A.g.y., s. 12.

(www.destinacije.com)
Resim-6: Reykjavik Zirvesi’nin yapıldığı 

Hofdi Köşkü (İzlanda)

(www.reagan.utexas.edu)
Resim-7: Reykjavik Zirvesi

(Hofdi Köşkü - 10 Ekim 1986)
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ve barış mesajları duyulmaya başlamıştır. ABD Yıldız Savaşları Projesi’ndeki 
ısrarını sürdürüyor, ama yeni görüşmelere de kapıyı açık tutuyordu. Asıl yu-
muşama Sovyetlerde görülmekte hatta baştaki taviz vermez tutumunu terk 
eden taraf Sovyetler Birliği olmaktaydı. Cenevre’deki silahsızlanma görüşme-
lerinde Sovyet Heyeti’ne başkanlık eden Viktor Karpov’un Bonn’da gazetecile-
re verdiği demeçte, hükümetinin orta menzilli füzeler sorununu Yıldız Savaş-
ları Projesi’ne bağlamadan görüşmeye hazır olduğunu söylemesi, Reykjavik 
görüşmelerinden olumlu sonuçların alınacağı fikrini güçlendirmişti.18 Nitekim 
Karpov daha sonra, 17 Ekim 1986’da Moskova’da yaptığı basın toplantısında, 
Yıldız Savaşları Projesi’yle ilgili bazı denemelerin karada da yapılabileceğini, 
laboratuvar denemelerinin dört duvar arasında yapılmasının şart olmadığını 
belirterek Moskova’nın bazı testlere razı olabileceğini de kaydetmiştir.19 Böy-
lece Sovyetler Birliği, Reykjavik’teki önemli bir itirazından geri adım atmış 
oluyordu.

1987 yılında ise, Gorbaçov’un reform dönemi başlamış, devlet ve parti kad-
rolarında değişiklikler yapılmıştır. Bu dönemde Gorbaçov, belki de ABD ile 
“Yeni Dünya Düzeni” üzerinde anlaşmış olduğundan “Glasnost” yani devlet 
hayatında “alenilik” ve “açıklık” ilkesini ortaya atmıştır (Ocak 1987).20

C. Washington Zirvesi (8-10 Aralık 1987)

Zirve öncesi yine beklentilerin, ümitlerin dile getirildiği, diplomatik manev-
raların yapıldığı görülmektedir. Sovyetler bütün kararlı davranışlarına rağ-
men, stratejik silahlarda %50 indirim sağlayacak olan anlaşmanın imzalana-
cağına dair olan ümitlerini dile getirmekle beraber bu anlaşmanın önündeki 
en büyük engelin yine “Yıldız Savaşları Projesi” olduğunu belirtmektedir.

Sovyet Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Genadi Gerasimov da stratejik silah-
ların yarı yarıya azaltılmasını öngören “START” anlaşmasının tamamlanması 
için İngiltere’nin Trident füzelerinden vazgeçmesi şartını öne sürmeyeceklerini 
açıklıyordu.21

ABD Başkanı Reagan ise, “Yıldız Savaşları Projesi”ni savunarak, bu proje-
nin uzayı silahlandırmak demek olmadığını, sistemin uzaya yerleştirilecek bir 
savunma sistemi olduğunu söylerken George Shultz da, Sovyetlerin adı geçen 
projenin sınırlandırılmasına ilişkin önerilerine boyun eğilmeyeceğini söylü-
yordu.22 Bu görüşmelerin tek olumlu sonucu “Orta Menzilli Nükleer Silâhlar”ın 
(INF) kaldırılmasına yönelik anlaşmanın imzalanması olmuştur. START An-
laşması ise, henüz imza aşamasına gelmemişti ve pazarlıklar/görüşmeler sü-
rüyordu.

Tarafların silahsızlanma ve bölgesel sorunlar üzerine görüşmeleri sürdü-
ren çalışma gruplarında, görüşmelerin zirvelerde hız kazanıp kazanmadığı da 

18 Hürriyet, 17 Ekim 1986, s. 10.
19 Hürriyet, 19 Ekim 1986, s. 12.
20 Armaoğlu, a.g.e., s. 112.
21 Hürriyet, 5 Aralık 1987, s. 10.
22 Hürriyet, 5 Aralık 1987, s. 10 ve Hürriyet, 8 Aralık 1987, s. 12.
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anlaşılmaktaydı. Bölgesel sorunlar meselesinde bir mesafe alınmış olmalı ki 
Gorbaçov, “Washington Zirvesi” sonrası, 8 Şubat’ta Moskova’da yaptığı açık-
lamada 15 Mayıs’tan itibaren Afganistan’dan askerlerini çekmeye başlayabi-
leceklerini ifade etmişti.23 Böylece Sovyet Lideri, Afganistan’dan çekilme hu-
susunda ilk kez tarih telaffuz etmekteydi.

14 Nisan’da basında, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan çekileceği haberi, 
“Tarihî barış anlaşması bugün imzalanıyor.” şeklinde verilmiştir. 1979’da Sov-
yetlerin Afganistan’ı işgal etmeleri üzerine, ABD Başkanı J. Carter, Sovyetlere 
tahıl ve yüksek teknoloji satışını yasaklamış ve “Moskova Olimpiyatları” boy-
kot edilmişti. Kasım 1984’te ise BM Genel Kurulu, Sovyetlerin geri çekilme-
si için çağrıda bulunmuş ve 1986’dan itibaren de ABD, Afganlı mücahitlere 
Stringer füzeleri sevkiyatına başlamıştı. Böylece ayda 20-30 Sovyet uçağının 
düşürülmesi mümkün olmuştur.

Dokuz yıllık işgal döneminden sonra, 14 Nisan 
1988’de Cenevre’de, ABD ve Sovyetler Birliği’nin 
garantörlüğünde imzalanacak barış anlaşmasıy-

la, sayıları 115 bini bulan Sovyet askerleri, 15 Mayıs’tan itibaren 9 ay içinde 
Afganistan’dan çekilecekti. Anlaşmanın tarafları ABD, Sovyetler Birliği, Afga-
nistan ve Pakistan idi. Anlaşma ile ABD ve Sovyetler Birliği, Afganistan ve Pa-
kistan’ın iç işlerine karışmayacaklarını ve müdahale de bulunmayacaklarını 
taahhüt ediyorlardı. Anlaşma sonrasında, Başkan Reagan Afgan mücahitleri-
nin Marksist Kabil rejimine karşı savaşmaya devam edeceklerini umduğunu 
söylerken, müdahale politikalarının süreceği sinyalini veriyordu.

Gorbaçov ise ABD ile ilişkilerde “pembe bir pencere” açıldığından, artık “So-
ğuk Savaş” yıllarının mirasının tasfiye edilmekte olduğundan, ABD ile uzay 
yolculuğu, çevre koruması ve sağlık hizmetlerinde ortak çalışmaların müm-
kün olabileceğinden bahisle ümit ve temenni dolu bir yorum yapmakta idi.24

23 Hürriyet, 9 Şubat 1988, s. 12.
24 Hürriyet, 15 Nisan 1988, s. 12.

(www.reagan.utexas.edu)
Resim-8: Zirve için Washington’a 
gelen Gorbaçov’a Beyaz Saray’da 

yapılan karşılama töreni
(8 Aralık 1987)

(www.reagan.utexas.edu)
Resim-9: 

Orta Menzilli Nükleer Silahların (INF) kaldırılmasına
yönelik anlaşmanın imzalanması

(8 Aralık 1987)
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Müteakip 30 gün içinde Afganistan’da Marksist Necibullah yönetimi mü-
cahitlerle uzlaşma yollarını ararken, mücahitler belki de ABD’den aldıkları 
siyasî cesaretle görüşmelere istekli görünmüyorlardı. Bu arada ABD kanadın-
dan Sovyetler Birliği’ne, insan hakları konusunda büyük baskı geliyordu. Bu 
hususta Başkan Reagan’ın sık sık çıkışına, Gorbaçov “vaaz istemiyoruz” diye 
tepki gösterirken, bir taraftan da ABD’yi güçten kaynaklanan baskı politika-
ları uygulamakla suçluyordu.25 Görüldüğü gibi, 8-10 Aralık 1987 Washington 
Zirvesi’nde de Gorbaçov, ABD Başkanı Reagan’la yaptığı görüşmelerde “Yıldız 
Savaşları Projesi”nin iptali için bir netice alamaz, ama orta ve daha kısa men-
zilli füzelerin kaldırılması anlaşmasını imzalamıştır.

Gorbaçov, bu politikasıyla Sovyet siyasetine ve ekonomisine nefes aldırı-
yordu. Yoksa bu silahların kullanılacağı bir savaşta hayatlarını kaybedecek ül-
kelerin halklarını düşündükleri iddia edilemez. Şu düşünülebilir belki, acaba 
Sovyetler Birliği, “Batılılaşma” hedefine yürüyor da, bu istikamette her adım 
atışında ABD tarafından siyaseten ödüllendiriliyor muydu? Sanki ABD’nin bu 
jestine karşılık olmuş gibi 8 Şubat 1988’de Gorbaçov, Sovyet kuvvetlerinin 
Afganistan’dan çekileceğini açıklamıştır. 14 Nisan’da Cenevre’de  “Afganistan 
Anlaşması” imzalanmış ve 15 Mayıs’tan itibaren de Sovyet kuvvetleri Afganis-
tan’dan çekilmeye başlamışlardır.

XIX. Parti Konferansı’nda (28 Haziran - 1 Temmuz 1988) ise, Gorbaçov 
yaptığı konuşmasında, “siyasi sistemin, devlet teşkilatının ve hükümet organ-
larının yeniden yapılandırılması (perestroyka)...” politikasını ortaya atmış-
tır: “Basit bir şekilde ifade edilirse Perestroyka, Sovyet vatandaşının kendi 
işlerinin sorumluluğunu kendisinin üzerine alması idi. Fakat bunun için de, 
özellikle ekonomide kimin ne yaptığının açık açık görülmesi, yani glasnost ge-
rekliydi.”26 Böylece Sovyetler Birliği demokrasiye alışıyor, çok partili bir sis-
teme, çeşitli anayasal ve hukuksal düzenlemelerle ABD veya Fransa benzeri 
bir “Başkan”lık sistemine, ekonomik bakımdan da pazar ekonomisine doğru 
gidiyordu.27

25 Hürriyet, 24 Nisan 1988, s. 12.
26 Armaoğlu, a.g.e., s. 119.
27 Armaoğlu, a.g.e., s. 115.

(Hürriyet, 15 Nisan 1988, s. 12)
Resim-10: Afganistan Anlaşması’nın imzalanması

(Cenevre - 14 Nisan 1988)
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Sovyetler Birliği, kendi içinde bu değişimi yaşarken dış politikada da “Mos-
kova Zirvesi” gerçekleştirilmiştir.

D. Moskova Zirvesi (30 Mayıs - 2 Haziran 1988)

Moskova Zirvesi, hem ABD, hem de Sovyetler Birliği için büyük bir siya-
si gösteriye dönüşmüştür. Gündem yine diğer zirveler gibi silahsızlanma ve 
insan hakları eksenlidir. Ayrıca kültürel değişim programı, balıkçılık, nük-
leer santral güvenliği, ulaşım teknolojileriyle ilgili belgelerle sahil korumada 
karşılıklı anlayışı öngören bir paketin imzalanması ihtimali bulunduğu da 
belirtilmekteydi.

Kıtalar Arası Stratejik Füzeler Anlaşması’nın (START) zirveye yetiştirileme-
yeceği belirtilmişti. Bu durumda insan hakları meselesinde adeta bir “düello” 
yaşanacağı anlaşılıyordu. Nitekim zirveye doğru günler sayılırken Sovyetler 
Birliği ve Doğu Bloku ülkelerindeki insan hakları sorunu gündeme geldi ve 
Amerikan Haberler Merkezi’nin uydu yayınında Avrupa ülkelerine hitaben 
konuşan Reagan siyasi suçlularla, dini inançları yüzünden tutuklanan kişi-
lerin serbest bırakılması, göç izni verilmesi yoluyla bölünmüş ailelerin birleş-
tirilmesi ve sansürün yumuşatılması gibi gelişmelere karşın gerek Sovyetler 
Birliği gerekse müttefiklerindeki insan haklarını, “iyi olmaktan çok uzak” diye 
nitelemiştir.28

ABD, Sovyetlerdeki insan hakları meselesini konu ederken, göçe izin ve-
rilerek bölünmüş ailelerin birleştirilmesi derken hep Yahudilerden / Muse-
vilerden bahsetmekteydi. Washington Zirvesi’nde de, bu özelliğiyle gündeme 
gelen ve Sovyet insanının hakları meselesi olmaktan çıkıp Yahudi meselesi 
haline gelen bu propaganda ve baskı karşısında Gorbaçov sert tepki göster-
miş ve Reagan’a, Amerika’daki işsiz, evsiz, aç insanları hatırlatarak, “Amerika 
öğretmenlik rolünü üstlenmek hakkını nereden alıyor? Siz savcı değilsiniz, ben 
de sanık değilim.” diyerek çıkışmıştı. Gerçi bir taraftan da Sovyet Yahudileri 

28 Hürriyet, 26 Mayıs 1988, s. 12.

                           (www.reagan.utexas.edu)
Resim-11: Orta Menzilli Nükleer Silahların (INF) kaldırılmasının onay imzasından sonra

liderler el sıkışırken
(1 Haziran 1988)
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Ulusal Konferansı’nın bildirdiğine göre Nisan ayında toplam 1086 Yahudi’ye 
göç izni verilerek son yedi yılın en üst aylık düzeyine ulaşılıyordu.29

ABD Heyeti ve Reagan, dini inançlara ve özgürlük meselesine verdiği öne-
mi göstermek için, zirve öncesi çevredeki 700 yıllık bir Ortodoks Kilisesi’ne 
bir ziyaret düzenliyorlar, hatta Reagan zirve öncesinde Sovyet televizyonun-
da yaptığı konuşmada, “Yalnızca Moskova’da değil, tüm Sovyetler Birliği’nde 
kilise çanlarının çalması ne muhteşem bir iyi niyet gösterisi olurdu.”30 diyor. 
Aynı günlerde tepki olarak Sovyet Komünist Partisi’nin resmi yayın organı 
olan Pravda, ABD’de milyonlarca insanın evsiz ve işsiz olduğunu ve bu ülkede 
suçları siyahlarla, Kızılderililerin haklarını ve Porto Riko’nun bağımsızlığını 
savunmak olan 11 bin siyasal tutuklu bulunduğunu yazıyordu.

ABD Başkanı Reagan, zirveye Helsinki üzerinden 600 kişilik bir heyet ve 
200 gazeteci ile gelmiş ve Sovyet Devlet Başkanı Andrey Gromiko ve Sovyetler 
Birliği Lideri Gorbaçov tarafından gayet sıcak karşılanarak ilk gün (30 Mayıs 
1988) 1 saat 11 dakika süren bir görüşme yapılmıştı.

Zirvenin ikinci gününde, insan hakları konularındaki fikir ayrılıkları or-
taya çıkmıştır. ABD’nin bu tutumuna, Reagan onuruna verilen yemekte Gor-
baçov, “Sovyet, Amerikan ilişkilerindeki düzelmenin birbirlerinin iç işlerine ka-
rışmadan ve ders vermeden gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayarak” tepkisini 
göstermiştir.31

Gorbaçov ABD’nin bu müdahaleci tutumunun Sovyet tarafında rahatsızlık 
yarattığını, bu tutumun propagandaya dönük olduğunu söyleyip “Ne yazık ki, 
bazı konular propagandaya feda edildi. Buluşmamızın bu yönü nedeniyle, zir-
venin tümüne hayranlık duyamıyorum.” diyerek tepkisini bir defa daha ortaya 
koymuştur.32 Siyasi gözlemciler ise Gorbaçov’un bu tepkileriyle, Reagan’ın in-
san hakları konusuna abartılı bir şekilde verdiği önem nedeniyle kızgınlığını 
ortaya koyduğunu belirtmişlerdir.

E. Malta Zirvesi (2-3 Aralık 1989)

1988 yılının sonuna doğru ise ABD’de Reagan devri sona ermiş, Ocak 
1989’dan itibaren George H.W. Bush dönemi başlamıştı. Yeni ABD Başka-
nı’yla Gorbaçov’un ilk buluşması ve görüşmesi de, 2-3 Aralık 1989’da Malta 
Adası’nın Marsaxlook Limanı’ndaki Sovyet kruvazörü “Slava” ile Amerikan 
6. Filosu’nun Amiral gemisi “Belknap”ta yapılacaktı. Fakat hava muhalefeti 
nedeniyle görüşmeler, lüks Sovyet yolcu gemisi “Maksim Gorki”de yapılmıştır.

Zirvenin ana gündem maddesi yine silahsızlanma idi. Yine mutat olduğu 
üzere “START” görüşmelerinde bir mesafe alınabileceği hususunda ümit ve iyi 
niyet mesajları görülmektedir. Gorbaçov’un, Akdeniz’deki Sovyet ve Amerikan 
filolarının geri çekilmesi konusundaki görüşmeler önerisi ise, ABD tarafından 
daha baştan reddedilmişti.

29 Hürriyet, 27 Mayıs 1988, s. 12.
30 Hürriyet, 29 Mayıs 1988, s. 10.
31 Hürriyet, 31 Mayıs 1988, s. 12.
32 Hürriyet, 2 Haziran 1988, s. 12.
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ABD Dışişleri Bakanı James Baker da zirvenin “silahsızlanma ağırlıklı ol-
mayacağını” söyleyerek, zirveden beklentileri düşürmüştür. Baker, Sovyetler 
Birliği’nin, Latin Amerika’daki faaliyetlerinin, Sovyet-Amerikan ilişkilerinin 
önündeki en büyük engel olduğunu belirterek33 zirvelere yeni bir ön şart ge-
tirmiş oluyordu.

Perestroyka’yı Doğu Bloku ülkelerine yaymayı başaran Gorbaçov’un, bu 
düşünceyi Küba ve Nikaragua’da da yayması istenmekteydi. Latin Ameri-
ka’daki sol gerillalara Sovyetlerin silah yardımı yapmaları eleştirilmekteydi. 
Beyaz Saray Sözcüsü Marlin Fitzwater’in açıklamasına göre zirvede, Doğu 
Bloku’nun ekonomik durumu, silahsızlanma ve Orta Amerika konuları görü-
şülmüştü.

Zirve görüşmelerinden bir imza çıkmamıştır. Ortak bir basın toplantısı 
düzenleyen liderler, görüşmelerde hiçbir konuda somut anlaşma sağlanama-
masına rağmen, zirveyi yeni bir çağın başlangıcı olarak niteliyorlardı. ABD 
Başkanı Bush, basın toplantısında, karşılıklı olarak birbirlerinin görüşlerini 
anlamak hususunda önemli adımlar attıklarını belirtiyordu.

Silahsızlanma konusundaki görüş ayrılıkları devam ediyordu. Bir “Beyaz 
Saray” yetkilisinin bildirdiğine göre, Sovyetler Birliği’ne, serbest göç yasasını 
kabul etmesi durumunda, ticarette “en çok kayırılan ülke” statüsü tanınma-
sı vaat edilmişti.34 Nitekim, Başkan Bush, Malta’dan ayrılırken gazetecilere, 
“Sovyet Lideri’ne, piyasa ekonomisine geçebilmesi için gerekli yardım sözü ver-
dim.”35 demiştir.

Görüşmelerde, Doğu Bloku’nun ekonomik ve siyasi durumunun konu edil-
mesi, Avrupa’nın geleceğiyle ilgili kararların alınmış olduğunu düşündürtmüş-
tür. Nitekim Gorbaçov, Malta görüşmelerinden ayrılırken, “Soğuk Savaş”ın 
kesin olarak sona erdiğini ve “kalıcı barış çağı”nın başladığını söylemiştir.36

33 Hürriyet, 1 Aralık 1989, s. 12.
34 Hürriyet, 5 Aralık 1989, s. 12.
35 Hürriyet, 5 Aralık 1989, s. 14.
36 Armaoğlu, a.g.e., s. 126.

(Hürriyet, 1 Aralık 1989, s. 12)
Resim-12: Malta Zirvesi için hazırlanan

Sovyet kruvazörü Slava ile Amerikan 6 Filosu’nun
Amiral Gemisi Belknap

(Hürriyet, 3 Aralık 1989, s. 20)
Resim-13: Malta Zirvesi’nde, 

Gorbaçov ile G.H.W. Bush arasında barışı 
simgeleyen el sıkışma anı
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Artık “Yalta” zirvesinin tanzim ettiği statü sona ermekte, bir dizi zirve gö-
rüşmeleriyle yeni bir dünya düzeni kurma politikaları start almış, geleceğin 
Avrupa’sının çehresi belirlenmiştir. Yeni bir terminoloji, yeni tanımlar, yeni 
değerler yaratılacak ve yeni bir siyasal akım başlayacaktır. Taşlar yerinden 
oynayacak, yönetimler değişecek, sınırlar yeniden çizilecek, bölge ülkelerinin 
halkları siyasi kavgalar içine düşecek, gerilimler, sarsıntılar, çöküntüler ya-
şayacaklar, ama büyük güçler tarafından tasavvur edilen yeni dünya gerçek-
leştirilecektir.

F. II. Washington Zirvesi (31 Mayıs - 2 Haziran 1990)

Malta Zirvesi’yle süper liderlerin gündemine yeni konuların girmeye başla-
dığı, Sovyetlerin piyasa ekonomisi tercihinin gündeme geldiği görülmektedir. 
ABD pozisyonunu gittikçe güçlendirirken, Sovyetler Birliği artan etnik ve eko-
nomik sorunlar karşısında dayanma gücünü gittikçe kaybetmektedir.

Piyasa ekonomisine geçilmesi kararı ve fiyatların yükselebileceğinin açık-
lanması Sovyet ekonomisinde büyük dalgalanma yaratmıştı. Halk mağazalara 
hücum etmiş, stokların tükenmesi yönetimi korkutmuştu. Fiyat artışına karşı 
stokçuluk yapan halkın, Moskova’nın bir aylık ihtiyacını bir günde tükettiği 
açıklanmıştı. Bunun üzerine televizyonda program dışı bir konuşma yapan 
Sovyet Lideri Mihail Gorbaçov, “Piyasa ekonomisine geçmekten başka çare-
miz yok. Bunun gerektirdiği fedakarlıkları göze almak zorundayız. Ülkemiz çok 
tehlikeli bir dönemden geçiyor. Reformları uygulayamazsak gelecek yılın neler 
getireceğini tahmin bile edemem.”37 demiştir. Bir taraftan da, Sovyetler Birliği 
içinde demokrasi talepleri artmakta idi. Litvanya bu sebeple ekonomik abluka 
altına alınmıştı. Rusya Federasyonu’nda ise, yeni bir muhalif ses yükseliyor-
du; Boris Yeltsin.

Rusya Federasyonu liderliğine Gorbaçov’un adayı Aleksandr Vlasov’a rağ-
men, Boris Yeltsin’in seçilmesi, Gorbaçov’u iç siyasette de sıkıntıya sokmuştu. 
Kamuoyunda Boris Yeltsin “radikal reformcu”, “hızlı reformcu” olarak tanınır-
ken, Gorbaçov ona şiddetle çatıp Sovyetleri sosyalizmden uzaklaştırmaya ça-
lışmakla suçluyordu. Yeltsin de Gorbaçov’u, “yarım yamalak reformcu” olarak 
suçluyordu. Bu arada, ABD Dışişleri Bakanı James Baker ise Gorbaçov’un 
devrilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan bahsediyordu.38

Gorbaçov böyle bir siyasi ortam, etnik ve ekonomik sorunların baskısı al-
tında Washington’a varırken Sovyetler Birliği’nde, daha önce ABD ile silahsız-
lanma görüşmeleri sırasında tartışma konusu olan Sibirya’daki Krasnoyarsk 
radarı sökülmeye başlanmıştır. Zirve öncesinde Sovyetler Birliği’nin bu tutu-
mu zirvede Gorbaçov’un diplomatik üstünlük manevrası olarak yorumlana-
bileceği gibi, Sovyet sisteminin yahut Gorbaçov’un sorunların baskısı altında 
ezilmeye başladığının kanıtı olarak da değerlendirilmiştir. Zirve öncesi görün-
tüyü ise Washington’dan Sedat Ergin, “Bütün bunlar, Washington’da, ABD’nin 
Gorbaçov’la ilişkisinde balayı döneminin artık geride kaldığını da gösteriyor. 

37 Hürriyet, 29 Mayıs 1990, s. 16.
38 Hürriyet, 29 Mayıs 1990, s. 16.
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Gorbaçov Washington’da, eskisi gibi mucizeler yaratan bir deha değil, giderek 
ağırlaşan, iç sorunlarla boğuşan, popülaritesini yitiren, iktidarının sınırları tar-
tışılan ve karşılaştığı krizleri nasıl aşacağı şimdilik bilinmeyen bir lider duru-
munda.”39 sözleriyle bildiriyordu.

31 Mayıs’ta başlayan ve George H.W. Bush ile Mihail Gorbaçov’un buluş-
tuğu bu zirveden beklentiler yüksek değildi. Malta’da kararlaştırılan konvan-
siyonel silahlardaki indirim anlaşması taslağı zirveye yetiştirilemediğinden, ti-
caret anlaşmasının imzalanması Litvanya şartına bağlandığından ve “START” 
anlaşması imza safhasında olmadığından büyük bir sonuç beklenmiyordu.

Washington Zirvesi, adeta Bush ile Gorbaçov arasında, Malta Zirvesi’nde 
alınan kararlar doğrultusunda gelişmelerin gözden geçirildiği bir zirve olmuş-
tur. Gündemdeki yeni olan ve taraflar arasında keskin görüş ayrılıklarının 
sürdüğü konu iki Almanya’nın birleşmesi meselesiydi. Aslında birden ortaya 
çıkıyormuş gibi görülen bu sorunların daha önceki zirvelerin konusu olduğu, 
üzerlerinde pazarlıkların yapıldığı konulardan olması da pek mümkündür. 
Anlaşılan o ki süper güçler, dünyanın yeni düzeni ve haritası konusunda da 
görüşmeler/pazarlıklar yapmaktadırlar. Bu hususlarda, tarihte gördüğümüz 
türden gizli anlaşmaların yapılmış olması da muhtemeldir.40

Birleşik Almanya’nın NATO üyeliği konusunda görüş ayrılıkları sürerken 
Gorbaçov Batı’nın, Almanya’nın NATO üyeliğindeki ısrarlı tavrını, “Bozuk 
plak”a benzetmekte ve artık yeni bir melodi duymak istediğini söylemekte-

39 Sedat Ergin, “Washington’dan Beklentiler Yüksek Değil”, Hürriyet, 31 Mayıs 1990, s. 15.
40 Nitekim Gorbaçov, Doğu Avrupa komünist ülkelerinde görülen 1989 ihtilallerinin 20. yıl dönü-
münde İngiliz yayın kurumu BBC’nin (British Broadcasting Corporation) Rusça bölümüne yaptığı 
konuşmada, dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’la Fransa Devlet Başkanı François 
Mitterrand’ın çok ısrarlı şekilde iki Almanya’nın birleşmesini engellemeye çalıştığını ve sık sık 
kendisinden süreci durdurmasını istediklerini açıklamıştır. Sürece daha sonra katılmakla bera-
ber, ki bunun da şartları herhalde daha ileriki tarihlerde ortaya çıkacaktır, Margaret Thatcher’ın, 
duvarın yıkılmasından iki ay önce Moskova’da Gorbaçov’a, “Birleşmiş bir Almanya istemiyoruz. Bu 
hem uluslararası düzeni bozar, hem de ulusal güvenliğimizi tehlikeye sokar.” dediği ortaya çıkmıştır 
(Cenk Başlamış/Moskova, “Tarihî Komplo!”, Milliyet, 23 Eylül 2009, s. 16).

                           (Hürriyet, 2 Haziran 1990, s. 14)
Resim-14: Gorbaçov ve G.H.W. Bush, Oval Ofis’te görüşmelere başlamadan evvel el sıkışarak 

gazetecilere poz verirken
(1 Haziran 1990)
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dir.41 Böylece gündemdeki asıl konulardan birinin de yeni Avrupa’nın alacağı 
siyasal yapı olacağı anlaşılmaktadır. Almanya üzerindeki pazarlıklar, “zaman 
yetersizliğinden” ileri bir tarihe ertelenirken dışişleri bakanları bu hususta 
ayrıntılı görüşmeler yapmakla görevlendirilmişlerdir.

Basında, “Beklenmedik Gelişme” başlığıyla yer alan olay, 3 Haziran 
1990’da ticaret anlaşmasının imzalanması olmuştur. ABD Başkanı George H. 
W. Bush ticaret anlaşmasının imza töreninde, “Dünya yeteri kadar bekledi, 
soğuk savaş sona ermeli” derken, Sovyet Başkanı Mihail Gorbaçov Malta’da 
konulan hedeflerden sapma olmadığını kaydederek, “Sınavı geçtik.” şeklinde 
konuşmuştur.42

Zirvenin sürprizi sayılan bu gelişmeyle, 50 yıldan bu yana ABD ile Sov-
yetler arasında ilk ticaret anlaşması imzalanmış oluyordu. Bununla birlikte 
ABD Sovyetler Birliği’ne, ticarette “en çok kayırılan ülke” statüsü tanımamış-
tır. Washington bunun Moskova’nın Litvanya’ya yönelik baskıyı azaltması ve 
ülkeden göçü kolaylaştıran yasayı kabul etmesi şartına bağlı olduğunu açık-
lamıştır.

Zirveden sonraki günlerde, ABD’nin Minaepolis şehrine geçen ve burada 
yaklaşık 150 iş adamına hitaben konuşan Gorbaçov, onlardan Sovyet ekono-
misine destek vermelerini istemiş ve,

“Şimdi dolarlarını riske atmayı göze alamayanlar yarın seyirci olacaklar. 
Ödeme sorunlarımız ise geçici. Bize bakıp içinizden, “Ruslar bu işi becere-
miyor” diye gülebilirsiniz. Batı’da bazı kişilerin, Sovyetlerin çökmek üzere 
olduğunu düşünmesi beni korkutmuyor. Ancak yardımınızın ve işbirliği-
mizin gerektiği çok kritik bir aşamadayız. ABD ve Sovyetlerin karşılıklı 
bağımlılığından yanayım. Hızla piyasa ekonomisine yürümek zorundayız. 
Niyetimiz de bu...”43

demiştir.
Amerika’dan ayrılmadan önce, Stanford Üniversitesi’nde yaptığı son ko-

nuşmada Gorbaçov, artık “Soğuk Savaş”ın geride kaldığını, ABD ve Sovyetle-
rin, geleceğin dünyasını oluşturmada “ortaklık” etmeleri gerektiğini söylemiş-
tir.44

Gorbaçov’un ABD’nin iş ve akademik çevrelerine verdiği güvencenin, 
ABD’nin yeni dünyayı tanzim etmekteki iddiasını etkilemediğini daha sonraki 
zamanlar göstermiştir. Aslında, ABD’nin askeri ve mali güce dayalı politika-
sından yakınan da yine Gorbaçov olmuştu. Anlaşılıyor ki Gorbaçov’un dayan-
ma gücü tükenmektedir.

41 Hürriyet, 1 Haziran 1990, s. 14; 1989 ihtilallerinin 20. yıl dönümünde BBC’nin Rusça bö-
lümüne yaptığı konuşmada Gorbaçov, dönemin ABD Başkanı George Bush’la Dışişleri Bakanı 
James Baker’in NATO’nun doğuya doğru yayılmayacağı sözü verdiğini, ancak Sovyetlerin 1991’de 
parçalanmasından yararlanarak tutum değiştirdiklerini açıklamıştır. Kendisinin amacının ise, de-
mokratikleşmeyi sağlamak ve ülkenin parçalanmasını önlemek olduğunu, ama artık geç kaldığını 
söylemiştir (Cenk Başlamış/Moskova, “Tarihî Komplo!”, Milliyet, 23 Eylül 2009, s. 16).
42 Hürriyet, 3 Haziran 1990, s. 14.
43 Hürriyet, 5 Haziran 1990, s. 16.
44 Hürriyet, 6 Haziran 1990, s. 16.
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Nitekim olaylar ABD’nin yeni dünya stratejisi veya bu hususlarda yapılmış 
olması muhtemel gizli anlaşmalar çerçevesinde gelişmiştir. Doğu Avrupa’da 
1989 İhtilalleri’yle Çekoslovakya, Yugoslavya parçalanırken, Doğu ve Batı Al-
manya birleşmiş ve Birleşik Almanya NATO’ya girerken “Varşova Paktı” dağıl-
mış, 12 Mart 1999’da da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya NATO’ya 
resmen üye olmuşlardır. Nihayet Rusya NATO’ya gözlemci olarak katılmış, 
hatta üye ülke olmasından bahsedilir olmuştur. 2002’de, “ortak çıkar alan-
larında işbirliği yapmak ve tehditlere birlikte karşı koymak” amacıyla bir “NA-
TO-Rusya Konseyi” kurulmuştur.

29 Mart 2004’te de Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Litvanya, 
Letonya ve Estonya’nın katılmasıyla üye sayısı 26’ya ulaşan NATO, tarihinin 
en büyük genişlemesini gerçekleştirmiştir. Ukrayna, Gürcistan, Arnavutluk, 
Hırvatistan, Makedonya ve Azerbaycan’da aday ülke konumundadırlar.

3-4 Nisan 2009’da, Fransa’nın Strasbourg ve Almanya’nın Kehl kentlerinde 
yapılan NATO zirvesinde de, Arnavutluk ve Hırvatistan’ın katılmasıyla NATO 
üye sayısı 28 olmuştur. Makedonya ise, devlet adından ötürü Yunanistan’ın 
vetosuna uğradığından katılamamaktadır. 2008 Ağustos ayı başlarında Rus-
ya’nın Gürcistan’a müdahalesiyle başlayan siyasal süreç ise, Ukrayna’nın, 
Gürcistan’ın ve Azerbaycan’ın NATO’ya katılma meselesini belirsizliğe itmiştir.

G. Helsinki Zirvesi (9 - 10 Eylül 1990)

1990 yılının ikinci zirvesi Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılmıştır. 
Yeni ortaya çıkan bölgesel sorunların da zirve gündemine dahil olduğu görül-
mektedir. Bu görüşmeler sırasında gündeme gelen Afganistan, Orta Ameri-
ka, Litvanya, Almanya’nın birleşmesi gibi sorunların yanında şimdi de Irak’ın 
Kuveyt’e girmesiyle “Körfez Krizi” gündeme girmiştir. Zirvede ayrıca Sovyetler 
Birliği’ne mali yardımında ele alınacağı açıklanmıştı.

Gözlemciler zirvede ABD tarafının Körfez için Sovyetlerin desteğini isteye-
ceğini, buna karşılık da Sovyet ekonomisine yardım konusunu gündeme geti-
receklerini ileri sürüyorlardı. Nitekim Beyaz Saray Sözcüsü Marlin Fitzwater 
zirve öncesi yaptığı açıklamada, “Sovyetler Birliği’nin, Körfez krizinde gerçek ve 
büyük destek veren katkısından öylesine etkilendik ki Moskova’ya ekonomik 
açıdan yardım konusunu yeniden değerlendirdik.”45 demiştir.

ABD’nin Körfez Krizi’nde kendisine kolaylık gösteren Sovyetlere, bir taraf-
tan milliyetçi akımlarla uğraşırken bir yandan da ekonomisine destek ara-
yan Gorbaçov’a önereceği birkaç milyar dolarlık ekonomik yardım paketinin 
Moskova’yı büyük ölçüde rahatlatacağı ileri sürülmekteydi. Halbuki şimdiye 
kadar ABD yönetimi, Sovyet ekonomik reformlarına psikolojik desteği onay-
lıyor, parasal desteğe karşı çıkıyordu. Nitekim iki lider de Irak’ı Kuveyt’ten 
çıkarmak için ortak hareket etmek hususunda anlaşmışlardır.46

Zirve sonunda yayımlanan bildiri tatminkar bulunmamış ve iki lider ara-
sında gizli pazarlıklar yapıldığı söylentileri ortaya çıkmıştır. Finlandiya bası-

45 Hürriyet, 7 Eylül 1990, s. 14.
46 Hürriyet, 10 Eylül 1990, s. 14.
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nında bildirinin son derece muğlak ifadeler taşıması nedeniyle, zirvenin bazı 
“gizli pazarlıklar”a sahne olabileceği iddiası da ortaya atılmıştır.47

Zirve sonrası gelişmeler de, aslında zirvenin gündemi ve varsa pazarlık-
lar hakkında bazen bilgi verici olabilmektedir. Helsinki Zirvesi’nin ardından 
ABD’nin Sovyetlere sağlayacağı “know-how” yardımına ilişkin görüşmelere 
başlanmıştır. Sovyetler Birliği’nin petrol üretim kapasitesini artırmasını sağ-
layacak, gelişmiş Amerikan üretim teknolojisinin Sovyet petrol havzalarına 
aktarılmasından söz edilmeye başlanmıştır.48

Diğer taraftan ise Almanya’nın birleşmesi konusu hızlanmıştır. İki Alman 
devletiyle dört galip ülkenin dış işleri bakanlarının, 12 Eylül’de Moskova’da 
imzaladıkları, 2+4 anlaşmasıyla İngiltere, ABD, Fransa ve Sovyetler Birliği’nin 
Alman toprakları üzerindeki kontrolü, yani “işgal hakkı” sona erdirilmiştir. 45 
yıldır ayrı yaşayan iki Alman devletinin birleşmesi önündeki tüm dış engeller 

böylece ortadan kalkmış olmakta idi. İmza töreninde, daha önce zirvelerde bu 
konular gündeme geldiğinde çok sert tepki gösteren Gorbaçov da hazır bulun-
muştur. Böylece Almanlar 3 Ekim 1990 tarihinde resmen tek ve egemen bir 
devlet haline gelmiş olacaktı.

Birleşik Almanya’nın egemenliği II. Dünya Savaşı galiplerince tanınmış 
oluyordu. Ancak egemenlik, iki ülkenin birleşeceği 3 Ekim 1990’dan itiba-
ren geçerli olacaktı. Anlaşmaya göre Birleşik Almanya NATO üyesi olacak, 
ama nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olamayacak ve bu silahları 
üretemeyecekti. Galip ülkeler 1991 yılından itibaren ülkeden çekilmeye baş-
layacaklardı. Eski Demokratik Almanya topraklarından Sovyet askerlerinin 
çekileceği 1994 tarihine kadar NATO bu ülke topraklarında askeri birlik bu-
lundurmayacak ve askeri tatbikat yapmayacaktı. Berlin ise Almanya’ya bağlı 
tek bir şehir olacak ve 1945 yılında Polonya’ya verilmiş olan topraklar üzerin-
de bir hak iddia edilmeyecekti.

47 Hürriyet, 11 Eylül 1990, s. 16.
48 Hürriyet, 12 Eylül 1990, s. 16.

(Milliyet, 11 Eylül 1990, s. 4)
Resim-15: Gorbaçov’u “Özgürlük 
Heykeli” olarak gösteren bir çizim

(Cumhuriyet, 11 Eylül 1990, s. 14)
Resim-16: 

SSCB lideri Gorbaçov ve ABD lideri Bush,
Helsinki zirvesinde uyumlu bir ikili görünümündeydiler
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Böylece 10 Şubat 1990’da Moskova’da Federal Almanya Başbakanı ve 
Dışişleri Bakanı’yla Gorbaçov arasında başlayan görüşmeler Birleşik Alman-
ya’nın doğmasıyla sonuçlanmıştır. Bu görüşmelerde Gorbaçov, “Almanların 
tek bir devlet çatısı altında yaşama hakkı olduğunu” söyleyerek, Almanların 
birleşmesine karşı olmadığını ima etmişti.49

Bu şekilde başlayan görüşmeler sürecinde bazen işgal kuvvetleri temsilci-
lerinin kendi aralarında yaptıkları bazen de Federal Almanya temsilcisinin iş-
gal kuvvetleriyle yaptıkları temaslar Almanya’nın birleşmesinin yolunu açmış-
tır. Bu görüşmeler sırasında birleşmenin ancak NATO çatısı altında olacağı, 
Almanya’nın Polonya’ya Oder-Neisse Hattı’nı değişmez Polonya sınırı olarak 
tanıdığı belirtildi. Ayrıca Birleşik Almanya ordusunun 350 bini geçmeyeceği 
de taahhüt ediliyordu.

Bu gelişmeler sonunda Birleşik Almanya’nın kurulması için engeller orta-
dan kaldırılmıştır. Bu arada Almanya Başbakanı Helmut Kohl, SSCB’ye bir 
ekonomik yardım paketi sunmuştu. Buna göre, 39 ay sürecek geçiş dönemi 
süresince Demokratik Almanya topraklarındaki 365 bin Sovyet askeri çekilin-
ceye kadar bu askerlerin maaşlarını Federal Almanya ödeyecekti. Ayrıca, Sov-
yetler Birliği’nin Demokratik Almanya’daki birliklerinin çekilmesi karşılığında 
Federal Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne ödeyeceği tazminatın da 7,5 milyar 
dolar (12 milyar mark) olması kabul edilmişti.

13 Eylül 1990 günü ise Almanya ile SSCB arasında bir saldırmazlık an-
laşması imzalanmıştır. Almanya Başbakanı Helmut Kohl ve SSCB lideri Gor-
baçov arasında imzalanan 22 maddelik “Komşuluk, Ortaklık ve İşbirliği Anlaş-
ması”na göre, iki ülke birbirlerine karşı “saldırmazlık taahhüdü” veriyordu. 
Tazminat olarak ödenen paranın bir kısmının geri çekilen askerlere konut 

49 Cumhuriyet, 13 Eylül 1990, s. 3.

(Cumhuriyet, 13 Eylül 1990, s. 14)
Resim-17: Birleşik Almanya’nın egemenliğine giden süreçte son imza

(Soldan itibaren: ABD Dışişleri Bakanı James Baker, İngiltere Dışişleri Bakanı Douglas Hurd,
Sovyet Dışişleri Bakanı Eduard Şavardnadze, Fransa Dışişleri Bakanı Roland Dumas,

Demokratik Almanya Başbakanı Lothar de Maiziere ve Federal Almanya Dışişleri Bakanı 
Hans-Dietrich Genscher tarihi imza töreninde)
(Moskova / Oktyabrskaya Oteli - 12 Eylül 1990)
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yapmak işinde kullanılmasında da görüş birliğine varılmıştı ve bu işi Alman 
firmaları üstlenecekti. Ayrıca özellikle ekonomi de Sovyetlere Alman yardımı 
karara bağlanıyor, karşılıklı ticaretin artırılması, Federal Almanya’nın Sov-
yetlere her alanda uzmanlık hizmetleri sunması, serbest pazar ekonomisine 
geçişte para ve işgücüyle katkı sağlaması gibi maddeler de anlaşmada yer 
alıyordu.

IV. Sonuç

ABD Sovyetlerin güçsüzlüğünü görmüş ve ondan güçsüzlüğü yüzünden 
vermeye hazır olduğu her şeyi istemektedir. Gorbaçov’un, her zirve öncesinde-
ki beyanatlarıyla ve zirvede kesinlikle reddettiği şeyleri sonradan kabul ettiği 
görülmektedir. Gorbaçov’dan sonra yerine gelecek olan Boris Yeltsin ise onu 
yavaş olmakla suçluyor, kendisi daha kabule hazır görünüyordu.

“Kalıcı bir barış çağı”nın başladığını söyleyen Gorbaçov’un ise yanıldığı an-
laşılmıştır. Önce Doğu Avrupa’nın eski komünist ülkelerinde bir rejim tasfiye-
si görülmüş ardından ülkeler parçalanmış, kanlı ve uzun süren iç savaşlar ve 
etnik temizlik dönemi yaşanmıştır. Sovyet rejiminin ikinci halkasındaki, yani 
etki alanındaki ülkeler de yeni demokrasi hareketiyle istikrarsızlaştırılmışlar 
ve kanlı bir parçalanmanın içine yuvarlanmışlardır.

Yeni dünya düzenine, ki bazı Batılı diplomatlar buna “liberal emperyalizm” 
yahut “demokratik emperyalizm” adını vermişlerdir. Bu düzene direnen ülke-
ler veya toplumlar bir şekilde ikna edileceklerdir. Zaman “yeni dünya düzeni” 
politikalarının uluslararası terörü şiddetlendirdiğini de göstermiştir.

Bir taraftan Gorbaçov reformlarıyla güçlü bir Rusya doğarken, Doğu Av-
rupa, Kafkasya, Türkistan yeniden şekillenmiş ve gündeme “Büyük Orta 
Doğu Projesi” gelmiştir. Batının nüfuz alanları ABD ve AB tarafından yeni-
den tanzim edilirken Hazar havzası ve Türkistan’ın yeniden yapılandırılması 
Rusya’nın önderliğinde gerçekleştirilmektedir. Bu politikalar Batılı çevrelerde 
yeni ve genel adını da bulmuştur: “Küreselleşme”. Yani ABD’nin ve kısmen 
AB’nin yarattığı “Batı” değerleriyle geniş ölçüde bütünleşme. Bu politik süreç-
te asıl büyük mutabakatı sağlayan güçlü ülkelerin zaman zaman çatıştıkları, 
çıkarlarının ters düştüğü görülürse de, bu durum şaşırtıcı olmamalıdır. Diğer 
dönemlerde olduğu gibi bir biçimde bu çatışmalar çözümlenecek ve çıkarlar 
dengelenecektir.

Türkiye açısından ise, yeni dünya düzeninin kuruluşu ve Avrupa Birliği 
ile müzakere süreci perspektifinde bir ara değerlendirme yapacak olursak, 
önce ülkelerin iyi niyetine ve samimiyetine inanmak gibi gerçekçi olmayan 
düşünceyi de bir kenara bırakmak gerekmektedir. ABD ve Sovyetler Birliği 
arasındaki zirveler süreciyle “Perestroyka” ve “Glasnost” sürecinin iyi analiz 
edilmesi ve bu sürecin ulusal hafızaya transfer edilmesi gerekmektedir. Aslın-
da bu süreç uluslararası siyasetin hafızasında da yerini almalıdır.

ABD Sovyetler Birliği’yle olan zirveler sürecinde yüksek askeri teknolojisini 
baskı unsuru olarak kullanmakla beraber, Amerikan “yumuşak gücü”nün de 
Perestroyka ve Glasnost sürecinde etkili olduğu anlaşılmaktadır. Joseph S. 
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Nye popüler kültür ve üst kültür kaynakları bakımından ABD’nin yumuşak 
güç üstünlüğüne sahip olduğuna ve Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği’y-
le olan münasebetlerde bu üstünlüğün önemine vurgu yapmaktadır.50

Gorbaçov ve Boris Yeltsin’le Sovyetler’in sürüklendiği reform (aslında tas-
fiye) sürecinin iyi değerlendirilmesinin, Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin ve AB 
ile sürdürülen müzakerelerin ve İslam ülkelerindeki “Bahar” sürecinin ve bu 
çerçevedeki reform paketlerinin anlaşılmasına katkıda bulunacağı düşünül-
mektedir. Bu uluslararası ilişkileri ve güç odaklarını iyi anlamak demek, bu 
ilişkiler manzumesini reddetmek ve yalnızlaşmak olarak anlaşılmamalıdır. 
Tabii ki uluslararası münasebetlerde bulunulmalıdır, fakat farkında olunarak 
ve stratejik ufku bilinerek bulunulmalıdır.
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KAFKAS CEPHESİNDE

RUSLARIN ERMENİ POLİTİKASI
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Öz

XIX. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti’nin zayıflamasına para-
lel olarak onun topraklarını paylaşmak isteyen güçler ülke içindeki azınlık-
ları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya başlamışlardır. Ermenileri 
ilk olarak kullanmaya çalışan Fransa, Osmanlı toprakları içinde kendilerinin 
himaye edeceği Katolik Ermenilerin oluşmasına öncülük ederken; Ortodoks Er-
menileri Rusya, Protestan Ermenileri de İngiltere ve ABD kullanmıştır.

Rusya’nın Ermeni politikası; Kafkasya, Anadolu ve Ortadoğu’ya yayılma 
planı çerçevesinde şekillenmiştir. Ruslar bağımsız bir Ermenistan’ın kendileri-
nin güneye inmesine engelleyeceği endişesiyle Ermenileri devamlı kışkırtarak 
bir huzursuzluk ortamı içinde, kendilerine muhtaç bir halde yaşayabilmelerine 
gayret etmiştir. Rusya bu politikalarına uygun olarak özellikle İran ve Osmanlı 
Devleti sınırlarına Ermenileri yerleştirerek güç kazanırken aynı zamanda bu böl-
gelerde çeşitli kaosların çıkabileceği bir ortamı hazırlamıştır. Rusya bu politika-
sını özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında uygulamaya çalışmıştır.

Anahtar kelimeler: Ermeni Meselesi, Rusya, Kafkas Cephesi, Tehcir.

Armenian Policy Of Russian In The Caucasus Front Before And 
After World War I

Abstract
Starting from the early 19th century parallel to the weakening of the Ot-

toman State, the states that had desired to share the lands of Ottoman had    
exploited the minorities within the country in accordance with their own bene-
fits. France as being the first side to exploit Armenians had played the leading 
role in formation of Catholic Armenians; Russia had exploited Orthodox Arme-
nians, and England and USA had done so to the Protestant Armenians.
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Russia’s Armenian policy had been shaped along with their plan to expand 
throughout to the Caucasus, Anatolia and Middle East. Carrying the concern 
of an independent Armenia might impede their move to the south, Russians 
had constantly provoked Armenians and afforded to let them to live in a state 
of unrest and to be in need of them. Compatible to this policy Russians had 
settled Armenians especially on the borders of Iran and Ottoman State in order 
to gain power and lead the region to go under chaos. Russia had tried to apply 
this policy before and after the First World War.

Keywords: Armenian Issue, Russia, Caucasus Front, Deportation.

XVIII. yüzyılda ekonomik ve sanayi reformlarını tamamlayan Batılı devlet-
ler ile Rusya meydana getirdikleri sanayilerinin ham maddesini temin etmek 
için işgal ve sömürgeleştirme faaliyetlerine başlamışlardır.1

Bu faaliyetler çerçevesinde XIX. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Dev-
leti’nin zayıflamasına paralel olarak onun topraklarını paylaşmak isteyen 
bu güçler, ülke içindeki azınlıkları kendi emelleri ve çıkarları doğrultusunda 
kullanmışlardır. Bu noktadan hareketle Ermeni Meselesi büyük devletlerin 
emperyalist hedefleri çerçevesinde İngiltere, Rusya ve Fransa’nın doğuya in-
mek ve Osmanlı toprakları üzerinde menfaatlerini muhafaza etmek amacıyla 
şekillenmiştir.2

Rusya’nın Ermeni politikası; Kafkasya3, Anadolu ve Ortadoğu’ya yayılma 
planı çerçevesinde belirlenmiştir. Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkasların büyük 
bir bölümü XIX. yüzyılda Rusya tarafından işgal edilmiştir.4 Rusya’nın Kaf-
kasya politikasındaki başlıca amacı; Avrupa’dan müttefikler kazanmak ve 
Kafkasya’da Hıristiyan halklar üzerinde daha etkili olarak onları kazanmaktı.5 
Rusya XVI. ve XVII. yüzyıllardan itibaren Kafkaslardaki Müslüman nüfusun 

1 Mehmet Saray, Ermenistan ve Türk-Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2010, 
s. 22.
2 Hüseyin Nazım Paşa, Ermeni Olayları Tarihi I, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
Ankara, 1998, s. 9 vd.
3 “Kafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yer alan uzunluğu 1100 kilometreyi bulan, ge-
nişliği 110-160 kilometre arasında değişen yüksek sıra dağların genel adıdır. Eskiden Karadeniz’in 
kuzeydoğusundan, Hazar Denizi’nin batısındaki Apşeron Yarımadası’na kadar devam eden dağlık 
bölgeye Kafkasya denilirken; bugün bu isim Astrahan eyaletinin güneyi ve Don Irmağı’ndan başla-
yarak, Türk ve İran sınırlarına kadar uzanan toprakları içine alan ülkeye verilmektedir.” Mustafa 
Bakan, “Milli Mücadele Yıllarında Elviye-i Selase ve Batum”, Turkish Studies International Periodi-
cal For The Languages, Literature and History and History of Turkish or Turkic, Volume: 3/7, Fall 
2008, www.turkishstudies.net, s. 734.
4 Yavuz Ercan, Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Azınlık Sorunu-İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e 
Kalan Sorunlar, Ankara, 2011, s. 364.
5 Rusya’nın Kafkas hâkimiyeti Gürcistan’ı 1801 yılında ilhak etmesinin ardından yeni bir boyut 
kazanmıştır. Kafkasya’da iyice hâkimiyetini sağlamlaştırmaya başlayan Rusya Tiflis’i bir yönetim 
biçimi olarak seçmiş; Hanlıkların, Sultanlıkların ve Melikliklerin toprakları kendilerinin kontro-
lünde olan idari birimlere ayrılmıştır. Azerbaycan’daki bazı hanlıklarda bu şekilde çeşitli eyaletlere 
dönüştürülmüştür. Rus-İran (1826-1828) ve Türk-Rus (1828-1829) savaşının bitmesiyle beraber 
Rusların hâkimiyeti Kafkaslarda bir hayli genişlemiştir. Ele geçirilen bu topraklarda aynı zamanda 
Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdir. Mustafa Tanrıverdi, “Rusya İmparatorluğu’nun Kaf-
kasya’da Ermenileri İskân Politikası ve Türklerin Göçü”, Yeni Türkiye, Sayı: 61, Yıl: 20, Eylül-A-
ralık 2014, s. 939.
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yerine Ermenileri yerleştirmek suretiyle kendi politikalarını uygulayabilecek 
tampon bir bölge oluşturmak istemiştir.6

Boğazlar yoluyla Akdeniz’e inme umudu azalan Rusya Doğu Anadolu böl-
gesine yönelmiştir. Rusya’ya göre doğudaki Rus ilerlemesine Ermeniler destek 
verirse daha kolay Akdeniz’e inilebilecektir.7 Bu suretle Rusya Ermenilere her 
zaman bağımsızlıklarını elde etmelerinde ve devlet kurmalarında yardım ede-
ceğini bildirmiştir.8 Rusya’nın temel hedefi ise “Hıristiyan Ermenilere yardım et-
mek değil, güneye inme siyasetinde kullanılmak üzere Kafkaslardan Doğu Ana-
dolu’ya ve Basra ile İskenderun’a inecek bir Ermenistan koridoru yaratmaktı.”9

Rusya ve Ermenilerin ilk önemli ilişkileri ise XVIII. yüzyılda 1. Petro döne-
minden itibaren başlamıştır. Kafkas ve Türkistan ülkelerinin ticaretlerinden 
ve zenginliklerinden faydalanmak isteyen 1. Petro Ermenilerle yakından ilgi-
lenmiştir.10

Rusya, 1816 yılında Moskova’da “Ermeni Şark Dilleri Enstitüsü”nü kur-
muştur. 1826 yılında İran ile savaşan Rusya, Ermeni gönüllülerin desteğini 
almıştır.11 Rusya İran ile 1828 yılında imzaladığı “Türkmençayı Antlaşması”y-
la ele geçirdiği Erivan ve Nahçivan Hanlıklarını birleştirmek suretiyle Ermeni 
vilayetini kurmuştur.12 Bu anlaşmanın sonunda Gregoryen Ermenilerin en 
büyük dini merkezi olan Eçmiyazin Kilisesi, Rusya’nın kontrolü altına girmiş-
tir. Rusya böylece kilisenin manevi nüfuzunu kullanarak Ermenileri Osmanlı 
Devleti’ne karşı kullanmıştır.13

Rusya ile 1839 yılında imzalanan Edirne Barışı ile “doğu sınırında ve Ka-
radeniz sahilindeki kaleler Ruslara bırakılmış, Gürcistan’ın Rusya hâkimiyeti-
ne girdiğini Osmanlı Devleti kabul etmiştir. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti’nin 
Kafkasya ile ilişkisi kesilip, bütün Kafkasya Rusya’nın eline geçmiş oluyordu.”14

Rusya mevcut politikalarına uygun olarak özellikle İran ve Osmanlı Devleti 
sınırlarına Ermenileri yerleştirerek15 sınırlarını güçlendirirken aynı zamanda 
bölgede etnik-milli kaosların çıkabileceği bir alt yapıyı da hazırlamak istemiş-

6 Ferudun Eser, “Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışında ve Devamında Yabancı Devletlerin Rolü”, 
Yeni Türkiye, Sayı: 61, Yıl: 20, Eylül-Aralık 2014, s. 908.
7 Ercan, a.g.e., s. 364.
8 Hatem Cabbarlı, “Rusya’da Ermeni Diasporası: Oluşumu ve Faaliyetleri”, Ermeni Araştırmaları, 
Sayı: 3, Eylül-Ekim-Kasım 2001. Kaynak: (http://www.eraren.org/index.php?Page=DergiIcerik&I-
cerikNo=253), (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2015).
9 Saray, a.g.e., s. 33.
10 Saray, a.g.e., s. 27.
11 Kâmuran Gürün, Ermeni Dosyası, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2010, s. 85.
12 Şenol Kantarcı, Tarih ve Uluslararası İlişkiler Boyutuyla Ermeni Dosyası, Ankara, 2007, s. 17.
13 Önder Kaya, Tanzimat’tan Lozan’a Azınlıklar, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2005, s. 113-114.
14 Gürün, a.g.e., s. 86.
15 İran’dan bu bölgelere getirilen Ermenilerin göç serüvenini Albay Lazarev kontrol etmiştir. 8.249 
hanede 41.245 Ermeni yeni ihdas edilen ve Ermeni vilayeti denen bölgeye göç ettirilmiştir. Verilere 
göre Doğu Anadolu’dan göç ettirilen Ermeni nüfus 100.000 civarındadır. Araştırmacı Hacar Ber-
diyeva’ya göre Türkmençay ve Edirne Antlaşması’ndan sonra Rusya 119.500 Ermeniyi Türklerin 
yaşadığı yere iskân etmiştir. 1828’den önce Revan’ın nüfusunun %80’i Türk iken gerçekleştirilen 
göç neticesinde bu durum Ermeni lehine işlemeye başlamıştır. Türklerin de göçe zorlandığı Revan, 
Ahılkelek ve Ahıska bölgesi, kurulması planlanan Ermeni devletinin demografik yapısını oluştur-
muştur. Bkz. Tanrıverdi, “a.g.m.”, s. 940 vd.
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tir.16 Rusya bağımsız bir Ermenistan’ın kendilerinin güneye inmesini engel-
leyeceği endişesiyle Ermenileri devamlı kışkırtarak bir huzursuzluk ortamı 
içinde, kendilerine muhtaç bir halde yaşayabilmelerine gayret etmiştir. Bu 
amaçla Balkanlarda yaptığı gibi Ermenistan’da olaylar çıkartıp buraya müda-
hale ortamını sağlamış ve buradaki ihtilal komitelerini desteklemiştir.17

1828’den 1878’e kadar olan dönem içerisinde Ahıska, Ahılkelek, Borçalı 
ve Elviye-i Selase Rus topraklarına katılınca Anadolu Rus-Ermeni ortak he-
definin merkezi haline gelmiştir.18 Esasen Ermeni sorunu 1877-1878 Osman-
lı-Rus savaşı sırasında İngiltere ile Rusya arasındaki rekabetten kaynaklanan 
bir emperyalizm sorunu olarak ortaya çıkmış; böylece Osmanlı diplomasisin-
de Ermeni sorunu ilk kez bu savaş sırasında gündeme gelmiştir. Dolayısıyla 
Ermeni sorunuyla ilgilenen ilk devlet Rusya olurken aynı zamanda bu konu-
nun uluslararası bir sorun haline gelmesindeki en önemli aktör olmuştur.19

3 Mart 1878 tarihli Ayastefanos Antlaşması’nın 16. maddesi ile Ermeni 
meselesi siyasi bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Bu maddeye göre Doğu 
Anadolu’da bazı yerlerde ıslahat yapılması isteniyor ve bu bölgeler Rus deneti-
mi altına giriyordu. Doğu Anadolu’nun Rus hâkimiyetine girmesini istemeyen 
İngiltere başta olmak üzere batılı devletler Rusya’nın Akdeniz’e, Süveyş’e, Hint 
Denizi ve Hindistan yoluna inmelerine engel olmak için Berlin Kongresi’ni 
toplamışlardır. Bu kongrede Rusya’nın aleyhine olabilecek birçok madde de-
ğiştirilmiş, Ermeniler lehine ise 61 madde düzenlenmiştir.20

13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaşması’nın 61. maddesinde Vilayât-ı 
Şarkiye’de (Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbekir, Elazığ ve Sivas) Ermeniler lehine 
ıslahat yapılması istenmekteydi.21 Rusya’nın istediği bu ıslahatlar, Ermeniler 
arasında milli bilincin uyanmasına dolayısıyla Osmanlı Devleti’nden kopma 
süreçlerinin başlamasına neden olmuştur.22 Bu madde ile resmen Osmanlı 
Devleti’nin iç işlerine Rusya’nın karışmasına neden olurken aynı zamanda 
doğuda Ermenilerin nüfusunun fazla olduğu yerlerin özerkliğine zemin hazır-
lanmasına yönelik önemli bir adım atılmış oluyordu.23

Rusya Berlin Antlaşması’ndan sonra İstanbul ve Boğazları ele geçirip 
oradan Akdeniz’e inme planı suya düşünce bu sefer gözünü Doğu Anado-
lu’ya çevirmiştir. Bu amaca matuf olarak Ermeni komitelerini desteklemiştir. 
Ermeniler arasında yaydığı milliyetçiliği kendi topraklarına zarar vermesini 

16 Musa Qasımlı, “Çarlık Rusya’nın Sıcak Denizlere Çıkma İsteği ve Ermeniler”, 1. Uluslararası 
Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu Bildiriler (2-4 Mayıs 2012), Erzurum, 2014, s. 
107-108.
17 Gürün, a.g.e., s. 116.
18 Selçuk Ural, “Türk Basınında Kafkasya (1917-1918 Yılları Arasında Kafkasya’da Yaşanan Geliş-
meler)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 180, Mayıs-Haziran 2009, İstanbul, 2009, s. 151.
19 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul, 1987, s. 403.
20 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), Genişletilmiş, İkinci Baskı, 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007, s. 84.
21 Uras, a.g.e., s. 403.
22 Eser, “a.g.m.”, s. 909.
23 Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915-1917), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
2012, s. 7.
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engellemek için Ermenileri maşa olarak kullanmak yerine Doğu Anadolu’yu 
ilhak etmek için uğraşmıştır. XX. yüzyılın başlarında Rus Konsolosu birçok 
Ermeniyi Rusya’ya götürüp eğitmiştir. Eğitilen bu militanlar Osmanlı toprak-
larında devlet aleyhine faaliyete başlamışlardır.24

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda yenilmesi, bunun yanında Yunanistan, 
Sırbistan’dan sonra Bulgaristan’ın da bağımsızlığına kavuşması Ermenileri 
heyecanlandırmıştır. Bu gelişmeler üzerine Ermeni Katogigosu V. Kevork, 
Rusya’nın Kafkas Genel Valisi Vorontsov-Daşkov ile görüşerek Rusya’ya 
“Doğu’daki Hıristiyanların da hamisi olduğunu söyleyen Rus Hükümeti’nden, 
Türkiye Ermenistan’ını ve Ermenileri himayesi altına almasını İsa adına” rica 
eden bir mektup yazmıştır. Bunun üzerine Rusya 12 Kasım 1912’de Osmanlı 
Devleti’ne Ermenilerin Rusya ile birleşmek istediklerine ve Ermeniler lehine 
yapılacak ıslahatların bir an önce başlatılmasına dair bir nota göndermiştir.25

1913 yılında Rusya Ermeni ıslahatını yeniden dile getirmiş; buna İngiltere, 
Fransa ve Almanya da destek verince26 Birinci Dünya Savaşı’ndan kısa bir 
zaman önce 8 Şubat 1914 tarihinde, Osmanlı Devleti’nin onaylamak zorun-
da kaldığı “Islahat Planı” olarak nitelendirilen Yeniköy Antlaşması Rusya ile 
Osmanlı Devleti tarafından imzalanmıştır. Anlaşmanın esaslarına göre Erme-
nilere bir nevi bağımsızlık verilmiştir. Zira bu ıslahat planında Ermenilerin 
yoğun olarak yaşadığı yerler (Erzurum, Sivas, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır, 
Trabzon) adeta Ermenilere bırakılmıştı. Örneğin antlaşmanın ilk paragrafında 
adı geçen yerlerin yönetimi beş yıl süre ile genel müfettişin başkanlığına bıra-
kılacaktı. Rusya bu antlaşma ile Ermenilere şirin gözükmek için onlar adına 
bağımsız bir devlet kurmayı planladığı şeklinde propaganda yapmıştır.27

1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı’nın amaçlarından biri de Kaf-
kas Cephesi’nde çözülecek olan Doğu Sorunu idi. Rusya ile Osmanlı Devle-
ti’nin mücadele ettiği bu cephede Ermeniler “Trabzon’dan Kilikya’ya ve Anka-
ra’dan ve Urmiye’ye kadar olan toprakları” içine alan “Büyük Ermenistan” ha-
yallerini gerçekleştirmeyi istiyordu. Ermeniler 1914-1916 yıllarını kapsayan 
dönemde Rusya tarafından kışkırtılan ve destek verilen Ermeniler28 bölgede 
uzun yıllar sürecek olan çatışma ortamını meydana getirmişlerdir.29

Ermeni ordusunun kurulmasına öncülük eden Rusya 1914 ve 1915 yılına 
toplam dokuz adet Ermenilerden oluşan gönüllü birlikler kurmuştur. Bu gö-
nüllü birlikler Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında doğu bölgesinde Rusya’nın 
en önemli destekçisi olmuştur.30 Rusların yardım ve teşvikiyle kurulan zararlı 

24 Akçora, a.g.e., s. 85, 87.
25 Saray, a.g.e., s. 52.
26 Akçora, a.g.e., s. 88.
27 Çiçek, a.g.e., s. 10-14.
28 Bkz. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri 1907-1921, III, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 80, Ankara, 2006, s. 141-143.
29 Cemil Hasanlı, “Kafkas Cephesinde Ermeni Gönüllü Birlikleri (1914-1916)”, Ermeni Araştırma-
ları, Özel Sayı: Ermenilerin Sevk ve İskânı’nın 100. Yılı, Sayı: 50, Terazi Yayıncılık, Ankara, 2015, 
s. 152-153.
30 Çiçek, a.g.e., s. 10-14.
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Ermeni birlikleri ve cemiyetleri31 özellikle Kafkasya cephesinde Ruslarla bera-
ber olup Osmanlı ordusunun ilerlemesine engel olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde, Ağustos 1914 tarihinde Taşnak Cemiyeti 
yetkilileri Osmanlı Ordusu’na karşı görevlerini yerine getireceklerine dair Os-
manlı hükümetine vaatlerde bulunmuştur. Ancak savaş başlar başlamaz sö-
zünde durmayan bu cemiyet, Rusya ile Osmanlılara karşı savaşta Rus ordusu 
yanında yer alarak Rus işgallerini kolaylaştırmıştır. Ermeni Taşnak Cemiyeti, 
bütün Ermeni Cemiyetlerine gönderdiği yazıda “Rus ordusu sınırı geçer geç-
mez, Ermeniler, Osmanlı ordularının çekildiği bölgede isyana başlasınlar. Bu 
durumda Osmanlı ordusu iki ateş arasında kalacaktır. Osmanlı Ordusu’nun 
ilerlemesi durumunda Ermeni orduları yerlerini ve silahlarını terk edip Rus-
ya’ya katılmak için çeteler oluştursunlar.” şeklinde talimat göndermiştir. Diğer 
bir Ermeni örgütü Hınçak Cemiyeti ise, “Cemiyet, ‘Müttefik ülkeler’ yanında, 
özellikle Rusya yanında yer alarak, bütün gücüyle Ermenistan, Kilikya, Kaf-
kasya ve Azerbaycan’da zaferin garantisi için mümkün olan her şekilde mütte-
fik ülkelere yardım edecektir.” talimatını göndermiştir. Aynı zamanda Van ili-
nin Osmanlı Parlamentosu “Meclis-i Mebusan” üyesi Papazyan verdiği ilanda 
Doğu Anadolu’da Ermenilerin yaşadığı bölgelerde Rus ve Ermeni işbirliğinin 
önemine dikkat çekmiştir.32

Rusya bu zararlı birlik ve cemiyetlere öncülük ederek Doğu Anadolu’da 
kurulacak olan muhtar Ermenistan ile Türkiye’yi sıkıştıracak böylece Tür-
kiye’nin Kafkasya ile irtibatını kesecekti. Kasım 1914 yılında Rusya yayım-
ladıkları beyannamede Ermenileri Türklere karşı silahlandırmaya davet et-
miş,33 Ermeni birliklerinin Türkiye’ye girdikleri takdirde “Rusya topraklarının 
egemen önderi, Ermeni halkına, altı Ermeni ili ve onlarla kesintisiz bağlantısı 
bulunan Kilikya ile beraber Büyük Rusya’nın güçlü himayesi altında bağımsız 
bir Ermenistan devleti kurmayı güvence altına alıyor.” şeklinde Ermenilere bir 
çağrıda bulunmuştur.34

Gönüllü birliklerin oluşmasını sağlayan en önemli unsur Ermeni kilise-
leridir. 25 Ağustos 1915 tarihinde Rusya’nın Kahire temsilcisinin gönderdiği 
telgrafta “Mısır’da yaşayan Türk vatandaşı olup Mısır pasaportu ve Kahire Er-
meni Başpiskopos’un tavsiyelerini alan bazı Ermeniler kendi paralarıyla Kaf-
kasya’ya gönüllü olarak gitmek istiyorlar.” derken Bükreş’teki Rus diplomatik 
temsilci ise Türk vatandaşı olan Ermenilerin 137’sinin Kafkasya’daki gönüllü 
birliklere katılmak istediğini ifade etmiştir. Rusya’nın Kafkas Ordusu Karar-
gâhı’na gönderilen raporda 1914 yılının sonlarında 1. Kafkas Kolordu bünye-
sinde 6, Azerbaycan-Van askeri birliğinde 3, Çoruh birliğinde 1 Ermeni birlik 
oluşturulmuştur.35

31 Saray, a.g.e., s. 42.
32 Ahmet Fuat Mütevelli, “Ermeni Soykırımı İddiaları Karşısında Gerçekler”, Ankara Üniversitesi 
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, Sayı: 12, Ankara, 2001, s. 284.
33 Akçora, a.g.e., s. 88.
34 Hasanlı, “a.g.m.”, s. 152-153.
35 Hasanlı, “a.g.m.”, s. 155, 160-161.
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Kafkas Cephesi Genel Karargâhı’nda görevli olan Ermeni asıllı Rus Ge-
neral Gavril Korganoff’a göre; Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde 
Osmanlı uyruğundan tanınmış Ermenilerin komutasında Ermeni gönüllü 
birliklerin önce Rus ordusuna bağlı Lejyonlar, sonra Avcı Taburları ve daha 
sonra bağımsız bir Silahlı Kuvvet yani Milli Ordu teşkil ederek faaliyetlerine 
devam etmiştir.36

Rusya Kafkas Genel Valiliği vasıtasıyla militan Ermenilere silah ve para 
yardımı yapmıştır. Ermenilerin isyan çıkaracağını anlayan Osmanlı istihba-
ratı, Kafkas Cephesi’ndeki 3. Ordu’ya mensup komutanlara bu bilgiyi ilete-
rek tedbir alınması yönünde talimatlar vermiştir. Kafkas Cephesi’nde hızla 
gelişen Sarıkamış Harekâtı’ndan dolayı 3. Ordu komutanları Ermenilerin bu 
isyanlarına yönelik acil tedbir alamamışlardır. Sarıkamış faciasını fırsat bilen 
Kafkaslardaki Rus ordusu, Doğu Anadolu bölgesine doğru ilerlerken Ermeni-
ler de özellikle bu bölgelerde kanlı isyanlarına hızla devam etmiştir.37

Rus-Ermeni işbirliği yoğun olarak 1915 yılında da devam etmiştir. 1915 
yılı başında Ruslar Erzurum, Bitlis ve Muş’u işgal edince Ermeniler bölge hal-
kına zararlı faaliyetlerini artırmıştır.38 Şubat 1915 tarihinde Tiflis’te toplanan 
Ermeni Milli Kongresi, Ermeni birliklerinin Rus ordusuna yardımcı olması, 
böylelikle Türklerin ileri harekâtının engellenmesi yönünde karar almıştır.39

Enver Paşa, Ruslarla işbirliği yapan Ermenilerin Kafkaslar ve Doğu Ana-
dolu’da zararlı faaliyetlerine engel olmak için kış şartlarına yeterince hazır-
lanmamış olan Türk Ordusu’nu Sarıkamış’a savaşa sürüklemiştir.40 Savaş 
yıllarında Ermenilerin zararlı faaliyetleri üzerine zor durumda kalan Osmanlı 
Devleti almış olduğu kararla 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkardığı yasa ile suçu 
sabit görünen Ermenileri başka bölgelere sevk ve iskân etmeye başlamıştır.41

Çanakkale Cephesi’nde İtilaf Devletleri’nin yenilmesinden sonra zor günler 
geçiren Rusya, İngilizlerin de desteğini alarak Ermenilerin Osmanlı idaresinde 
olmalarını sağlayacak birtakım fikirler geliştirseler de Fransa’nın karşı çıkması 
üzerine bu plandan vazgeçmiştir. Bunun üzerine Rusya’nın kendilerine karşı 
samimiyetsizliğini anlayan Ermenilerin bir kısmı Bolşeviklerle işbirliği yaparak 
Çar Hükümeti’ne tavır almış, bir kısmı da Fransa ve ABD’ye sırtını dayamaya 
başlamıştır. Ama Rusya’dan da bağlarını koparmamaya gayret etmişlerdir.42

Rus ordusunda bulunan Ermeni asker ve subayların tamamı Kafkasya 
Cephesi’ne sevk edilmiştir.43 Erzurum, Muş, Van ve Bitlis’i işgal eden Rusya 

36 Hikmet Özdemir, Ermeni Asıllı Rus General Korganoff’a Göre Kafkasya Cephesinde Osmanlı 
Ordusuna Karşı Ermeni Faaliyetleri, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı 
Yayınları, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 2010, s. 42.
37 Saray, a.g.e., s. 50-58.
38 Ercan, a.g.e., s. 405.
39 Akçora, a.g.e., s. 92.
40 Şimşir, a.g.e., s. 27.
41 Hatem Cabbarlı, “a.g.m.”, Kaynak: (http://www.eraren.org/index.php?Page=DergiIcerik&Ice-
rikNo=253), (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2015).
42 Saray, a.g.e., s. 78-79.
43 Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri 1907-1921, III, s. 155.
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Doğu Anadolu’daki işgal sahasını genişletmiştir. Bu bölgelerde Rus destekli 
Ermeniler Müslümanları katletmiştir.44

Savaşın sonlarına doğru Bolşevik İhtilali’nin45 çıkmasıyla Rusya savaştan 
çekilmek zorunda kalmıştır. Bu ihtilal ile Kafkas Cephesi’ndeki çarpışmalar 
bir süre durmuştu. Özellikle destek kıtalarının dağılmasından sonra Rus or-
dusu zor durumda kalmış; Bitlis, Muş, Erzincan, Trabzon hattında ordunun 
ihtiyacı olan iaşe ve malzemeler tedarik edilememişti.46

Bolşevik İhtilali’nden sonra Bolşeviklerin “Milletlerin Haklar Bildirisi” ile 
her milletin geleceğini tayin etmesi ilkesi kabul edilmiş ve bölgede bir güç 
boşluğu oluşturulmuştur.47 Rusya bu bildiri ile özgürlük kisvesi altında hâ-
kimiyetleri altındaki milletlere bağımsızlık verirken diğer yandan kendisiyle 
çelişerek Ermeni ve Gürcüleri silahlandırmaya devam etmiştir.48

Bolşeviklerin asıl niyeti ise,

“yakın bir zamanda müttefik devletlerin yenileceğini düşündükleri için, Tür-
kiye Ermenileri üzerinde söz sahibi olmaktı. Bunun için öncelikle Kafkas-
ya’yı yeniden kontrolleri altına almaları gerekiyordu. Lenin bu amaçla Ste-
pan Şaumyan’ı 18 Aralık’ta Kafkasya Fevkalade Komiserliği’ne tayin ede-
cekti. Şaumyan’ın gizli görevi Türk toprakları üzerindeki Ermenileri teşkilat-
landırmaktı. Bu amaçla Erzincan Mütarekesi’ni müteakip Türkiye toprakları 
üzerinde mahalli teşkilatların başına Ermeni memurlar tayin etmeye baş-
lamıştı. İlerde ilhak etmeyi düşündükleri bu coğrafya üzerinde kurulmasını 
planladıkları Ermenistan Devleti’nin temelleri böylece atılmış oluyordu.”49

Kafkas Cephesi Rus Ordu Komutanlığı ile Osmanlı Devleti arasında 18 
Aralık 1917’de imzalanan Erzincan Mütarekesi şartları gereğince Rus birlik-
leri geri çekilecekti. Fakat Rus birliklerinin yerine Ermenilerin yerleştirilmesi 
bölgede bir Ermeni milis teşkilatının kurulmasına neden olmuştur. Bundan 
dolayı bölge halkı Ermenilerin tedhiş hareketlerine maruz kalmıştır.

44 Ayrıntılı bilgi için bkz. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri 1907-1921, III, s. 150-152; 
Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi I, 1906-1918, T.C. Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 23, Ankara, 1995, 
s. 49-307; Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri I, 1914-1919, T.C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 49, Ankara, 2001, s. 1-363.
45 Rusya’da çıkan Bolşevik İhtilali ile Ermeni meselesi gündemden düşmüş yerini “Mavera-yı 
Kafkas Meselesi” almıştır. Mavera-yı Kafkas Federasyonu 1922’de Azerbaycan, Gürcistan ve Er-
menistan’ın birleşmesiyle kurulmuş, 30 Aralık 1922’de Rusya Sosyalist Cumhuriyetler İttifakı’na 
katılmıştır. Bolşevik İhtilali’nden sonra Rusya’da kurulan muvakkat hükümetinin düşmesinden 
sonra 1918’de Türk güçlerinin etkisiyle de istiklalini ilan eden Mavera-yı Kafkas Parlamentosu; 
Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ın istiklallerini ilan etmesiyle birlikte üçe bölünmüştür. Er-
can Çelebi, “Yaş Türkistan Dergisine Göre: Rusya ve Ermeni Meselesi”, Yeni Türkiye, Sayı: 61, Yıl: 
20, Eylül-Aralık 2014, s. 949.
46 Halil Bal, “Brest-Litovsk Antlaşması’ndan Sonra Türkiye ve Ermeniler”, İstanbul Üniversitesi 
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Sayı: 5, İstanbul, 2004, s. 25.
47 Araz Aslanlı, “20. Yüzyılın Başlarında ve Sonlarında Güney Kafkasya’da Ermeni Sorunu: Kara-
bağ Sorunu Örneği”, Yeni Türkiye, Sayı: 60, Yıl: 20, Eylül-Aralık 2014, s. 5.
48 Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri 1907-1921, III, s. 166.
49 Selma Yel, “Brest-Litovsk Konferansında Sovyet Rusya’nın Ermeni Politikası”, Atatürk Araştırma 
Merkezi Dergisi, Cilt: XVIII, 2002, Sayı: 54. Kaynak: (http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-54/brest-li-
tovsk-baris-konferansinda-sovyet-rusyanin-ermeni-politikasi), (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2015).
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Kısa bir zaman sonra Osmanlı Hükümeti ve Sovyet Rusya ile bir barış 
antlaşması imzalamak için Brest-Litovsk’ta görüşmelere devam etmiştir. Bu 
görüşmelerde Osmanlı Devleti’ni temsil eden Zeki Paşa Rus işgali altındaki 
toprakların terk edilmesini ve bu topraklarda Ermenilerin Müslüman halka 
yaptığı zulümlerin bir an önce durdurulmasını istemiştir.50 Rus temsilcisi Ka-
manev ise Sovyet Rusya’nın bu konudaki şartlarını içeren bir beyannameyi 
sunmuştur. Bu beyannamenin önemli maddelerine göre; Ermenistan Rus as-
kerleri tarafından boşaltılması ve Doğu Anadolu halkının güvenliği için Erme-
ni gönüllü ordu kurulması, Ermeni kaçakları ve göçmenlerin rahatça Doğu 
Anadolu’ya dönmeleri, Doğu Anadolu’da halk delegelerinden oluşan geçici bir 
Ermeni Hükümeti’nin kurulması öngörülmüştür. Rusya’nın asıl amacı Türk 
topraklarında büyük bir Ermeni nüfusu meydana getirmek, yapılacak olan 
bir plebisit ile bu bölgeleri Rusya’nın hâkimiyetine sokarak hem Ermeni me-
selesini Kafkaslardan uzaklaştırmak hem de Doğu Anadolu’yu ele geçirerek 
Büyük Rusya’nın hedeflerinden birini gerçekleştirmekti.51

12 Şubat 1918’de Osmanlı Ordusu’nun ileri harekât sonunda Ruslar geri 
çekilmek zorunda kalmış, 3 Mart 1918’de imzalanan Brest Litovsk Antlaşması 
ile Kafkasya’da 1877-1878 sınırlarına ulaşılmıştır.52 Antlaşma gereği kısa süre 
içinde Elviye-i Selâse’de yapılan plebisit sonunda Kars, Ardahan ve Batum ye-
niden devlet sınırlarına katılmıştır.53 Anlaşma şartlarına uymayan Rusya geri 
çekilirken silah ve mühimmatların bir kısmını Ermenilere bırakmıştır.54

Bolşevik İhtilali’nin çıkmasından sonra 1918 yılında Güney Kafkasya’da 
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan olmak üzere üç bağımsız devlet ortaya 
çıkmıştır.55 Rus ordusunda görev alan Ermeni gönüllü birlikleri 1914-1916 
yıllarında kazandıkları askeri tecrübeyi Kafkasya’da uygulamaya başlamışlar-
dır. Güney Kafkasya 1917-1918 yıllarında Ermeni gönüllülerin kanlı mücade-
lesine sahne olmuştur.56

Rusya Osmanlı Devleti’nin Kafkaslarda söz sahibi olmaması ve Türkistan 
Türkleri ile bağlantı kurmaması için Taşnak çeteleriyle beraber olmuştur.57 
Doğu Anadolu’da Türk birlikleri tarafından sıkıştırılan Ermeniler Rusların da 
yardım etmesiyle petrol bakımından zengin yer olan Azerbaycan’ı hedef alarak 
burada 30 Mart 1918’den 1 Nisan 1918’e kadar Bakü’de 30.000 savunmasız 
sivil halkı katletmiştir.58

50 Bal, “a.g.m.”, s. 26.
51 Yel, “a.g.m.”, (http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-54/brest-litovsk-baris-konferansinda-sov-
yet-rusyanin-ermeni-politikasi), (Erişim Tarihi: 10 Ocak 2015).
52 Bu anlaşmayla beraber Ruslar Doğu Anadolu’dan çekilmeye başlamışlardır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Selami Kılıç, Türk-Sovyet İlişkilerinin Doğuşu, İstanbul, 1998, s. 80-132.
53 Funda Selçuk Şirin, “Etkili Birer Propaganda Aracı Olarak Ermeni Sorunu Karşısında Albayrak 
ve Hadisat Gazeteleri (1918–1919)”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
28/45 (2009), s. 209-210.
54 Saray, a.g.e., s. 80.
55 Bilal N. Şimşir, Ermeni Meselesi 1774-2005, Bilgi Yayınevi, Eylül, 2005, s. 178.
56 Hasanlı, “a.g.m.”, s. 179.
57 Eser, “a.g.m.”, s. 910.
58 Saray, a.g.e., s. 1.
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Katliamlar sonunda çok sayıda Azerbaycan Türkü göç etmek zorunda kal-
mıştır.59 Osmanlı Devleti ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşma gereğince 
Türk ordusunun ileri harekâta başlaması üzerine Ermeniler geçici de olsa 30 
Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’ne kadar katliamlarına ara vermiştir.60

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda yenilerek Mondros Mütareke-
si’ni imzalamasıyla Kafkasya’da tekrar 1914 yılı sınırlarına çekilmek zorunda 
kalmıştır. Mütarekenin imzalandığı tarihte Kafkaslar’daki mevcut durumu 
Kâzım Paşa şu sözlerle ifade etmiştir:

“Birinci Kafkas Kolordusu Kumandanı idim. Karargâhım Tebriz idi. 2. Kaf-
kas Fırkası İran Azerbaycan’ını işgal etmiş, 9. Kafkas Fırkası da Erivan’ın 
6 km. cenubundan geçen Türk-Ermeni hududundan Aras Nehri’ne kadar 
Nahçıvan havalisini işgal ediyordu. Yani yüzlerce kilometreye serpilmiş 
haldeydi. Müteaddit darbelerle Ermeniler mecalsiz bir halde oldukları gibi, 
Tebriz’e üç gün mesafeye kadar yaklaşmış bulunan bir İngiliz müfrezesi de 
müteakip taarruzlarla İran Azerbaycan’ından tardedilmişti. Son günlerde 
üç de tayyare düşürülmüştü. 15 Eylül 1918’de Bakü de ordumuz tarafın-
dan zaptolunmuş, Azerbaycan’da dahi düşman kalmamıştı. Gürcistan’da 
Ermenistan gibi sesini kesmiş, fakat Almanların himayesine girmiş idi.”61

Mondros Mütarekesi şartları gereğince Türk Ordusu Kars, Ardahan ve Ba-
tum sancaklarını boşaltacaktı.62 Mütarekeden sonra İngiltere Bakü’yü, Gür-
cüler Ahıska’yı işgal etmiş, Ermeniler Kars’a, Gürcüler de Ardahan’a girmiş-
tir.63 Mondros Mütarekesi ile Ermeni sorunu yeni bir boyut kazanmış; doğu 
vilayetlerinde bir Ermeni devletinin kurulması için hem İtilaf devletleri hem de 
Ermeni çeteleri için uygun bir zemin oluşturulmuştur.64

Mondros Mütarekesi’nin oluşturduğu zemin dolayısıyla Ruslar Ermeniler 
ile işbirliği yaparak Doğu Anadolu ve Kafkaslardaki Müslümanlara mezalim-
lerde bulunmuştur.65 Bunun en açık örneğini Erzurum’da görmek mümkün-
dür. Örneğin; şehirdeki binaları yakıp yıkan Rus-Ermeni ortak çeteleri karşı-
sında açlıkla mücadele etmek zorunda kalan Erzurum halkı, 1919 yılında bir 
parça arazi ekerek kendilerine tohumluk verilmesi için yerel yönetime müra-
caat etmeye başlamıştır.66

59 Aslanlı, “a.g.m.”, s. 10.
60 Saray, a.g.e., s. 1.
61 Gürün, a.g.e., s. 341.
62 Şimşir, a.g.e., s. 178.
63 Gürün, a.g.e., s. 341.
64 Şirin, “a.g.m.”, s. 209-210.
65 Ermenilerin bölgede yaptığı katliam ve tecavüzler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Arşiv Belge-
lerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi II, 1919, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 24, Ankara, 1995, s. 14-123; Arşiv 
Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi III, 1919-1920, T.C. Başbakanlık Dev-
let Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 34, Ankara, 1997, s. 
3-153; Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri II, 1919-1921, T.C. Başbakanlık Devlet Arşiv-
leri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 50, Ankara, 2001, s. 745-1051.
66 Murat Küçükuğurlu, “Rus İşgali ve Ermeni Mezaliminin Erzurum’un Sosyal ve Kültürel Hayatı-
na Etkileri”, Yeni Türkiye, Sayı: 61, Yıl: 20, Eylül-Aralık 2014, s. 922.
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Ermenilerin 1919 yılında Müslümanlara karşı başlattıkları katliamlar 1920 
yılında Kazım Karabekir komutasındaki birliklerin Kars, Ardahan ve Batum’u 
kurtarmasıyla bitmiştir. Bu defa Azerbaycan’a doğru genişlemek isteyen Er-
meniler 1919 yazında yaklaşık olarak 70.000 Azeri Türk’ünü katletmiştir.67

Ermenilerin Doğu Anadolu’da ve Kafkasya’da giriştikleri katliamlar daya-
nılmaz boyuta ulaşınca68 Türk Hükümeti Rusya’nın bu konudaki görüşünü 
almak için çeşitli görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmeler esnasında 10 Ağustos 
1920 tarihinde Rusya ile Erivan arasında bir anlaşma imzalanmış; buna göre 
Türkiye ile Azerbaycan arasında bulunan Nahçıvan Ermenilere bırakılmıştır. 
Rusya’nın desteğini alan Ermeniler 24 Eylül 1920 tarihinde tekrar saldırıya 
geçmişlerdir. Bu gelişmeler üzerine Kazım Karabekir komutasındaki Türk or-
dusu Doğu harekâtını başlatmış ve 2 Aralık 1920 tarihinde Türkiye ile Erme-
nistan arasında Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre Nahçıvan 
geçici olarak Türkiye’ye bırakılmıştır.69

16 Mart 1921 yılında Rusya ile Türkiye arasında Moskova Anlaşması imza-
lanmıştır. Antlaşmanın 3. maddesine göre taraflar Nahçıvan bölgesinin hima-
ye hakkını üçüncü bir devlete bırakmamak şartıyla Azerbaycan himayesinde 
muhtar bir bölge olarak kabul etmiştir.70

Antlaşmanın 2. maddesine göre Ardahan ve Kars Türkiye’ye bırakılmış, Ba-
tum’a ait olan arazi ile Batum liman ve şehri Gürcistan’a verilmiştir. 13 Ekim 
1921 tarihinde imzalanan Rusya ile imzalanan Kars Anlaşması’na göre Ruslar 
Kars, Ardahan ve Artvin’in Türkiye’ye verilmesini kabul etmiştir. Türk sınırı ve il-
keleri Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan milletleri adına da kabul edilmiştir.71

Sonuç

Ermeni meselesine büyük güçlerin ilgisi, Osmanlı Devleti’nin iyice zayıfla-
maya başladığı XIX. yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştır. Ermenileri ken-
di emperyalist çıkarları çerçevesinde kullanan büyük güçler arasında Rusya 
da bulunmaktaydı. Batı devletlerinin Ermenilerle ilgilenmeleri karşısında bu 
devletlerin Anadolu’da söz sahibi olma ihtimaline karşılık Rusya’da o ölçüde 
Ermenilerle ilgilenmiştir. Ama hiçbir devlet Ermenilerin beklentilerini Rusya 
kadar planlı bir şekilde kendi çıkarları doğrultusunda kullanmamıştır.72

Ermenileri kullanmak suretiyle Kafkaslar, Anadolu ve Ortadoğu coğrafya-
sında nüfuz sahibi olmayı amaçlayan Rusya, Ermeni sorununu uluslararası 

67 Saray, a.g.e., s. 87.
68 Rus destekli Ermenilerin Kafkaslarda ve Doğu Anadolu’da yaptığı katliam ve tecavüz belgeleri 
için bkz. Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi III, 1920-1922, T.C. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No: 35, 
Ankara, 1998, s. 3-177.
69 Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri 
1578-1914, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
Yayın No: 4, Ankara, 1992, s. 5-6.
70 Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri 
1578-1914, s. 6.
71 Bakan, “a.g.m.”, s. 745-747.
72 Halil Metin, a.g.e., s. 61.
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bir boyuta getiren ve Türk-Ermeni ilişkilerini bozulmasına neden olan ilk dev-
let olmuştur. Rusya Balkanlar kanalıyla sıcak denizlere inme amacına malik 
olamayınca bunu Anadolu’nun doğusundan gerçekleştirmeye çalışmış; böyle-
ce Ermenilerle daha yakın temaslar kurmaya başlamıştır.

XIX. yüzyılda tüm dünyayı etkileyen milliyetçi ayaklanmalar çok uluslu 
Osmanlı coğrafyasını da etkilemiş; özellikle Balkanlar ve Kafkaslar da çeşitli 
kaosların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu bölgelerdeki azınlıkları isyan 
etmeye teşvik eden devletlerin başında gelen Rusya, bu yolla oluşturduğu 
kaotik ortam ile politik hedeflerine ulaşmaya çalışmıştır.

Tarih boyunca Türkler ile Ermeniler arasında husumet ortamı yaratmayı 
gaye edinen Rusya bunu başlıca iki temel politika çerçevesinde gerçekleştir-
meye çalışmıştır. Bunlardan biri Müslümanların zorla sürülmesiydi. 1828-
1920 yılları arasında iki milyondan fazla Müslüman topraklarından sürül-
müştür. Kaçabilenler Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır. Diğeri ise Hıristiyan 
unsurları Kırım, Stepler ve Kuzey Kafkasya’ya yerleştirmekti. 1828-1854 yıl-
larında Anadolu’dan yaklaşık 100.000 Ermeni Kafkaslara getirilmiştir. 1877-
1878 de 70.000, 1895-1896 yıllarında 60.000 Ermeni Kafkaslara geçmiş-
tir. Birinci Dünya Savaşı’nda Anadolu’daki 400.000 Ermeni, Kafkaslar’daki 
400.000 Müslüman ile mübadele etmiştir. 1820-1920 yıllarında ise 600.000 
Ermeni ile 2 milyon Müslüman yine karşılıklı göç etmişlerdir.73

Rusya’da 1917 yılında Bolşevik İhtilali’nin çıkması üzerine Ruslar Doğu 
Cephesi’nden çekilirken buraların idaresini Ermeni birliklerine teslim etmiş-
tir. Rusların desteğiyle idareyi ele alan bu birlikler buraları yakıp, yıkmış ma-
sum Müslümanları katletmiştir.74 Doğu Anadolu bölgesinde Rus işgaline yar-
dım eden Ermeniler Müslüman-Ermeni kavgasını da başlatmıştır.

Rusya’nın Çarlık dönemindeki yayılmacı politikaları yeni unsurlarla ge-
nişleyip Sovyetler Birliği döneminde de devam etmiştir. Ortadoğu ve Akdeniz 
başta olmak üzere sıcak denizlerde söz sahibi olmak Sovyet Rusya politika-
larının ana dinamiğini oluşturmuştur. Bu politikalarını uygularken izlediği 
strateji ise; politikalarını engelleyecek unsurları önce kendi tarafına çekmek 
bu olmazsa baskılarla yıldırmak bu da başarısız olursa güç tehdidini kullanıp 
sıcak savaşı bölgesel anlamda başlatıp yönlendirmek olmuştur.75 Sovyet Rus-
ya çıkarları çerçevesinde 1922 yılında Ermenistan’ı bir Sovyet Cumhuriyet 
haline getirmiş,76 daha sonra burayı işgal ederek Ermenistan’ı kendi bünye-
sine katmıştır.77 Yüzyıllar boyu Rusya’nın himayesi altında yaşamış, onların 
maddi, manevi ve siyasi yardımları sayesinde devlet kurmuş Ermeniler, 24 
Eylül 1991’de Ermenistan’ın bağımsızlığını ilan etmişlerdir.

Ermeniler genel anlamda İngiltere’nin büyük desteklerine rağmen Rusla-
rın yanında yer alıp onlarla beraber hareket etmeyi tercih etmişlerdir. Bunun 

73 Akçora, a.g.e., s. 93.
74 Akçora, a.g.e., s. 94.
75 Halil Metin, Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, Milli Eğitim Yayınları, 
Ankara, 2001, s. 60.
76 Metin, a.g.e., s. 61.
77 Eser, “a.g.m.”, s. 910.
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sebebini İngiltere’nin Sivas konsolosu Albay C.W. Wilson Londra’ya çektiği 
gizli raporunda şöyle açıklar:

“Yakın komşuluk ilişkileri, gelenek ve göreneklere bağlı olarak uzun za-
man bir yerde beraber yaşamak ve belli bir dini inanca bağlı olarak bir 
yerde yaşamak, Ermenileri Ruslara olduğundan fazla yakınlaştırmıştır. 
Ermeniler kendilerinin sahip oldukları ve sergiledikleri kurnazca tavırla-
rın, yalancılıklarının, casusluklarının, çevirdikleri entrika ve kirli oyunla-
rın, kendilerinin sahip oldukları sınır tanımayan hasetlik ve açgözlü oluş-
larının birer politik değere sahip olduklarına inanılarak, bütün bu özellikle-
rin ve davranışların hepsinin Rusların hoşuna gittiğini çok iyi biliyorlar.”78
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DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE
TÜRK BASINI (1950-1960)

Şerif SEVİM*

Öz

Bu makalede Demokrat Parti’nin iktidar olduğu 1950-1960 yılları arasın-
da Türk basınının durumu incelenmiştir. Birinci bölümde 1950-1954 yılları 
arasında basın alanında çıkarılan kanunlar ve uygulamaları incelenmiştir. 
İkinci bölümde 1954-1957 yılları arasında hükümet ile basın arasındaki ilişki-
ler incelenmiş olup bu yıllarda yaşanılan 6-7 Eylül Olayları’nın basın üzerin-
deki etkisi incelenmiştir. Üçüncü bölümde 1957-1960 yılları arasında hükümet 
basın arasındaki sertleşen ilişkiler incelenerek gazeteciler hakkında açılan 
davalara yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise Demokrat Parti’nin iktidar ol-
duğu 1950-1960 yılları arasında çıkarılan gazeteler hakkında genel bilgilere 
yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Demokrat Parti, Basın, Gazete, Gazeteci.

The Turkish Press During The Ruling Democratic Party
(1950-1960)

Abstract
The status of the Turkish press regarding the ruling Democratic Party 

between the years 1950-1960 has been examined in this article. Laws and 
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Giriş

Tek parti döneminde basın iktidarın sıkı kontrolü altındaydı. Çok partili 
hayata geçiş döneminde birçok alanda yenilikler yapıldığı gibi basın alanında 
da yenilikler yapılmış fakat 1950’ye kadar basın özgürlüğü sınırlı bir seviyede 
kalmıştır. Tarihte ‘Dörtlü Takrir’ olarak bilinen önergenin verilmesi ve Celal 
Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes ve Refik Koraltan’ın CHP’den ihraç 
edilmesinin ardından 7 Ocak 1946 yılında Demokrat Parti resmen kurulmuş-
tur.1 Celal Bayar önderliğinde kurulan Demokrat Parti 1946-1950 yılları ara-
sında mecliste ana muhalefet görevini üstlenmiştir. Bu yıllarda 1931 yılında 
yürürlüğe giren basın kanunu geçerlidir. Bu kanun sınırlı bir basın özgürlüğü 
öngörmekteydi. Gazete ve dergi çıkarmak hükümet iznine tabi tutulmuş ve 
hükümetin bu yayınlar üzerinde sıkı denetimi kurulmuştur. Ayrıca bu yayın-
ları kapatma yetkisi de yine hükümetin elinde olmuştur.

Demokrat Parti kurulduktan sonra basın kanunu hakkında muhalif gö-
rüşler dile getirmiş ve iktidar olması durumda bu kanunun değiştirileceğini 
vadetmiştir. Demokrat Partililerin bu muhalefeti neticesinde hükümet mev-
cut basın kanunda değişikliğe giderek süreli yayınların kapatılması yetkisi-
ni mahkemelere devretmiştir.2 Fakat birçok süreli yayın üzerindeki hükümet 
baskısı devam etmiştir. Bu değişiklik birçok basın mensubunu tatmin etme-
miş ve basına özgürlük getireceği vaadinde bulunan Demokrat Parti’ye destek 
vermişlerdir. Bu dönemde çıkan birçok gazete Demokrat Parti’nin muhalif gö-
rüşlerine sayfalarında sınırlı bir biçimde yer vermişlerdir. Çok partili bir dü-
zene geçilmek istendiğinden bu yayın organlarının Demokrat Parti görüşlerine 
sınırlı bir seviyede yer verilmesine hükümet izin vermiştir.

Tarihi kaynakların birçoğu Demokrat Parti iktidarı dönemini 1950-1954, 
1954-1957 ve 1957-1960 yılları arasındaki dönemler olarak üçe ayırarak in-
celemiştir. Bu sınıflandırma o dönemde yapılan seçimlerin dikkate alarak ya-
pılan bir tasniftir. Demokrat Parti 1950 seçimlerini kazanarak iktidar olur, 
1954 seçimlerinde oylarını artırarak yeniden iktidara gelir. Öne alınan 1957 
seçimlerinde Demokrat Parti’nin oyları düşer fakat yine iktidar olur. 1960’da 
da bilindiği üzere askeri darbe ile iktidardan uzaklaştırılır ve başta Başbakan 
Adnan Menderes olmak üzere, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Ba-
kanı Fatin Rüştü Zorlu idam edilir. Celal Bayar’ın idam cezası affedilir ve bir-
çok partili hapis cezasına çarptırılır. Biz de Demokrat Parti’nin iktidar olduğu 
bu on yıllık dönemi üçe ayırarak dönemin basınını inceleyeceğiz.

1. 1950-1954 Dönemi

14 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerin ardından Demokrat Parti tek başına 
iktidar olmuş ve muhalefet yıllarında vadettiği üzere hemen yeni bir basın 
kanunu hazırlatarak meclise getirmiştir. Bu kanun önergesi çok hızlı ve kısa 
süre içerisinde mecliste kabul edilmiştir. Hatta bu nedenden dolayı CHP’nin 

1 Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s. 239.
2 Nilgün Gürkan, Türkiye’de Demokrasiye Geçişte Basın, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998, s. 85-
89.

223_Serif_Sevim.indd   2 08.08.2016   15:08:18

94



3ŞERİF SEVİM / DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE TÜRK BASINI (1950-1960)

yayın organı olan Ulus Gazetesi’nde ‘Af ve Basın Kanunları dün gece kabul 
olundu. Basın Kanunu’na bazı kayıtlar konuldu. Ekspres Kanun diye işte buna 
derler.’3 şeklinde eleştirilmiştir.

Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile kısa bir süre içerisinde tutuklu 
bulunan birçok gazeteci serbest bırakılmış, kapatılan bazı gazeteler yeniden 
çıkmaya başlamış ve bu dönemde yeni gazeteler de yayın hayatına başlamış-
lardır.4 Yukarıda belirtilen yeni basın kanunu Demokrat Parti’nin iktidara gel-
mesinden yaklaşık iki ay sonra, 15 Temmuz 1950 mecliste kabul edilmiştir. 
Bu kanunun hazırlanması sürecinde CHP’nin daha önceki çalışmalarından 
faydalanılmış ve kanun o dönemde ‘mukayeseli hukuk bakımından en hürri-
yetperver ve demokrat olduğu’ savunulmuştur.5

5680 sayılı yeni Basın Kanunu ile 1931’den beri yürürlükte olan eski Ba-
sın Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni kabul edilen Basın Kanunu top-
lam 44 maddeden oluşmaktadır. Öncelikle bu kanunun bazı önemli madde-
lerine bakalım:

BASIN KANUNU
Kanun no: 5680
Kabul tarihi: 15/07/1950
Yürürlüğe girme tarihi: 21/07/1950
Madde 1: Basın serbesttir.
Madde 5: Her mevkutenin yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdürü bu-

lunur, neşriyatın muhtelif kısımlarını idare için ayrı mesul müdürler bulunduru-
labilir. Mesul müdür aşağıdaki şartlara haiz olmalıdır.

1. Türk vatandaşı olmak ve Türkçe okur yazar olmak.
2. 21 yaşını bitirmiş olmak.
3. Türkiye’de ikametgah sahibi olmak ve oturmak.
4. Devlet memuru, asker veya ordu mensubu olmamak.
5. Mahcur veya amme hizmetlerinden memnu olmamak.
6. Ağır hapis, beş seneden fazla hapis cezalarından biri ile hükümlü olmamak.
7. Neşir tehdidi ile para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcı-

lık, emniyeti suiistimal ve hileli iflas suçlamalarından biri ile hükümlü olmamak.
Madde 13: Mevkutelerde çalıştırılan muhbir ve muhabirlerin 18 yaşını bi-

tirmiş olmaları şarttır.
Madde 42: 1881 sayılı Matbuat Kanunu ve tadilleri yürürlükten kaldırıl-

mıştır.6

Bazı maddelerini yukarıda sıraladığımız 5680 sayılı Yeni Basın Kanunu ile 
basın hayatımızda önemli değişikler meydana gelmiştir. Eski Matbuat Kanu-
nu tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Genel olarak Yeni Basın Kanunu’nur 

3 Ulus Gazetesi, 15 Temmuz 1950, s. 1.
4 Arzu Kihtir, Medya ve Demokrasi Kültürü Ekseninde Demokrat Parti Dönemi ve Basın, Anonim 
Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 93.
5 Orhan Koloğlu, Türk Basını, Kuvay-ı Milliye’den Günümüze, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
1993, s. 102.
6 Kihtir, a.g.e., s. 193-201.
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bütün maddelerini değerlendirdiğimizde aşağıdaki değerlendirmeleri tespit 
edebiliriz:

- Bu kanun ile artık gazete ve dergi çıkarmak için izin veya ruhsat alınması 
uygulamasına son verilmiştir. Gazete ve dergi kurmak için bildirimde bulun-
mak kanunla yeterli hale gelmiştir.

- Kötü ün yapmış kişilerin gazetecilik mesleği ile iştigal etmesini engelleyen 
yasaklar kaldırılmıştır.

- Basın ile ilgili suçların görüşülmesi özel yetkili mahkemelere verilmiştir.
- Süreli yayın sahiplerinin sorumluluğu sadece hukuki ve mali sorumlulu-

ğa indirgenmiştir. Suç sayılan bir yazıdan ve haberden dolayı ilgili gazetenin 
yazı işleri müdürü ve yazarlar sorumlu hale gelmişlerdir.7

- Daha önceki basın kanunda da olduğu üzere yurt dışında basılan ve yur-
da sokulan yayınlar gerek görülmesi durumunda hükümet tarafından sansür 
edilebileceği maddesi yeniden kabul edilmiştir. Yurt dışından ülkeye yayın 
sokabilmek için Bakanlar Kurulu tarafından izin verilmesi gerekmektedir. Ba-
kanlar Kurulu izinsiz olarak yurda sokulan yayınları toplatabilme yetkisine 
de sahipti. Ülkeye yasa dışı yollardan yayın sokan ve dağıtanlara üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecekleri de kanunda belirtilmiş-
tir. Ayrıca Türkiye’de basılan süreli yayınların mali olarak da devlete açık 
bildirimler yapmaları gerekmektedir. Bu kuralın konulmasının sebebi yurt 
dışından ülkeye zararlı yayın yapma için mali destek sağlanma ihtimalidir.8 
Kanunun bu maddesi ile aslında Türkiye’de komünist propaganda yapılması-
nın önüne geçilmek istenmiştir.

- Yeni Basın Kanunu’nda yer alan bir diğer madde süreli yayınlarda çıkan 
haber ve yazılarda bir kişinin haysiyet ve gururuna dokunan, menfaatini bo-
zan ve gerçeğe aykırılık tespit edilen hükümler ihtiva etmesi durumunda bu 
kişi o süreli yayına cevap verme hakkına sahipti. Verilen cevap metninin sü-
reli yayında çıkan haber büyüklüğünde olması gerekiyordu. İlgili süreli yayın 
bu cevabı sayfalarında yayınlamak zorundaydı. Tüzel kişiler ve kuruluşlar da 
cevap hakkına sahiptiler.9

- Ayrıca Yeni Basın Kanunu’nda yer alan bir diğer maddeye göre ise intihar 
olayları hakkında haber çerçevesini aşan yorum ve fotoğrafların yayınlanması 
da yasaklanmıştır. Evlenmeleri kanunen yasaklanmış kişiler hakkında cinsel 
içerikli haberlerin yapılması da bu kanun ile yasaklanmıştır. Hükümet bu 
şekilde toplum ahlakını bozabilecek yayınların önüne geçmeyi amaçlamıştır.10

Demokrat Parti bu kanunun çıkmasının ardından 5681 sayılı Matbaalar 
Kanunu ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışan ve Çalıştırılan Arasında-
ki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’u çıkarak basın yayın hayatı-
na yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu kanun ile basın mesleğinde çalışanların 

7 Kihtir, a.g.e., s. 95.
8 Onur Öztürk, Demokrat Parti Dönemi Basın Rejimi ve Zafer Gazetesi (1957-1960) Ulus Gazetesi İle 
Karşılaştırmalı Bir İnceleme, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2007, s. 51.
9 Sulhi Dönmezer, Basın Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1964, s. 146.
10 Kihtir, a.g.e., s. 193-201.
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haklarının çerçevesi çizilmiştir. Özetle bu kanuna göre çalışanların sigortadan 
faydalanmaları, işten çıkarılma durumunda tazminat almaları, izinlerinin dü-
zenlenmesi vb. alanlarda iyileştirmeler yapılmıştır.11

Çıkarılan bu kanunlar ile basın yayın hayatına getirilen yenilikler olumlu 
sonuçlar vermiş ve çıkan gazete sayısı da okuyucu sayıda artmıştır. Demokrat 
Parti yönetimi ile basın dünyası arasındaki ilişkiler 1953 yılına kadar olumlu 
havada devam etmiştir. 1953’ten sonra çeşitli nedenlerden ilişkiler bozulmaya 
başlamıştır. Çeşitli yolsuzluk haberlerinin gazetelerde yer alması, ekonomik 
durumun olumsuzlaşması vs. nedenlerden dolayı bazı gazeteler Demokrat 
Parti’yi eleştirel haberlere sayfalarında yer vermişlerdir. Bu durum neticesin-
de hükümet kanadı ile bazı gazetelerin arası bozulmaya başlamıştır.

Demokrat Parti’nin 1954 yılının başlarında meclise sunduğu ‘Neşir Yoluy-
la Veya Radyo İle İşlenecek Bazı Cürümlerin Hakkında Kanun Tasarısı’ büyük 
tartışmalara yol açmıştır. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere Cum-
huriyetçi Millet Partisi ve bazı gazeteler bu yasa tasarısına tepki göstermişler-
dir. Tepkilerin nedeni basın özgürlüğüne kısıtlamaların geleceği endişesidir. 
Tepkilere rağmen ilgili kanun 9 Mart 1954 yılında kabul edilmiştir. İlgili ka-
nunun bazı maddeleri şöyledir:

NEŞİR YOLUYLA VEYA RADYO İLE İŞLENECEK BAZI CÜRÜMLER HAKKIN-
DA KANUN

Kanun no: 6334
Kanun tarihi: 09/03/1954
Madde 1: Matbuat vasıtasıyla her ne suretle olursa olsun:
1. Namus, şeref veya haysiyete tecavüz edilmesi veya hakarette bulunul-

ması,
2. İtibar kıracak veya şöhret veya servete zarar verebilecek bir hususun 

isnad edilmesi,
3. Rıza hilafında hususi veya ailevi ahvalin teşhir olunması,
4. Yukarıdaki hal ve suretle tecavüz, hakaret, isnad veya teşhire maruz 

bırakılacağından bahisle tehditte bulunulması hallerinde faile (6) aydan (3) se-
neye kadar hapis ve (1000) liradan (10.000) liraya kadar ağır para cezasıyla 
cezalandırılacaklardır.

Madde 2: 1.nci maddede yazılı cürümlerden dolayı takibat icrası şikayete 
bağlı değildir.

Madde 3: Devletin siyasi veya mali itibarını sarsacak veya ammenin telaş 
veya heyecanını mucip mahiyette yalan haber veya havadisleri veya bu ma-
hiyetteki vesikaları neşredenler 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve (2.500) 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılacaktır.12

6334 numaralı kanunun kabul edilmesinin ardından gazetecilere karşı 
açılan dava sayısında çok büyük artış olmuştur. Birçok gazeteci yargılanmış 
ve çeşitli suçlardan dolayı mahkum olmuşlardır. Yasa gereğince savcılıklar 

11 Mehmet Ali Şuğle, İş Hukuku Açısından Gazeteci, ÇGD Yayınları, Ankara, 2001, s. 111-117.
12 Kihtir, a.g.e., s. 211.
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herhangi bir şikayete gerek duymadan suç işlediklerini düşündükleri kişiler 
hakkında dava açabilmektedirler.

1954 yılında yasal olarak yapılan bir diğer değişiklik ise 5680 numaralı Ba-
sın Kanunu’nda yapılan değişiklik olmuştur. Bu değişikliğe göre Basın Kanu-
nu’na göre yargılanan gazeteciler artık özel yetkili mahkemeler yerine ağır ceza 
mahkemelerinde yarılanmalarına karar verilmiştir. Yaşanan bu değişikliklerle 
basın yayın çevreleri ile hükümet arasındaki ilişkiler iyice bozulmaya başlamış-
tır. CHP’nin yayın organları hükümeti ağır şekilde eleştirirken Demokrat Par-
ti’nin yayın organları da hükümetin icraatlarını överek okuyucusuna ulaştırmış 
ve muhalefeti eleştirmiştir. Bu şartlar altında 1954 genel seçimlerine gidilmiştir.

2. 1954-1957 Dönemi

2 Mayıs 1954 tarihinde yapılan genel seçimlerden Demokrat Parti daha 
da güçlenerek çıkmıştır. Seçimlere katılım %88.63 seviyesinde yüksek bir ra-
kamdır. Seçim sonuçlarına göre:

Demokrat Parti: %57.6 oy oranı ile 502 milletvekili,
Cumhuriyet Halk Partisi: %35.41 oy oranı ile 31 milletvekili,
Cumhuriyetçi Millet Partisi: %4.9 oy oranı ile 5 milletvekili,
Bağımsızlar: %1.5 oy oranı ile 3 milletvekili çıkarmışlardır.13

Seçimlerden büyük başarı ile çıkan Demokrat Parti’nin basın ile ilişkileri 
1957 yılında yapılacak seçimlere kadar da pek iyi düzeyde olmamıştır. Seçim-
lerin ardından gazetecilere açılan dava sayısı artmıştır. Birçok gazeteci hapis 
ve para cezasına çarptırılmıştır. Ceza alan gazetecilerden en tanınanlarından 
birisi Hüseyin Cahit Yalçın’dır. Yalçın Başbakan Adnan Menderes’e hakaret 
ettiği gerekçesiyle 26 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Hapis cezasını 
çekerken 80 yaşını dolduran Hüseyin Cahit Yalçın cezası gerek yurt içinden 
gerekse yurt dışından gelen tepkiler sonucunda Cumhurbaşkanı Celal Bayar 
tarafından affedilmiştir.14 Bu dönem ceza alan bir diğer isim Adnan Mende-
res’e iktidarın ilk yıllarında hayli yakın bir isim olan ve gelecekte başbakanlık 
yapacak olan Nihat Erim’dir. Cumhuriyet Partisi’nin mallarına el konulma-
sına dair kanunun çıkmasıyla partinin yayın organı olan Ulus Gazetesi de 
kapatılmıştır. Nihat Erim, Ulus’u Yeni Ulus ismiyle yeniden çıkarmaya baş-
lamıştır. Gazetede yer alan içeriklerden dolayı Erim’e 35.222 lira ağır para 
cezası verilmiştir. 7 Nisan 1955’te ise Türk Sesi Gazetesi’nin sahibi Mükerrem 
Sarol’a hakaret ettiği gerekçesiyle dönemin en ünlü haftalık dergisi olan Akis 
Dergisi sahibi ve yazarı Metin Toker mahkum olmuştur.15

1955 yılı gelindiğinde Kıbrıs meselesi basının bir numaralı gündem mad-
desi durumundadır. Kıbrıs Türkleri’ne yapılan baskılar ve kötü uygulamalara 
tepkiler bu dönemde Türkiye’nin en önemli gündem maddesi olmuş durum-

13 Erdoğan Gönül, Türkiye’de Demokrasinin Yüzyıllık Serüveni 1908-2008, Karakutu Yayınları, 
İstanbul, 2009, s. 126.
14 Alpay Kabalcı, Türk Basınında Demokrasi, Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 
1994, s. 237.
15 Ayşe Elif Emre Kaya, “Demokrat Parti Döneminde Basın-İktidar İlişkileri”, Gazi Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dergisi, Ankara, 1999, s. 101.
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dadır. Gelecek bölümlerde ayrıntılı olarak incelendiği üzere Kıbrıs’ın duru-
munun görüşülmesi ve adaya barış getirilmesi için garantör ülkelerden İngil-
tere bir kongre toplamayı planlar ve Türkiye ile Yunanistan Londra’da Eylül 
ayında toplanan bu kongreye görüşlerini bildirmek ve bir çözüme ulaşmak 
için katılırlar. Netice itibari ile görüşmelerden bir sonuç alınamaz. Kongre 
henüz kapanmamışken Selanik’te Atatürk’ün doğduğu eve bomba atılması 
haberinin radyo ve gazetelerde yer alması üzerine başta İstanbul olmak üzere 
Ankara ve İzmir’de çeşitli gösteri ve yağma olayları yaşanır. Bu olaylar tarihe 
6-7 Eylül Olayları geçmiştir. Bu olayların çıkmasında ve yayılmasında basının 
çok büyük etkisi vardır.

6-7 Eylül Olayları yukarıda da belirtildiği üzere Selanik’te Atatürk’ün doğ-
duğu eve bomba atıldığı haberinin radyoda verilmesi ve bu haberin aynı gün 
ikinci baskısını yapan İstanbul Ekspres Gazetesi’nde yer alması üzerine16 Yu-
nanistan’a tepki için toplanan kalabalıkların bir süre sonra başta İstanbul 
Beyoğlu bölgesi olmak üzere Rum vatandaşlara ait ev, işyeri, dükkan, iba-
dethane gibi yerlerin tahrip ve yağma edilmesi ile son bulan olaylardır. Bu 
olaylar Türkiye’yi uluslararası arenada zor duruma düşürmüş ve istenmeyen 
sonuçlar doğurmuştur. Polis ve asker olayları durmamada geç kalmış ve ne-
ticede can ve mal kayıpları meydana gelmiştir. Olayların bu duruma gelmesi 
Demokrat Parti iktidarını zor duruma düşürmüştür.

6-7 Eylül Olayları’nın basın üzerinde de önemli etkileri olmuş ilan edilen 
sıkıyönetim kararları neticesinde basına çeşitli sansür ve yasaklamalar geti-
rilmiştir. Basına bu şekilde sansür ve yasaklamaların getirilmesindeki amaç 
bu tarz haberlerin tekrar yayılmasını engellemek ve halkı galeyana getirebile-
cek haberlerin önüne geçebilmektir. 6-7 Olayları neticesinde hükümet İstan-
bul, Ankara ve İzmir’de örfi idare (sıkıyönetim) ilan etmiş sonrasında bu karar 
mecliste onaylanarak 6 ay süreyle geçerli kılınmıştır.

Demokrat Parti hükümeti sıkı yönetim ilanına ilişkin kararın meclisten ge-
çirilmesinde hayli zorlanmış başta parti içi muhalefet olmak üzere bu konuda 
eleştirel görüşler dile getirilmiş fakat Adnan Menderes Demokrat Parti millet-
vekillerini ikna etmeyi başarmıştır. Netice itibariyle sıkıyönetim ilan edilmiş ve 
Dr. Mükerrem Sarol’un önerisiyle sıkıyönetim komutanlığına Nurettin Aknoz 
Paşa getirilmiştir. Sıkıyönetim kararları neticesinde sokağa çıkma yasağı ilan 
edilmiştir. 6-7 Eylül Olayları’nın basın üzerindeki genel etkisini değerlendi-
recek olursak: Öncelikle 6-7 Eylül Olayları’nın çıkmasına neden olan ve ilk 
olarak radyo ve Anadolu Ajansı tarafından duyurulan Atatürk’ün doğduğu 
evin bombalanması ile ilgili haberler o dönem Basın Yayından Sorumlu Bakan 
olan Mükerrem Sarol’un bilgisi dahilinde yayınlamıştır. Sarol bu konuyla ilgili 
anılarını anlattığı Bilinmeyen Menderes isimli eserinin ilk cildinde kendisine 
haberin neden halka bu şekilde bildirildiği ile alakalı Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar ile yaşadığı diyaloğu anlatmaktadır. Bu konuşma Adnan Menderes ve 
birçok bakan ve bürokratların da bulunduğu bir mecliste gerçekleşmiş olup 
ilgili diyalog şu şekildedir:

16 Ateş Vuran, Medyada Promosyon. Basın Kendini Sorguluyor, TGC Yayınları, İstanbul, 1996, s. 79.
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“…Tam bu sırada Cumhurbaşkanımız Bayar, bana hitap ettiler:
‘Sarol Atatürk’ün evinin bahçesine bomba atıldığı haberini ajansta yayım-
lanmasına neden izin verdiniz?
Ben, böyle bir izin vermemiştim. Anadolu Ajansı Müdürü rahmetli Şerif 
Arzık’ı göstererek şöyle cevap verdim:
‘Ajans müdürümüz haberi Sayın Başbakanımıza İstanbul’da bizzat bil-
dirmiş ve kendilerinden direktif istemiş, Başbakanımız, ajans müdürü İs-
tanbul’da idiler, bendeniz Ankara’daydım. Bu başvuru üzerine sayın baş-
bakanımız bomba haberinin yayımlanmasını ve ayrıca Ankara, İstanbul, 
İzmir radyolarının öğle neşriyatına yetiştirilmesini emir buyurmuşlardır.
Başbakanımızın kararından sonra benim bakan olarak takdir hakkım söz 
konusu olamazdı efendim! Sayın Bayar, acılı ve öfkeli yüzünden benden 
öte bir yana çevirdi. Havada soru dolu bir sessizlik çınlıyordu.”17

Sıkıyönetim ilanının ardından Nurettin Aknoz Paşa İstanbul’da bir basın 
toplantısı düzenleyerek sıkıyönetim komutanlığının aldığı bazı yasakları du-
yurmuştur. Bu yasaklardan basın ile ilgili olanları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Hükümeti eleştiren haberlerin yayınlanması yasaklanmıştır.
- Sıkıyönetim komutanlığının yaptığı çalışmalar ile ilgili yayın yapmak yasaktır.
- Halkı heyecanlandıracak haberlerin yayınlanması yasaklanmıştır.
- Kıbrıs ile ilgili yayın yapmak yasaklanmıştır.
- NATO devletleri ile ilgili haber yapmak yasaklanmıştır.
- 6-7 Eylül Olayları’nı komünistlerden başkasının çıkardığına dair yorum 

ve yazılar yasaktır.
- Öğrenci birlikleri ile ilgili yargılama ve soruşturma haberlerinin verilmesi 

yasaktır.18

Sıkıyönetim komutanlığının aldığı bu kararlar neticesinde gazete ve der-
gilerde yer alan birçok habere sansür uygulanmış ve bazı gazeteler yayın ya-
saklarına uymadıkları gerekçesiyle kapatılmışlardır. Bu kapatmaların bazıları 
süreli, bazıları ise ilgili gazetenin tamamen kapanması ile uygulamaya konul-
muştur. Halkı ayaklandıracak ve heyecana sevk edecek haberlerin yayınlan-
ması yasaklanmış, bunun yanında Kıbrıs içinde haber yapılması yasaklan-
mıştır. Bu durum Türk halkının belli bir süre Kıbrıs’ta yaşananlardan haber 
alamamasına neden olmuştur. Sansür nedeniyle bu dönemde çıkan gazetele-
rin sayfalarının bazı kısımları boş olarak çıkmıştır.

Sıkıyönetim komutanlığının aldığı gazete kapama kararlarından en önem-
lisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin yayın organı Ulus Gazetesi’nin kapatılması 
kararı olmuştur. Ulus Gazetesi, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün 19 Eylül 
1955’te gazetede yayınlanan ‘Çetin Bir İmtihan’ adlı makalesi üzerine kapatıl-
mıştır. Bu yazıda hükümet eleştirildiği için sıkıyönetim komutanlığının koy-
muş olduğu yasaklara uyulmamış ve bu gerekçe ile gazete en başlarda süresiz 
olarak kapatılmış sonrasında kapalı kalma süresi 31 gün ile sınırlandırılmış 

17 Mükerrem Sarol, Bilinmeyen Menderes, İnkılap Kitabevi, Cilt: 1, İstanbul, 2014, s. 402.
18 Öztürk, a.g.e., s. 58.
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fakat yasak ardından çıkan gazetede yine yasaklara uyulmadığı gerekçesiyle 
ikinci kez kapatma cezası uygulanmış bu sürede 32 gün ile sınırlandırılmıştır. 
Ulus Gazetesi’nin yanı sıra İsmet İnönü’nün ‘Çetin Bir İmtihan’ başlıklı maka-
lesinden iktibas yapmaları nedeniyle Hürriyet ve Tercüman Gazeteleri de 15 
gün süreyle kapatılmıştır.

Bu dönemde kapama cezası verilen bir diğer gazete ise Hergün Gazete-
si’dir. Hergün Gazetesi’nde yer alan ‘Amerika’nın bir tavsiyesi’ başlıklı maka-
lenin yayınlanması nedeniyle 15 gün süreyle kapatılmıştır. Hergün Gazetesi 
sıkıyönetim yasakları arasında yer alan NATO devletleri hakkında haber yap-
mak yasaktır maddesine uymadığı için cezalandırılmıştır. Kapatma cezası uy-
gulanan diğer gazeteler ise şöyledir: Medeniyet Gazetesi süresiz olarak, Dünya 
Gazetesi 15 gün süreyle, Zafer ve İstanbul Ekspres gazeteleri 1 gün süreyle 
kapatılmışlardır.19

Basında çıkan haberlere göre bir değerlendirme yapıldığında 6-7 Eylül 
Olayları sonucunda 11 can kaybı yaşanmış, 300 kişi yaralanmış, 4214 ev, 
1004 işyeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul ve toplam 5317 fabrika, 
otel ve bar zarar görmüştür.20

6-7 Eylül Olayları sonucunda hükümet komünist fikirlere sahip olan in-
sanları sorumlu tutmuş ve bütün yapılan yağma tahribat olaylarının ardında 
komünistlerin olduğu görüşü savunulmuştur. Bu görüş neticesinde çeşitli 
davalar açılmış ve birçok kişi tutuklanmıştır. Tutuklanan isimler arasında 
Aziz Nesin, Kemal Tahir, Fehmi Korucu, Dr. Nihat Saygın, Dr. Münevver Bo-
ratav, Dr. Can Boratav gibi isimler de yer almaktadır.21

1956 yılında basın ile ilgili yaşanan önemli olaylardan biri ise ‘İspat Hakkı’ 
olarak bilinen yasal bir düzenlenmenin meclise sunulması ve sonucunda bu 
kanunun kabulünü isteyenlerin Demokrat Parti’den istifa etmelerine sebep ol-
masıdır. İspat hakkı; bir gazetecinin herhangi bir haberini ispat etme hakkı ola-
rak tanımlanabilir. Örneğin bir kişi hakkında suçlama yaparak bir haber yap-
tıysa kanıtlarını da ortaya koymasıdır. İspat hakkı tartışmaları Demokrat Parti 
içerisindeki muhalefeti daha da gün yüzüne çıkarmış ve sonucunda Demokrat 
Parti’den ayrılan milletvekillerinin katılımıyla Hürriyet Partisi kurulmuştur.

İspat hakkı meselesinde hükümet gazetecilere böyle bir hakkın tanınma-
ması gerektiği görüşünü savunmuştur. Muhalefet ve parti içi muhalefet ise bu 
gazetecilere böyle bir hakkın tanınması gerektiğini savunmuşlardır. O yıllarda 
bir gazeteci herhangi bir yazısından veya haberinden dolayı kolayca hapse 
atılabiliyordu. Bu yasa ile gazetecinin ortaya attığı iddiayı ispat etme bunu 
basında yayınlama hakkı verilmesi istenmiştir fakat başta Adnan Menderes 
olmak üzere birçok Demokrat Partili gazetecilere böyle bir hakkın tanınmasını 
istememişlerdir. İspat hakkı tartışmaları ile bağlantılı olarak Türk Sesi Gaze-
tesi’nin de kurucu sahibi olan ve sonrasında haklarını Atıf Sakar’a devreden 
Mükerrem Sarol bakanlık görevinden istifa etmiştir.

19 Kihtir, a.g.e., s. 135.
20 Kihtir, a.g.e., s. 137.
21 Emre Oktay, Yaslı Ada, BRT Yayınları, İstanbul, 2006, s. 189-205.
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1956 yılında basın hayatı ile ilgili olarak iki kanunda düzenlemeler yapı-
lır. Bu düzenlemeler ile hükümetin basın üzerindeki baskısı iyice artar. Bu 
kanunlardan biri 1950’de çıkan basın kanununda bir dizi değişiklik öngören 
6733 numaralı kanundur. Bu kanun ile basın yayın organlarında sorumlu 
yazı işleri müdürü olabilmek için en az lise mezunu olmak şartı getirilmiştir. 
Ayrıca yine bu kanun düzenlemesi ile memleket ahlakını, aile nizamını boza-
bilecek yayın yapılması yasaklanmış, suç işlemeye tahrik edebilecek haber-
lerin yapılması da yasaklanmıştır. Basın Kanunu’nun yanında 1954 yılında 
çıkarılan Neşir Yoluyla veya Radyo ile İşlenecek Cürümler Hakkında Kanun’da 
da değişiklikler yapılmıştır.22 1956 yılında yapılan bütün bu değişiklikler ile 
hükümet basın üzerinde daha fazla baskı kurmaya başlamıştır. Çok sayıda 
gazeteci bu kanunlara aykırı hareket ettiği suçlamasıyla yargılanmış ve kimisi 
hapis cezasına çarptırılmış kimisi de ağır para cezalarını ödemeye mahkum 
edilmiştir. Bu durum hükümeti giderek yalnızlaştırmış ve parti içerisinden is-
tifalar, ihraçlar olmaya başlamıştır. Demokrat Parti bu şartlar altında genel 
seçimlere gitmiştir.

3. 1957-1960 Dönemi

1956 yılından sonra ülkedeki ekonomik durum eski canlılığını yitirmiş, 
çeşitli Demokrat Partililerin isimleri yolsuzluklara karışmış ve muhalefet ile 
hükümet arasındaki ilişkiler iyice gerilmiştir. Hükümet seçimleri bir yıl öne 
alarak 1957 yılında yapılmasına karar vermiştir. Seçimler 27 Ekim 1957 yı-
lında yapılmış ve Demokrat Parti oylarının azalmasına rağmen tekrar iktidar 
olmayı başarmıştır. Seçim sonuçları şöyledir:

Demokrat Parti: %47.9 oy oranı ile 424 milletvekili,
Cumhuriyet Halk Partisi: %41.1 oy oranı ile 178 milletvekili.

Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisi ise toplamda %10.9 oy ala-
rak toplam 10 milletvekili çıkarmışlardır. Ayrıca 4 de bağımsız milletvekili 
meclise girmeyi başarmıştır.23 Oy oranları ile çıkarılan milletvekili sayıları 
arasında orantısızlık olmasının sebebi o dönem yürürlükte olan seçim ka-
nunundan kaynaklanmaktadır. Bir parti herhangi bir ilde diğer partilerden 
aldıkları oy sayısının fazlalığına göre ya bütün milletvekillerini çıkarıyor ya da 
hiç milletvekili çıkaramıyordu.

1957 seçimlerinin ardından iktidar ile basın arasındaki ilişkiler daha da 
sertleşmiş, iktidar bu dönemde basın üzerindeki baskısını daha da artırmıştır. 
Nitekim bu dönemde Demokrat Parti yeniden iktidara gelmesine rağmen halk 
desteği azalmış ve eleştiriler de artmıştır. Bu eleştirileri gazetelerin sayfalarına 
taşıması ile hükümetin basına karşı olan tutumu da sertleşmiştir. İktidarın 
bu baskısı 1957 yılından itibaren çıkarılan kanun ve verilen cezalarla sınırlı 
kalmamış aynı zamanda ekonomik olarak da basını zor durumda bırakacak 
adımlar atılmıştır. Bu dönemde gazete kağıtlarının ithali sadece devlete eliyle 

22 Öztürk, a.g.e., s. 59.
23 Gönül, a.g.e., s. 133-134.
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yapılmaya başlanmıştır ve kağıtları devlet gazetelere satmaya başlamıştır. Bu 
durum neticesinde gazeteler kağıt alma hususunda zorluklarla karşılaşmış 
dönem dönem bazı gazeteler sayfa sayılarını azaltmak ve ücretlerini de yük-
seltmek zorunda kalmışlardır.

Türkiye’de basına uygulanan baskı ve gazetecilerin birçok davadan dolayı 
ceza alarak hapis yatmaları uluslararası kamuoyunun da gündemine gelerek 
zaman zaman dikkat çekmiştir. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) 9 Eylül 
1958’de Başbakan Adnan Menderes’e bir mektup göndererek, Türkiye’deki 
basın özgürlüğünün tehlikeye girmesinden duyduğu endişeyi dile getirmiş 
ve basın özgürlüğünün korunmasını istemiştir. İlgili mektupta ‘Herhangi bir 
ülkedeki iç politika olayları elbette bizi ilgilendirmez ama enstitümüz basın öz-
gürlüğünün korunması için bütün devletlerin dikkatini çekmekle kendini görevli 
saymaktadır. Türkiye’de basın özgürlüğü tehlikeye girmiştir.’24 denilmektedir. 
Enstitünün bu mektubu herhangi bir iyileştirmeye yol açmamış bunun üze-
rine IPI’nın yayın organı IPI Report’ta Türkiye’deki basın özgürlüğü üzerine 
kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır. Enstitü Vatan Gazetesi sahibi Ahmet 
Emin Yalman’ın hapis cezası alması üzerine Aralık ayında da bir bildiri ya-
yınlayarak dünya basınının Türkiye’deki basın özgürlüğünü kısıtlayıcı unsur-
ların protesto etmesini istemiştir.25 IPI’nın bu tutumu iktidar tarafından hoş 
karşılanmamış ve IPI Başbakan Adnan Menderes tarafından eleştirilmiştir. 
Menderes IPI’yı iç politikaya müdahale etmek ve komünistlikle suçlamıştır.

Mecliste Basın Yayın Bütçe Raportörü olarak görev yapan Türk Sesi Ga-
zetesi’nin kurucu sahibi Mükerrem Sarol bu dönemde bakanlıktan istifa et-
miştir. Sarol mecliste yaptığı bir konuşmada IPI’nın tutumunu eleştirmiş ve 
şunları söylemiştir:

‘Bu memleketin ne matbuatına ne siyasi ve iktisadi hayatını o beynelmilel 
basın enstitüsü idare edemez. Buna hiç ihtiyacımız yoktur. Sakarya’da, 
Dumlupınar’da namütenahi vatan evlatlarının kanının aktığı devirlerde 
bunlar tiyatro seyreder gibi bize saldırışa seyirci durumdaydılar. Binae-
naleyh onların bu memleketin idaresine basına müdahaleye hiçbir hak-
ları yoktur. Bugün dünyada ıstırap içinde kıvranan ve hayvanlara reva 
görülen muameleler içinde yaşayan memleketler var. Bu basın enstitüsü 
bunlarla uğraşsın, kalkıp henüz demokrasisi daha genç yaşta olan bu 
memleketin vatandaşları arasına nifak sokmak gayretinde bulunursa 
buna ne muhalifi ne de muvafığı itibar eder. Yer yer bu gibi hareketlere 
karşı bir aksülamel olmuşsa buna vatanın müşterek aksülameli şeklinde 
kabul etmek ve bundan memnun olmak lazımdır.’26

1958-1959 yıllarında basın hayatımızda önemli yere sahip bir diğer olay ise 
Pulliam Davaları olarak tarihe geçen olaylardır. Eugene Pulliam Amerikalı bir 

24 Remzi Balkanlı, Basın Hürriyeti, Resimli Posta Matbaası, Ankara, 1961, s. 54.
25 Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), Phoenix Yayınevi, Ankara, 
2004, s. 402-403.
26 Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi 1919-1965, Cumhuriyet Dönemi, Doğuş Matbaacılık, An-
kara, 1968, s. 381.
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gazetecidir. Indianapolis Star ve Arizona Republic gazetelerini çıkaran önemli 
bir gazetecidir. Pulliam gazetede Türkiye hakkında yazı yazmak ve Adnan Men-
deres’le görüşmek üzere Türkiye’ye gelir. Pulliam Türkiye’ye geldikten sonra 
Adnan Menderes ile görüşmek için iki üç defa randevu alır fakat görüşme bir 
türlü gerçekleşmez. Bunun üzerine Pulliam Adnan Menderes ile görüşemeden 
Amerika’ya geri döner. Pulliam Amerika’ya döndükten sonra Türkiye’de bası-
na uygulanan baskıları konu edinen iki tane sert içerikli makale yazar.

Pulliam bu makalelerinde, 1957 seçimlerinden sonra Türkiye’de iktidar 
tarafından basına uygulanan baskılardan bahseder.27 Pulliam bu yazıları son-
rasında Ahmet Emin Yalman’a gönderir ve Yalman da yazıları Türkçeye çevi-
rerek ve sert bir başyazı yazarak sahibi olduğu Vatan Gazetesi’nde yayınlar. 
Sonrasında bu yazılar hakkında diğer muhalif gazetelerde de yazılar yayın-
lanır. Pulliam’ın yazıları başta Vatan Gazetesi olmak üzere, Dünya, Ulus ve 
Kervan gazeteleri ile Akis ve Altıok dergilerinde yayınlanır. Bu yayınlar üzerine 
davalar açılır ve bu gazete ve dergiler ile bazı yazarlar ceza alırlar. Ayrıca bu 
yazıları yayınlayan gazetelerden Ulus 2 ay, Akis dergisi 1 ay yayınlanmama 
cezası verilmiş. Kim Dergisi kapatılmış. Vatan Gazetesi de süresiz olarak ka-
patılmıştır.28 Adnan Menderes Pulliam’ın yazılarını yayınlayan Dünya Gazete-
si hakkındaki şikayetini geri alır ve Dünya Gazetesi ceza almaktan kurtulur.

Demokrat Parti döneminin sonlarına doğru Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
yasa dışı yollardan iktidara gelmek için silahlandığı, hücre şeklinde örgüt-
lendiği ve isyan için hazırlandığı iddialarını araştırmak için mecliste Nisan 
1960’da Tahkikat Komisyonu kurulmuştur. Tahkikat Komisyonu 15 milletve-
kilinden oluşmaktadır. Komisyonunun ana amacı CHP’nin faaliyetlerini ince-
lemektir. Fakat komisyon bu mevzunun dışında basın ile de alakalı kararlar 
almıştır. Yasaklara uymayan gazetelerin basılmasının ve dağıtılmasının en-
gellenmesi bu komisyonun kararları arasındadır. Ayrıca gazete ve dergilerin 
meclisteki görüşmeler ile ilgili haber yapması da yasaklanmıştır. Ayrıca öğ-
rencilerin düzenlediği gösteriler hakkında da haber yapmak yasaklanmıştır.

Tahkikat Komisyonu faaliyette olduğu bir aylık sürede Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin yayın organı Ulus Gazetesi’nin faaliyetleri ile yakından ilgilenmiş ve 
gazeteye birtakım yaptırımlar uygulamıştır. 19 Nisan 1960 günü CHP Genel 
Başkanı İsmet İnönü tahkikat komisyonun faaliyetlerini anlatan bir yazı kale-
me almıştır ve bu yazı Ulus Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Tahkikat Komisyonu 
Ulus’un dağıtımını durdurmak için emir vermiş fakat bu emir tam manasıyla 
uygulanmamıştır ve Ulus Anadolu’ya dağıtılmıştır.

Bu dönemde Tahkikat Komisyonu birçok gazeteciyi sorgulamıştır ve bazı 
gazete ve dergilerin binaları polis tarafından basılarak arama yapılmıştır. İs-
tanbul ve Ankara’da öğrencilerin Tahkikat Komisyonu’nun faaliyetlerini pro-
testo ettikleri gösterilen haberleri de bazı gazetelerde yayınlanmış ve bu gaze-
teler Tahkikat Komisyonu tarafından çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Cum-
huriyet Gazetesi 10 gün, Yeni Sabah 10 gün, Milliyet 15 gün ve Demokrat 

27 Kihtir, a.g.e., s. 162.
28 Kihtir, a.g.e., s. 163.
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Parti’nin kendi yayın organı Zafer Gazetesi de 27 gün kapatılmıştır.29 Tahkikat 
Komisyonu bu cezaların ardından bir süre sonra faaliyetlerine son vermiş 
fakat 27 Mayıs 1960 ordu içerisindeki cuntacı bir grup subay darbe yaparak 
yönetime el koymuştur böylece seçimle iş başına gelen Demokrat Parti’nin on 
yıllık iktidarı darbeyle sona ermiştir. Darbe sonrası birçok yayın organı dar-
beyi desteklemiş ve Demokrat Parti’ye karşı ağır eleştirilerde bulunmuşlardır.

Genel olarak Demokrat Parti iktidarı döneminde basının durumuna baktığı-
mızda 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden sonra basın yayın ha-
yatında olumlu birçok gelişme görülmüştür. Basın kanunun değiştirilmesi ve 
gazetecilere tanınan haklar ile basının çalışmaları kolaylaştırılmıştır. 1953 yı-
lından itibaren de basın ile iktidarın ilişkileri bozulmaya başlamış ve bu durum 
giderek sertleşen eleştirilere ve müdahalelerle sonuçlanmıştır. Demokrat Parti 
iktidarı aldığı Cumhuriyet Halk Partisi gibi kendisine yayın organları oluştur-
muş ve bu yayın organları ile kendi faaliyetlerini yine kendi istediği gibi halka 
iletme yolunu seçmiştir. Bu açıdan baktığımızda tek parti döneminde görülen 
parti yayın organlığı kurumu Demokrat Parti döneminde de devam etmiştir.

Demokrat Parti kurulduktan kısa bir süre basının önemine vakıf olmuş 
ve kendine bağlı iki tane basın şirketi kurarak basın alanındaki faaliyetle-
rinin bir kısmını bu şirketler üzerinden sürdürmüştür. Bu şirketler Anka-
ra’da Güneş Matbaacılık Türk Anonim Şirketi ve İstanbul’da Neşriyat Türk 
Anonim Ortaklığı’dır. Bu şirketler direk olarak Demokrat Parti’ye bağlı olarak 
çalışmışlardır ve mali açıdan Demokrat Parti bu şirketlere krediler bularak 
gelişimlerini sağlamıştır. Güneş Matbaacılık Türk Anonim şirketi Zafer, Köylü 
gazetelerini çıkararak iktidar yanlısı yayın politikaları izlemişlerdir. Neşriyat 
Türk Anonim Şirketi ise İstanbul’da Havadis Gazetesi’ni çıkarmıştır. Bir süre 
sonra 1957 yılında bu iki şirket birleşerek yayın hayatındaki faaliyetlerini 
1960’a kadar devam ettirirler.

Demokrat Parti’nin iktidarı boyunca gazeteleri kontrol altında tutmak ve 
yönlendirmek için kullandığı bir diğer unsur ise resmi ilanların dağıtılma-
sı hususudur. O dönemde resmi ilanların gazeteler için büyük önemi vardı. 
Çünkü gazetelerin topladıkları peşin satış ücretleri ile yayın hayatlarını de-
vam ettirmeleri olanaksızdı. Devlet eliyle verilen resmi ilan ve kamu iktisadi 
teşekküllerine ait reklamların gazeteler için büyük önemi vardı. Bu ilan ve 
reklamların dağıtılması CHP döneminde gazetenin satış oranına göre değil 
de iktidara yakınlığına göre dağıtılıyordu. Örneğin CHP’nin yayın organı Ulus 
gazetesi tirajı en yüksek gazete olmamasına rağmen en fazla ilan ve reklam 
alan gazeteydi. Yine aynı şekilde CHP’ye bağlı Tanin ve Memleket gazeteleri 
de haksız bir şekilde devletin verdiği ilan ve reklamlardan yüksek oranda pay 
alıyorlardı. Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle bu durum da tam tersine 
dönmüştür. Demokrat Parti’yi destekleyen gazetelere yüksek oranda ilan ve-
rilirken CHP’yi destekleyen gazetelere ya hiç ilan verilmemiş ya da çok düşük 
miktarda ilan verilmiştir.30

29 Albayrak, a.g.e., s. 402.
30 Koloğlu, a.g.e., s. 124.
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4. Demokrat Parti İktidarı Yıllarında Yayınlanan Gazeteler ve Bu Ga-
zetelere Ait Genel Bilgiler

01.07.1950 - 31.12.1959 tarihleri arasında bazı gazetelere verilen ilan ve 
reklamların tutarları şu şekildedir:

Zafer / Zafer Akşam Postası Gazetesi: 7.114.330 TL
Cumhuriyet Gazetesi: 2.653.704 TL
Milliyet Gazetesi: 2.271.427 TL
Hürriyet Gazetesi: 2.269.643 TL
Son Posta Gazetesi: 2.145.394 TL
Yeni İstanbul Gazetesi: 1.817.612 TL
Vatan Gazetesi: 1.641.143 TL
Havadis Gazetesi: 1.146.882 TL
Tercüman Gazetesi: 1.139.578 TL
Ankara Telgraf Gazetesi: 1.083.296 TL
Hürses Gazetesi: 1.021.926 TL
Ulus Gazetesi: 930.953 TL
Son Havadis Gazetesi: 690.418 TL
Apoyevmatini Gazetesi: 91.460 TL’dir.31

Genel olarak baktığımızda Demokrat Parti iktidarında ülke geneline hi-
tap eden süreli yayınlar ve bu yayınların iktidar veya muhalefet tarafında yer 
almaları açısından bir değerlendirme yapılması bu dönem basını hakkında 
daha sağlıklı değerlendirme yapmamız açısından önemli olacaktır. 1950-1960 
yılları arasında yayınlanan süreli yayınların bazıları aşağıdaki gibidir.

Zafer Gazetesi:

Demokrat Parti’nin resmi yayın organı olarak değerlendirebileceğimiz Za-
fer Gazetesi 30 Nisan 1949 yılından itibaren yayınlanmaya başlar ve 27 Mayıs 
1960 darbesiyle yayın hayatı sona erer. Gazetenin merkezi Ankara’dadır. Za-
fer Gazetesi’ni Mümtaz Faik Fenik çıkarmakta ve başyazarlığını üstlenmiştir. 
Gazetenin yazarları arasında Orhan Seyfi Orhon, Burhan Belge, Fuat Köprülü 
gibi isimler yer almaktadır.

Cumhuriyet Gazetesi:

Gazete 1924 yılında kurulmuştur. Demokrat Parti’nin kurulmasıyla başta 
gazetenin başyazarı Nadir Nadi olmak üzere Demokrat Parti’yi destekleyen bir 
yayın politikası izlemeye başlamıştır. Nadir Nadi 1950 seçimlerinden Demok-
rat Parti listesinden bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir. Demokrat 
Parti ile gazete arasındaki ilişkiler 1957 yılından itibaren gerilmiş ve gazete 
muhalefet saflarına geçmiştir. Gazetenin yayın kadrosunda Hasan Ali Yücel, 
Abidin Daver, Burhan Felek gibi isimler vardır.32

31 Korkmaz Alemdar, İletişim ve Tarih, İmge Kitabevi, Ankara, 1996, s. 136.
32 Aysun Köktener, Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 
14.
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Milliyet Gazetesi:

Milliyet Gazetesi Demokrat Parti’nin iktidara gelmeden 11 gün önce 3 Ma-
yıs 1950 tarihinde kurulmuştur. Gazetenin kurucusu ve başyazarı Ali Naci 
Karacan başta Adnan Menderes olmak üzere Demokrat Partililere çok yakın 
bir kişidir. Gazete ilk dönemlerinde 1954’lere kadar Demokrat Parti’yi des-
tekleyen bir yayın politikası sergiler, Abdi İpekçi’nin genel yayın yönetmeni 
olmasıyla Demokrat Parti’yi eleştiren bir yayın politikası izlemeye başlar.33

Hürriyet Gazetesi:

Hürriyet Gazetesi 1 Mayıs 1948 yılından itibaren çıkmaya başlar. Gazete-
nin sahibi ve başyazarı Sedat Simavi Demokrat Parti’yi destekleyen bir yayın 
politikası izlemiştir. Gazetenin yönetimi Sedat Simavi’nin ölümünün ardından 
oğulları Erol ve Haldun Simavi’ye geçer. Gazetenin yazarları arasında Sedat 
Simavi, Rahmi Karaca, Hikmet Feridun Es gibi isimler vardır.34

Vatan Gazetesi:

Vatan Gazetesi 1939 yılında yayın hayatına başlar. Gazete Demokrat Par-
ti döneminde başlangıçta iktidarı desteklese de sonrasında başta gazetenin 
başyazarı Ahmet Emin Yalman olmak üzere iktidara karşı muhalif yayın po-
litikası izlemeye başlar. Gazete 1950-1960 arasında birçok kez kapatılmış, 
başyazarı Ahmet Emin Yalman hapis cezasına çarptırılmıştır.

Ulus / Yeni Ulus:

Gazetenin kuruluşu aslında 1920’lerde yayın hayatına başlayan Hakimiyet-i 
Milliye isimli iki haftada bir yayınlanan gazeteye dayanır. Ulus ismini 1934 yı-
lında alır. Gazete CHP’nin resmi yayın organlığını üstlenmiştir. Demokrat Par-
tisi’ni iktidar olduğu yıllarda basında en keskin muhalefeti yürüten gazetedir. 
Ulus Gazetesi yukarıda da belirtildiği gibi çıkarılan bir yasa ile CHP’nin malvar-
lığına el konulmasıyla Yeni Ulus adıyla çıkmaya başlar. Gazetede CHP yöneti-
cilerinin makaleleri yayınlanmıştır. Özellikle İsmet İnönü’nün ülke meseleleri 
hakkında kaleme aldığı ve Demokrat Parti’yi eleştirdiği birçok makalesi gazetede 
yayınlanmış ve bu nedenle gazeteye dönem dönem kapama cezaları verilmiştir.

Akşam Gazetesi:

Akşam Gazetesi’nin kuruluş tarihi 1919’dur. Gazete birçok kez el değiştir-
miştir. Demokrat Parti döneminde Akşam Gazetesi muhalefet yapan önemli 
gazetelerden biri olmuştur.

Akis Dergisi:

Akis Dergisi 1954 yılından itibaren İsmet İnönü’nde damadı olan ve siyasi 
tarihimizde önemli bir yeri olan Metin Toker tarafından çıkarılmaya başlan-
mıştır. Akis Dergisi haftalık olarak çıkmış ve siyasi konuları ele almıştır. Türk 
Sesi Gazetesi’nin sahibi Mükerrem Sarol hakkında birçok kez muhalif haber-

33 Emin Karaca, Milliyet Olayı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1995, s. 22-25.
34 İrem Barutçu, Babıali Tanınanları Simavi Ailesi, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2004, s. 34.
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ler yapması ve Mükerrem Sarol’un gazeteyi çıkarırken devletten ilan alması 
hususunda usulsüzlük yaptığı iddialarına sayfalarında yer vermiştir. Ayrıca 
yine Demokrat Parti Kongresi’nde Mükerrem Sarol’un partinin genel idare ku-
ruluna seçilmesini eleştirmiş ve Fuat Köprülü ile Mükerrem Sarol arasındaki 
siyasi çekişmeyi birçok kez işlemiştir. Dergi bu konuların dışında da muhalif 
yayınlar yapmış ve zaman zaman da kapatılma cezası verilmiştir.

Dünya Gazetesi:

Dünya Gazetesi Falih Rıfkı Atay’ın öncülüğünde 1952 yılından itibaren 
çıkmaya başlamıştır. Dünya Gazetesi de Demokrat Parti iktidarı döneminde 
muhalif yayınlar yapmış ve kapatılma cezası verilmiştir. Dünya Gazetesi ile 
Adnan Menderes’in ilişkileri dönem dönem düzelmiştir. Parti aleyhine açılan 
bir davada Adnan Menderes’in şikayetini geri alması üzerine gazete o dönem-
de kapatılma cezası almaktan kurtulmuştur.

Sonuç

Genel mânâda bir değerlendirme yaptığımızda, Demokrat Parti iktidarının 
başladığı yıllarda basın alanında önemli değişiklikler olmuş, çıkarılan yeni yasa-
lar ile basın yayın hayatında birçok yenilik yapılmış ve basına önemli bir özgür-
lük sahası açılmıştır. İlerleyen yıllarda basın ile hükümetin arası giderek gergin-
leşmiş ve önemli bir muhalif basın topluluğu oluşmuştur. Demokrat Parti iktida-
rı muhalif basına karşı sert uygulamalar almaya başlamış ve birçok gazete geçici 
veya kalıcı olmak üzere kapatılmış, bazı gazetelere ise sansür uygulanmıştır.
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Öz

Tarihçiler 19. yüzyıl İngiliz-Afgan savaşları üzerinde çok durmuş olsa da 
1857 Hindistan Ayaklanması dönemindeki İngiliz-Afgan ilişkileri ile ilgili araş-
tırmalar yeterince ilgi görmemiştir. Birbiriyle iç içe olan Orta Asya-Güney Asya 
tarihine ait bu mühim safhada özellikle Afgan Emir Dost Muhammed Han’ın 
söz konusu ayaklanma karşısındaki tutumu ayrı bir önem taşımaktadır. 1857 
yılında, Britanya Hindistan’ının Kandahar’a bir heyet gönderdiğini görmekte-
yiz. Bu heyete tabip subay olarak eşlik eden ve ileride Afgan dilleri ve etnolojisi 
ile alakalı belli başlı otoritelerden biri olacak olan Henry Walter Bellew, heyet 
olarak kendilerinin ayaklanma döneminde Afganları Hindistan’a saldırmak-
tan alıkoyan başlıca unsur olduklarını iddia etmektedir. Peki, Bellew’in bu id-
diası ne derece doğrudur? Bu çalışmada, Dost Muhammed’in aynı dönemde 
Britanya Hindistan’ına karşı sergilediği temkinli politikanın ana sebebi ve Bel-
lew’in Kandahar’da bulunan heyet hakkındaki iddiası üzerine durulmuştur. 
Emir’in ihtiyatlı tutumu aslında İran ve Rusya karşısındaki pozisyonuna dair 
endişelerini yansıtmaktadır. 19. yüzyıl İngiliz-Afgan ilişkilerine ait bazı birincil 
bulgular ve ön sonuçlara yer veren bu çalışma hazırlanırken, Dost Muhammed 
Han ve Britanya Hindistan’ına ait görüşleri belirleyebilmek adına döneme ait 
hatırat ve tanınmış isimlerin eserlerinden ana kaynak olarak yararlanılmıştır.

Anahtar kelimeler: Henry Walter Bellew, Dost Muhammed Han, Herbert 
B. Edwardes, 1857 Hindistan Ayaklanması, 19. Yüzyıl İngiliz-Afgan İlişkileri.

An Assessment On The Anglo Afghan Relations During The 1857 
Indian Mutiny

Abstract
Historians have written much about the Anglo-Afghan wars of the 19th 

century. Yet they have largely neglected the issue of Anglo-Afghan relations 
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during the Indian Mutiny of 1857, particularly the perspective of the Afghan 
state under Dost Mohammed Khan during this critical moment in the intercon-
nected history of Central Asia and South Asia. In 1857, the British in India sent 
a diplomatic mission to Kandahar. Henry Walter Bellew, who accompanied 
the mission as its medical officer, and later became a major authority on the 
languages and ethnology of Afghanistan, claimed that the mission was the 
key factor in deterring Afghan attacks into India during the Mutiny. To what 
extent was Bellew’s claim true? I argue that Dost Mohammed’s restraint aga-
inst the British in India during the Mutiny was not ultimately because of the 
British mission. The Amir’s caution reflected his worries about Afghanistan’s 
position in relation to Persia and Russia beyond. My paper represents some of 
the initial findings and preliminary conclusions on Anglo-Afghan relations in 
the 19th century. It is based on the contemporary memoirs and other writings 
of the notable personalities as primary sources to ascertain the views of both 
Dost Mohammed and the British in India.

Keywords: Henry Walter Bellew, Dost Mohammed Khan, Herbert B. 
Edwardes, 1857 Indian Mutiny, 19th Century Anglo-Afghan Relations.

Giriş

Bu çalışmanın amacı, Orta Asya ve Hint yarım adası arasında bir kavşak 
konumunda olan Afganistan’ın, Britanya İmparatorluğu’nun bölgedeki varlı-
ğı açısından dönüm noktası olan 1857 Hindistan Ayaklanması dönemindeki 
siyasetini incelemek ve İngiliz-Afgan ilişkilerinin bu kısa dönemine ait bazı 
bulguları paylaşmaktır.

Döneme ait hatırat ve raporların dışında, bu çalışmayı yürütürken genel pers-
pektifi daha iyi yakalayabilmek adına modern eserlerden de istifade edilmiştir.

19. yüzyılda Orta Asya, gelecekteki tarih çalışmalarında “Büyük Oyun” ya 
da İngiliz dilinde bilinen adıyla “Great Game” olarak nitelendirilecek olan, Rus-
ya ve İngiltere arasındaki çekişme ve siyasi oyunlara sahne olmuştur. Bu çekiş-
mede, taraflardan Rusya saldırgan ve yayılmacı bir siyaset güderken, İngilte-
re’nin hamlelerinin daha ziyade ihtiyatlı ve sahip olduğu varlıklarını korumaya 
yönelik olduğunu söyleyebiliriz.1 Ancak ortak nokta olarak iki taraf da siyasî 
anlamda adeta tetikteydi, Ruslar Orta Asya’da, İngilizler ise Güney Asya’da.

Hiç şüphesiz İngiltere’nin Hindistan sömürgesi adına yaşadığı dönüm nok-
talarından biri de 1857’de başlayan ve ciddi bir sarsıntı geçirdiği büyük ayak-
lanma olmuştur. Ancak İngilizler her ne kadar madden ve manen kendilerince 
ağır bedeller ödemiş olsalar da, büyük bir konsantrasyonla bu sarsıntıyı at-
latmayı başarmışlardır.

Bu hassas dönemde İngiliz yetkili makamları, kuzey-batılarında bulunan 
komşuları Afganlara karşı son derece titiz bir siyaset izlemişlerdir. Zira dö-
nem, Britanya Hindistan’ının, bir de kuzey-batıdan çatışma yaşamayı kal-

1 Steve Sabol, “Orta Asya’da Rus-İngiliz Rekabeti”, https://www.tarihtarih.com/, erişim tarihi: 28 
Mayıs 2016, saat: 18.13; Mehmet Saray, “Türkistan’da Rus-İngiliz Rekabeti”, Tarih Dergisi, Sayı: 
34, İstanbul, 1984, s. 397-416.
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dıramayacağı hassasiyetteydi. Uzun zamandır İngilizlerle sıkıntılar yaşayan 
Afganlar adına ise bu bir fırsat sayılabilir, isyan eden Hindistan ordusu ve 
halkıyla yapacakları ortak bir harekat, İngilizlerin Hindistan’daki varlığına 
dair sonun başlangıcı dahi olabilirdi.

Afganistan’ın bu hassas zaman dilimindeki durumuna dair bizi bilgilendiren 
kaynaklardan biri, aynı yıl İngiliz yetkililerce Kandahar’a gönderilen heyetin bir üyesi 
olan Henry Walter Bellew’in, gerçekleştirdikleri ziyaret hakkındaki raporudur. Nite-
kim durumun hassasiyetini Bellew, Journal of a Political Mission to Afghanistan (Bir 
Afganistan Siyasi Heyetinin Seyir Defteri) isimli raporunda şöyle ifade etmektedir:

“Hindistan’da ayaklanmalar baş göstermişti ve onların (heyetin) Afganis-
tan’daki durumu daha kritik bir hal almıştı. Buna rağmen, Binbaşı Lums-
den’in mükemmel tutum ve yerinde kararları ile, heyet Kandahar’daki po-
zisyonunu, Hindistan’daki ayaklanmalar bastırılana dek devam ettirmiştir.
Bu şekilde (heyet), Britanya İmparatorluğu’nun selamet ve muhafazasına 
büyük oranda yardımcı olmuştur. Sadece Kandahar’daki heyetin ve serin 
kanlı cesur tavrıyla en zorlu ve değişken şartlar altında onun (heyetin) 
idaresini yürüten başkanın varlığı, Afganların Hayber’den geçen geçitle-
rinden akın edip Peşaver’e saldırmalarını engellemiştir.”2

Heyetin Britanya İmparatorluğu’nun selamet ve muhafazasına büyük oran-
da yardımcı olmasına dair yukarıda geçen iddia, meseleyi kanaatimizce araş-
tırmaya değer kılan ancak teyide muhtaç bir beyandır.

Afganların bu dönemde, yani 1857 Hindistan Ayaklanması sırasında, doğu 
sınırlarının ötesinde olup bitene karşı tepkisiz kaldıkları ortadadır. Ancak bu 
tutum yalnızca Kandahar’da bulunan heyetin varlığıyla oluşturduğu bir tesi-
rin sonucu muydu yoksa başka faktörler de söz konusu muydu? Aşağıda bu 
süreci ve Afganların bu süreçteki yaklaşımını daha iyi anlamaya çalışacağız.

Öncelikle, 1857 Hindistan Ayaklanması’nın hemen öncesindeki Afgan-İngiliz 
ilişkilerini daha iyi inceleyip, akabinde Henry Walter Bellew’in3 iddiasına dönelim.

2 Henry W. Bellew, Journal Of A Political Mission To Afghanistan In 1857, Smith Elder and Co. 65, 
Cornhill, London, 1862, s. 90-91.
3 Eserinden anlaşıldığı üzere, uzmanlık alanı heyetin işlerini ve halk arasındaki popülaritesini 
arttırmış olan yukarıdaki iddianın sahibi Henry Walter Bellew hakkında bu noktada kısaca bilgi 
vermek faydalı olabilir. 1834 Hindistan doğumlu olan Bellew, emekliliğinden sonra İngiltere’ye 
dönmüş ve 1892 yılında burada yaşamını noktalamıştır. Gördüğü tıp eğitiminin ardından, öncelik-
le 1854’te Kırım’da hizmet etmiş, hemen ertesi yıl Bengal Tıp Hizmetleri’nde askeri doktor asistanı 
olarak atanmıştır. Bellew’in 1857 Afganistan heyetinin ziyaretine dair yazdığı mezkur çalışması, 
Afgan idaresinin o dönemki gündem ve vaziyeti hakkında bize kıymetli bilgiler sunmaktadır. Bu, 
Bellew’in, ileride devamı gelecek olan ve daha ziyade vazifelendirildiği heyetler yahut başka ça-
lışmalarındaki gözlemler ve edindiği bilgilere dayanan eserlerinin ilkidir. 1886 yılında emekliye 
ayrılan Bellew, bir tıbbiyelinin ordu içinde yükselebileceği en üst noktaya erişmiştir. Kendisi, aynı 
zamanda üyesi olduğu Royal Asiatic Society önünde, emekliliği döneminde pek çok bildiri sunmuş-
tur. Journal of a Political Mission to Afghanistan (Bir Afganistan Siyasi Heyetinin Seyir Defteri) adlı, 
yukarıda kısa bir alıntı yapılmış olan çalışması, iki ana bölümden oluşmakta olup, ilk bölümünde 
Afganların kökeni, tarihi, Afganistan coğrafyası, iklimi, bitki örtüsü, tarihi yapıları, Afgan halkının 
yapısı, fiziki görüntüleri ve kendisine anlattıkları hikayelere yer vermiş, ikinci bölümde ise yola 
çıkışlarından itibaren başlayıp, yer yer siyasî değerlendirmeler de yaparak, durak durak, adeta bir 
günce havasında yaşadıklarını kendi gözünden yorumlayarak aktarmıştır. Ayrıca bkz. Obituary 
Notices, “Surgeon-General Henry Walter Bellew, M.D., C.S.I.”, The Journal Of The Royal Asiatic 
Society Of Great Britain And Ireland, October, 1982, s. 880-883.
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Barış ve Dostluk Antlaşması

Hindistan Ayaklanması’ndan kısa bir süre önce uluslararası arenada çe-
şitli cephelerde hassas bir dönemden geçilmekteydi. Orta Asya’da adeta sat-
ranç oynayan kuvvetlerin hesaplarının çatıştığı tek nokta bu coğrafya değildi 
ve 1854’te bunun bir tesiri olarak Kırım’da Rusya ve Britanya İmparatorluğu 
bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Bu durumda İngilizler adına kendilerini 
başka cephelerden sağlama almak mecburiyeti doğmaktaydı ki, dolayısıyla 
gözler Orta Asya’da Rusya ve Britanya Hindistan’ı arasındaki sıkışmak üzere 
olan ve önemi artan Afganistan’a çevrilmekteydi.4

Rusya’nın yayılmacı politikası varlığını, Afganistan’ın batısında da hisset-
tirmiş ve buna bağlı olarak İran’ı, Herat’ı almak üzere desteklemişti.5 Herat 
üzerinde hakimiyet iddiası olan Emir Dost Muhammed Han’ın ise buna kar-
şın, konumunu destekleyecek bir müttefik arayışına girdiğini görmekteyiz. 
Uzun zamandır ilişkileri düzeltme çabasında olan Hindistan’daki İngiliz yetki-
lilere artık olumlu cevap vermesi de zaten bunun bir neticesiydi.

Elbette ki İngilizlerin ilişkileri toparlama niyetleri, sadece zor durumda ka-
lan Afganlara destek amaçlı değildi. Herat üzerindeki olası bir İran hakimiye-
tinin hemen ardından gelecek tehlikenin, bir Rus nüfuzu olacağını görmek-
teydiler ve bu da arzu ettikleri son şeydi.6

Böylece taraflar, karşılıklı yakınlaşmanın ilk meyvesi olarak 13 Mart 1855 
tarihinde Peşaver’de bir barış ve dostluk anlaşmasına imza attılar. Afgan tara-
fını Emir Dost Muhammed’in veliahdı Gulam Haydar Han, İngiliz tarafını ise 
Pencap idarî amiri John Lawrence temsil etmekteydi.7

Ancak 1856 yılında İran’ın Herat’ı işgal8 etmesi üzerine iki taraf da du-
rumu daha da pekiştirme ihtiyacı hissetmiş ve bu defa doğrudan Emir Dost 
Muhammed Han’ın katılımıyla görüşmeler yinelenmişti.

İngilizleri yine John Lawrence’in temsil ettiği bu ikinci görüşme ile, hatları 
daha belirgin ikinci bir anlaşma imzalanmıştı. Buna göre İngilizler, İran’la 
savaş sürdüğü sürece, aylık bir ödemeyle Afganları maddi anlamda destekle-
meye söz verirken, karşılıklı olarak sınırların son halinin tanınacağı teminatı 
da verildi. Bu aynı zamanda Afganların, İngilizlerin Peşaver’deki hakimiyetle-
rini kabulleri anlamına gelmekte ve ayrı bir önem arz etmekteydi. Zira bölge 
aslında yakın zamana kadar Afgan hakimiyetindeydi.9

4 W.K. Fraser-Tytler, Afghanistan; A Study Of Political Developments In Central And South Asia, 
Oxford University Press, London-New York-Toronto, 1953, s. 122.
5 Smith, İngilizlerin Herat meselesindeki endişelerini gayet açık bir şekilde açıklamaktadır. Bkz. 
R. Bosworth Smith, Life Of Lord Lawrence, Cilt: 1, Smith, Elder & Co. 15 Waterloo Place, London, 
1883, s. 500-501; John C. Griffiths, Afghanistan, New York-Washington-London, 1967, s. 18; 
Orhan Yazıcı, Modern Afganistan’ın Kuruluşu, Mengüceli Yayınları, Malatya, 2011, s. 63-64; Ar-
minius Vambery, The Coming Struggle For India, Cassel & Company, Limited: London, Paris, New 
York & Melbourne, 1885, s. 118-146.
6 T. Rice Holmes, A History Of The Indian Mutiny, London, 1904, s. 28.
7 Smith, a.g.e., s. 460-461.
8 Recep Uslu, “Herat”, TDİA, Cilt: 17, İstanbul, 1998, s. 460-461.
9 Thomas Barfield, Afghanistan, A Cultural And Political History, Princeton University Press, Prin-
ceton & Oxford, 2010, s. 128.
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Anlaşma metninde geçen bir diğer ibare ise, aynı yıl içinde İngiliz tarafın-
dan Afganistan’a, gelişmeleri izlemek ve verilen ödeneğin kullanımını takip 
amacıyla bir heyetin yollanacağı yönündeydi ki,10 bu da evvelce mevzu bahis 
olan heyetin oluşturulma ve gönderilme sebebidir.

1857 Yılı İngiltere’nin Afganistan Heyeti

1857 yılında Afganistan’a gönderilen bu heyetin başına muhafız alayı komu-
tanı Binbaşı Harry B. Lumsden atanmış, kardeşi Üsteğmen Peter S. Lumsden 
onun siyasî yardımcısı ve yukarıda adı geçen asistan-cerrah Henry W. Bellew 
ise heyetteki tabip subay olarak belirlenmişti. Bunların dışında heyette iki 
tane yerli isim bulunmaktaydı ki bunlardan biri Emir’in sarayındaki güveni-
len İngiliz ajanı Nevab Fuydar Han, diğeri ise Kandahar’a dek kendilerine eşlik 
edecek olan Gulam Server Han Hagvani’ydi.11

R. Bosworth Smith, heyette bir doktor gönderilmesinin nedenini, heyeti 
Kandahar’da popüler hale getirmek ve olası zorluklara karşı mukavemet gös-
terebilmelerine yardımcı olabilmek şeklinde açıklamaktadır.12

Ziyareti bu raporun esasını oluşturan heyet, Gulam Haydar Han ve John 
Lawrence’in ilk anlaşma yaptıkları tarihten tam olarak iki yıl sonra yani 13 
Mart 1857 yılında Peşawer’den Afganistan’a doğru yola çıkmıştır. Heyet he-
nüz Kandahar’a varmadan önce, İran geri adım atmış ve Paris Antlaşması ile 
Herat’tan geri çekilmeyi kabul etmiştir.13 Ne var ki bu bilgi heyete yoldayken 
ulaşmış ve ziyaret kararlaştırıldığı şekliyle devam etmiştir. Bunun doğal bir 
sonucu olarak heyetin Afganistan’daki konumu da farklılık arz etmiştir.

1857 Hindistan Ayaklanması

Aynı tarihlerde aniden Hindistan’da bir ayaklanmanın patlak verdiğini görmek-
teyiz. 1857 Hindistan Ayaklanması olarak bilinen bu kargaşa dönemi, neredeyse 
Britanya Hindistan’ının sonunu getirmek üzere olan bir yerli asker isyanıydı. Hal-
kın da yerli askerlere destek vermesiyle geniş katılımlı bir başkaldırıya dönüşen 
bu harekat, Hindistan’a on dört ay süren bir iç savaş dönemi yaşatmıştır.14

Heyet ayaklanma haberini ilk olarak dolaylı bir kaynaktan, Kandahar’da 
bulunan Serdar Gulam Haydar Han’ın sarayında görevli olan ve sabahları he-
yeti düzenli olarak ziyaret eden General Faramuz Han’dan öğrenmişti. Buna 
göre, Serdar, babası Emir Dost Muhammed Han’dan gelen özel bir ulak vası-
tasıyla Hindistan’daki yerli askerlerin umumi isyan haberini almıştı. Faramuz 
Han bunun dışında bazı detay bilgiler de iletmiş ve heyet bu haber karşısında 
adeta şok olmuştu. Öyle ki ilk etapta doğruluğundan şüphe duyup, kaygı 
içinde kendi özel postalarını beklemeye koyulmuşlardı.15

10 Bellew, a.g.e., s. 89.
11 Bellew, a.g.e., s. 90.
12 Smith, a.g.e., s. 526.
13 Yazıcı, a.g.e., s. 64.
14 Henry Frederick Malcolm, Complete History Of Hindostan, From The Earliest Times To The Pre-
sent Day; With Full Particulars Of The Recent Munity In India, Philadelphia, 1858, s. 3-4.
15 Bellew, a.g.e., s. 253-254.
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Ne var ki haberlerin doğruluğu duyulup yayılmaya başladıktan sonra du-
rum hem heyet hem de Afgan hükumeti adına kaygı verici boyuta ulaşmıştır. 

Hükümete karşı yapılan dahili baskının yanı sıra, heyete karşı düzenlenen 
bazı sivil tertipler de bu dönemde etkisiz hale getirilmiştir.16 Oysaki bunlar 
sadece Kandahar cephesinde göğüslenen baskılar olup, Afgan yönetiminin 
İngilizlere karşı harekete geçmesini zorlamaya yöneliktiler.

Kabil’de yaşadığı muhalefete karşı direnen Dost Muhammed Han ile ilgili 
aşağıdaki yorum, hem içinde bulunduğu toplumu, hem de duruma itidalle 
yaklaşan şahsiyetini anlamamız bakımından önemli bir ayrıntıdır:

“Şahsî olarak, tutum ve de umuma mahsus tavır olarak Dost Muhammed 
Han, kendi fikrini savunmak için münasip ve mümkün olan her türlü yolu 
açıkça ortaya koyar. Soğukkanlı, öngörülü, hükümette bilge ve savaş ala-
nında mahir bir kumandandı. …Her ne kadar herkesçe sevilen bir lider 
olmasa da, tavizsiz otorite kurabilen ve aylak Afgan halkıyla nasıl baş 
edilebileceğinin farkında olan ilk adamdır.”17

Afganlarla ilgili ifadesini objektiflikten uzak bulsak da, Mohan Lal’ın Emir 
Dost Muhammed Han hakkında kaleme aldığı biyografik eser, İngilizlerle ya-
pılan anlaşmayı sürdürebilmek için Afganlara karşı direnen adamın nasıl bir 
kimliğe sahip olduğu hakkında bize fikir vermektedir.

İngiltere’ye Karşı Cihat Çağrısı

Bir yanda İngilizlere karşı cihat çağrısı yapan din adamlarına direnmek 
gibi zor bir yol, öte yanda ise apaçık bir gerçek yatmaktaydı ki, İngilizler Hin-
distan’da çok kritik bir dönemden geçmekteydi ve sahiden bu durum çok 
ciddi bir siyasî fırsata çevrilebilirdi. Şayet Afganlar direnişçilerle eşzamanlı bir 
harekata girişebilselerdi, İngilizleri ciddi bir sarsıntıya uğratıp belki de Hin-
distan’daki idarelerine son vermeyi başarabilirlerdi. Böylece 19. yüzyıl dün-
ya tarihine ciddi bir etkide bulunmaları da hayal olmaktan öteye gidebilirdi. 
Muhtemelen İngilizler bu tehlikeyi sezmiş olmalı ki Afganlarla aralarında bir 
anlaşma olmaması durumunda önce Peşaver, sonra Pencap, en nihayetinde 
ise Hindistan’ın ellerinden gidebileceği endişesini taşımaktaydılar.18

1855 ve 1857 Yılları Antlaşmaları

İngilizlerin bu korku ve panik hallerini daha iyi anlatabilmek için şunu ifade 
etmek gerekir ki 1855 ve 1857 yıllarında yapılan her iki anlaşmayı da Britanya 
Hindistan’ı adına imzalayan John Lawrence’in öncesi ve sonrası tutumu, konu 
ile alakalı en net bir örnektir. Her iki anlaşmadan önce de Afganlarla yakınlaş-
ma fikrine karşı direnen Lawrence, onlarla yapılacak en iyi anlaşmanın, aslın-
da onlarla mümkün oldukça az ilişki içinde olmak olduğunu savunmaktaydı. 
Ancak olaylar İngilizler adına öyle beklenmedik ve ani ilerledi ki, sergilenen 
panik ve endişe hali ne denli gafil avlandıklarını ortaya koymaktaydı.

16 Bellew, a.g.e., s. 255-256.
17 Mohan Lal, Life Of The Amir Dost Mohammad Khan Of Kabul, Volume: I, London, 1846, s. 236-237.
18 Charles Allen, Soldier Sahibs, Carroll & Graf Publishers, New York, 2001, s. 281-282.
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Lawrence kısa sürede sadece fikrini değiştirmek zorunda kalmayıp, daha da 
ileri gitmiş ve İndus Nehri’ne kadar olan toprakları Afganlara geri vermeyi ko-
nuşur olmuştu. Ona göre içinden geçilen dönem çok hayatiydi, esas olarak var 
güçleriyle elden giden Delhi’nin isyancılardan geri alınmasına konsantre olun-
malı, İndus’un kendilerine geri verilmesiyle Afganlar kazanılmalıydı. Zaten ken-
dilerini toparladıklarında, geri verdikleri bu toprakları tekrar alabilirlerdi de.19

Lawrence, İndus’tan geri çekilmeye dair bu fikrini çok ısrarla savunmuş 
olsa da yapmış olduğu bu teklif nihayetinde dönemin Hindistan genel valisi 
Lord Canning tarafından geri çevrilmişti.20

Tüm bu şartları göz önüne alıp üstüne bir de Bellew’in yukarıdaki nakli-
ne bakacak olursak, gerçekten de heyetin Hindistan Ayaklanması döneminde 
farklı bir misyon üstlenip beklenmedik bir başarıya imza atmış olması ihtimal 
dahilinde görünmektedir.

Sanki Lawrence, yapılacak dostluk anlaşmalarına karşı bir tutum sergile-
mesine rağmen, bir şekilde ikna edilmiş, akabinde gönderilen heyet henüz gö-
rev yerindeyken ayaklanma patlak vermiş ve nasıl bir şans eseridir ki, aslında 
bambaşka bir amaç için bölgede olan bu heyetin oluşturduğu etki Britanya 
Hindistan’ını adeta uçurumun kenarından kurtarmıştır.

Yukarıdaki yorum bir şekilde mümkün görünse de, devletler arası ilişkile-
rin bu kadar basit denklemlerden oluşmadığı aşikârdır. Bu noktada yapılan 
anlaşmalara Lawrence’in şiddetle karşı koymasına rağmen, hangi gücün bun-
ları hayata geçirdiği ve Afgan cephesinden de Dost Muhammed Han’ı bu an-
laşmalara sadık kalmak adına hangi faktörün motive ettiğini daha iyi anlamak 
gerekir. Bunun için de anlaşmalar öncesindeki safhayı daha net görmek lazım.

1855 ve 1857 anlaşmalarını göz önüne alıp, içinde bulundukları durumu 
düşündüğümüzde Afganların, İran ve Rusya karşısında, Britanya İmparator-
luğu gibi bir güçle denge siyaseti gütmelerini anlamak zor olmayacaktır. Aynı 
şekilde Orta Asya ve Kırım gibi çeşitli cephelerde rekabet içinde olduğu Rus-
ya’ya karşı İngilizlerin Afganları yanlarına çekmeye çalışmaları da sıra dışı bir 
eylem gibi görünmemektedir. Ancak şaşırtıcı olan yakın denilebilecek bir geç-
mişte I. Anglo-Afgan Savaşı gibi kötü anılara sahip olan tarafların, bu kadar 
kısa zamanda bu noktaya gelebilmeleri ve üstüne Hindistan Ayaklanması’nın 
sunduğu fırsata rağmen Afganların anlaşmalara bağlı kalmalarıdır.

Zaten Bellew de eserinde karşılıklı güvensizliklerden ve bunların sebepleri 
olarak I. Anglo-Afgan Savaşı ve Sikh meselelerinden bahsetmekte, ancak bunun 
yanında İran’ın her iki taraf için ortak bir tehlike arz ettiğini de zikretmektedir.21

Yine de anlaşmalar yapıldıktan sonra, hafızalardaki tüm kötü izlere rağ-
men Afganlar sözlerine sadık kalmış ve de anlaşmayı bozmamışlardır. Dost 
Muhammed’in, Hindistan Ayaklanması döneminde İngilizlere karşı cihat ilan 
edilmesi yönünde yaşadığı dahili baskıya direnmek için elindeki en büyük tu-
tanağı belki de bu anlaşmanın ta kendisiydi. Anlaşmayı imzaladıktan sonraki 
ifadesi de zaten bu ittifakı ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesidir:

19 Colonel G.B. Malleson, The Indian Mutiny Of 1857, London, 1896, s. 272-274.
20 W.K. Fraser-Tytler, a.g.e., s. 130.
21 Bellew, a.g.e., s. 87-88.
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“İngiliz hükumetiyle bir anlaşma yaptım ve ne olursa olsun, sözümü ölene 
dek sürdüreceğim!”22

İngiliz tarafında, yukarıda belirttiğimiz gibi, anlaşmaya karşı olan Lawren-
ce’e rağmen bu fikri hayata geçirip ülkesi adına siyasî bir deha örneği gös-
teren isim ise, verdiği emeğin ödülünü ileride çok enteresan bir şekilde yine 
Lawrence’in kendisine kaptıracak olan Herbert B. Edwardes’tir.23

Edwardes, 1853 yılında Peşaver’e şef (commisioner) olarak atanmış ve atan-
dıktan sonra, Britanya Hindistan’ının Kabil’e karşı tutumunu gözden geçirip, 
aradaki düşmanlığın, tüm yaşanmışlıkların doğal bir sonucu ve İngilizlerin 
aleyhine olduğunu idrak etmişti.24

Kabil’in dostluğunu kazanmaya çalışmanın bunun ilk adımı olduğunu an-
layan Edwardes, döneminin Hindistan genel valisi Lord Dalhousie ile istişare 
amaçlı paylaşmıştı konuyu. Aralarında geçen yazışmalardan, Lord Dalhou-
sie’nin de Edwardes’le hem fikir olduğu anlaşılmaktadır. Ancak yukarıda da 
belirtildiği gibi, üstü olan Pencap idarî amiri Lawrence konuya son derece 
mesafeli, hatta muhalif bir yaklaşım içerisindeydi.

Bunun gerçekleşmesi ona göre imkansızdı ve kendisini çok basit bir şekil-
de ifade etmekteydi: “Buna karşı olmamın iki sebebi var: (1) Afganlarla asla an-
laşma yapamazsınız, (2) ola ki yapılsa bile, ona asla sadık kalmayacaklardır!”25

Lawrence’in tutumu yüzünden Edwardes tüm yazışmaları direkt Dalhou-
sie’nin kendisiyle yürütmek durumunda kalmıştı. Zira Dalhousie bu hamleyi 
desteklemekteydi. İkisinin de anlaşmaya dair hemfikir oldukları hususlardan 
biri, İngilizler adına anlaşmada çok ayrıntılı yükümlülüklerin bulunmaması-
na özen gösterilmesi gereğiydi.

Kendileri için esas olan noktalar ise Afganların, İngilizlerin sınırlarını ta-
nınmaları ve de onların düşmanlarıyla ittifak içine girmemeleriydi. Aynı şart-
lar için kendileri de söz vereceklerdi. Edwardes’e göre herhangi bir sıkıntı 
yaşanması halinde Afganlara yapılacak yardım kesinlikle insan gücü ya da 
görevli memur şeklinde değil de maddi olmalıydı.26

Lawrence’in itirazına rağmen, tüm bu müzakerelerin ardından, anlaşma-
nın ilk, yani 1855 hali imzalandı. 1857’de imzalanan ikinci anlaşmadan evvel 
ise Herat İran tarafından işgal edilmiş ve buna karşılık ilk göz dağı olarak 
İngiliz donanmaları İran Körfezi’ne doğru hareket edip Buşir (Bushir) Adası’na 

22 Holmes, a,g,e., s. 75.
23 Holmes bu konuda Lawrence’i eleştirir, onu bu siyasî başarının mükafatını sahiplenmekle suç-
lar. Holmes, a.g.e., s. 75.
24 Emma Simpson, Memorials Of The Life And Letters Of Major-General Herbert B. Edwardes, Vol. 
I, Kegan Paul, Trench & Co., 1, Paternoster Square, London, 1886, s. 228.
25 Simpson, a.g.e., s. 235-236.
26 Simpson, a.g.e., s. 237-238; Bu safhadan bahsederken Holmes, Edwardes’in Dost Muham-
med’in güvenini kazanmış olduğunu belirtmektedir. Aslında anlaşmayı İngilizler adına imzalamak 
üzere de Edwardes atanmıştı, ancak kendisi, onca emekten sonra daha etkili olacağı düşüncesiyle 
bunu uygun bulmayıp Dalhousie’ye bu fikrini iletmişti. Ona göre, “Pencap’taki en etkili kişinin 
anlaşmayı imzalaması, onu daha sağlam kılacaktı.” Bu bakımdan yaptığının büyük bir fedakarlık 
olduğunu belirtmek gerekir. Zira, 1857-58 Hindistan Ayaklanması’nda anlaşma farklı boyutta bir 
önem kazanmıştı. Muhtemelen anlaşmada imza sahibi olmanın da değeri farklı olmuştur. Konuya 
dair ayrıntılar için bkz. Holmes, a.g.e., s. 74.

223_Habibe_Temizsu.indd   8 08.08.2016   15:27:00

116



9HABİBE TEMİZSU / 1857 HİNDİSTAN AYAKLANMASI DÖNEMİ İNGİLİZ-AFGAN İLİŞKİLERİ

çıkarma yapmıştı. Ancak İngilizler durumlarını, Afganlarla olan ittifaklarını 
güçlendirerek daha bir sağlama almak niyetindeydiler. İşte bunun neticesi de 
Peşaver’de 26 Ocak 1857’de imzalanan ikinci anlaşmaydı.27

Bu ikinci anlaşmanın şartlarından biri olarak Kandahar’a gönderilen dip-
lomatik heyetin Afgan topraklarındaki varlığı, Paris Anlaşması ile İran’ın geri 
çekilmeyi kabulü ve Hindistan Ayaklanması’nın patlak vermesiyle tehlikeli bir 
duruma düşmüştü.

Hintlilerin ileride “Kurtuluş Savaşı” olarak anacakları bu ayaklanmayla 
ortak hareket edip işbirliği yapma fikrine Dost Muhammed’in gösterdiği tep-
kisizlik Afganlar tarafından itirazla karşılanmaktaydı. Oysaki Dost Muham-
med’in bir tek sözü ile bütün boylar Britanya Hindistan’ının Kuzey-Batı Sınır 
Bölgesi’ne yığılabilir, Peşaver geri alınabilirdi. Böyle bir mücadeleyi kazanma 
ihtimallerinin olmadığına dair realist ve öngörülü yaklaşımı, ya da ileride Rus-
lara karşı İngilizlerin desteğine ihtiyaç duyabileceğini hesaplamış olması, Dost 
Muhammed’i bu nevi bir adım atmaktan alıkoymuş olabilir. Yahut, aynı anda 
batıda İran-Rus ittifakı, doğuda da İngilizlerle karşı karşıya gelmek durumu-
nun Afgan Devleti’nin sonu olabileceğini görmüş olması da ihtimaller dahi-
lindedir. Herhangi bir ittifaktan kaçındığına dair aşağıdaki söylemi zaten me-
seleyi hangi perspektiften ele aldığını anlamamız açısından dikkate değerdir:

“Buhara Hanı’nın sözlerine itimat edip de İngilizlerle yaptığım böylesi iyi 
bir ittifakı nasıl bozabilirim? Buhara Hanı’nın doğru olduğunu bilseydim 
asla İngilizlere katılmazdım. Kendi krallığımın da, Buhara krallığının da 
bir gün onlar tarafından kendi topraklarına katılacağını bilmeme rağmen. 
Dolayısıyla bu ittifaka girdim ve mümkün oldukça bunu sürdüreceğim.!”28

Ön görüsünün bir kısmı tam isabetli olmasa bile, Dost Muhammed Han, 
İngilizlere karşı, Hindistan Ayaklanması’na rağmen, başarılı olamayacaklarını 
önceden kabullenmişti. Elbette ki Bellew’in de dahil olduğu heyetin Afganla-
rın zihinlerini, verdikleri söze ve anlaşmaya dair taze tutmuş olması ihtimal 
dahilindedir. Ancak Bellew’in iddia ettiği haliyle, Afganları “kuzey-batı sınırla-
rına akın etmekten alıkoyan” en önemli gücün bu heyet olduğunu söylemek, 
siyasî ortam gözden geçirilince isabetli görünmemektedir.

Sonuç

Dost Muhammed’in tutumu, öngörüsü ve şartları iyi değerlendirmiş olması, 
ancak kendi gücünü ve düşmanının kapasitesini iyi tahlil etmiş olmasına bağla-
nabilir. Yine onun yukarıdaki sözlerinden, İngilizlerin 1857 Hindistan Ayaklan-
ması’nı atlatacaklarını öngördüğünü de anlayabiliyoruz. Böyle bir mücadeleden 
uzun vadede karlı çıkmayacağının tahmin etmiş olmasının yanında Orta Asya’da-
ki “Büyük Oyun”u tam anlamıyla idrak etmiş olması da kuvvetle muhtemeldir.

Elbette ki 1855 ve 1857 anlaşmaları yoğun siyasî hesaplamalar sebebiyle 
hayata geçirilmişti. Ancak şunu da unutmamak lazım ki, bu anlaşmalar, Dost 

27 Malleson, a.g.e., s. 26.
28 Barfield, a.g.e., s. 129; Holmes de bu ifadenin son cümlesine yer vermiştir eserinde. Bkz. Hol-
mes, a.g.e., s. 75.
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Muhammed Han’ın bu dönemde sergilediği politik duruşun hem sebebi hem 
de bir bakıma sonucu olarak gösterilebilir. Zira bu tutumuna yapılan muhale-
fete karşı kendisini, verdiği sözü gerekçe göstererek de savunduğu görülmek-
tedir. Yani bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, anlaşma olmasaydı, Afgan-
ları Britanya Hindistan’ına saldırmaktan alıkoyması mümkün olmayabilirdi.

Bu yaklaşımıyla Dost Muhammed salt öngörülü bir devlet adamı olduğu-
nu göstermekle kalmamış, aynı zamanda 1863 yılında İngilizlerin yardımıyla 
Herat’ı bu şekilde almakla Emir, Peşaver dışındaki tüm Afgan ülkesini haki-
miyeti altında bir araya getirmeyi başarmıştı.29

Değerlendirmemizi sonlandırırken Edwardes’in İngiltere adına başlattığı 
aslında yeterince karşılığını da göremediği siyasî manevrasının önemini yine-
lemeliyiz. Her ne kadar kendisi Hindistan Ayaklanması’nı öngörerek bu hamle 
için çalışmış olmasa da, Afganlarla dostane ilişkiler sürdürmenin İngilizlerin 
menfaatine olduğunu ve Hindistan’daki konumlarını güçlendireceğini iddia 
etmiştir. Öngörüsünü yalnızca bu fikri ortaya atmakla değil, aynı zamanda 
ayaklanmanın en sıcak zamanlarında İndus’a kadar olan bölgeden geri çe-
kilip burayı Afganlara bırakma fikrinde ısrar eden Lawrence’e direnmekle de 
göstermiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında, Bellew’in yukarıda belirtilen iddiasını tam olarak 
onaylayamasak da, Britanya İmparatorluğu’nun Hindistan’da yaklaşık bir asır 
daha süren varlığını Edwardes ve Emir Dost Muhammed’in öngörülü siyasetleri-
ne borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar Emir bu yaklaşımını, Afganların 
Orta Asya’daki kritik konumunu hesaplayarak sergilemiş olsa da, durum 1857 
Hindistan Ayaklanması sürecinde İngilizler adına adeta hayat kurtarıcı olmuştur.
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KÖLEOĞLU KÂMİL EFENDİ VE MEVLİDİ

Prof. Dr. Mehmet Metin KARAÖRS*

Öz

Süleyman Çelebi’nin XV. yüzyılda Türkçe olarak yazdığı Vesiletü’n-Necat 
isimli mevlit manzumesinden sonra Türk Dünyası’nda yazılan pek çok mevlit-
ten biri de XX. yüzyıl başlarında Senirkentli Köleoğlu Kâmil Efendi tarafından 
kaleme alınan 198 beyit tutarındaki mevlit manzumesidir.

Bu yazıda Köleoğlu Kâmil Efendi hayatı, edebi şahsiyeti ve örnek şiirleri 
ile tanıtılmakta; aslı Uluborlulu şair, yazar, müderris merhum Sait Demirdal’da 
bulunan ve babam merhum Ömer Karaörs tarafından el yazması olarak çoğal-
tılan Köleoğlu Kâmil Efendi mevlidi incelenerek metin halinde yayımlanmak-
tadır. 

Köleoğlu Kâmil Efendi’nin mevlidini Türkçe olarak yazmasının gerekçeleri-
ni ifade ederken kullandığı sözler Türklük şuuruna sahip bir aydın olduğunun 
göstergesidir. 

Anahtar kelimeler: Mevlit, Türkçe Mevlit, Köleoğlu Kâmil Efendi, Sait De-
mirdal, Ömer Karaörs.

Köleoğlu Kâmil Efendi And His Mawlid
Abstract

There are a lot of mawlids in Turkish literature which are written after 
Süleyman Çelebi’s mawlid, Vesiletü’n Necat, which was written in Turkish in 
15th century. The mawlid, which was written by Senirkentli Köleoğlu Kâmil 
Efendi in the beginning of 20th century, has 198 couplets and it is one of many 
mawlids written in Turkish world.

In this article, Köleoğlu Kâmil Efendi’s life, literary characteristics and 
some of his poems are introduced. Also, Köleoğlu Kâmil Efendi’s mawlid, which 
was originally hold by the deceased poet, writer, teacher Sait Demirdal from 
Uluborlu, and which was copied as a holograph by my deceased father Ömer 
Karaörs will be analyzed and published as a text.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 223             Ağustos 2016
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The way Köleoğlu Kâmil Efendi explained the reasons behind writing his 
mawlid in Turkish is a sign showing us that he was an intellectual with Tur-
kish consciousness. 

Keywords: Mawlid, Mawlid In Turkish, Köleoğlu Kâmil Efendi, Sait Demir-
dal, Ömer Karaörs.

1. Giriş

Süleyman Çelebi’nin XV. yüzyılda (1409) Bursa’da kaleme aldığı Vesilet-
tü’n-Necat adlı mevlit, akıcılığı ve üslubuyla Türk halkı arasında büyük ilgi 
görerek Kuran-ı Kerim’den sonra en çok okunan eser olma özelliğini taşırken, 
birçok şaire verdiği ilhamla da edebiyatımızda mevlit yazma geleneğini başlat-
mıştır. Bu geleneğin bir sonucu olarak yazılan yüzlerce mevlitten günümüzde 
150 kadarı tespit edilmiş, bunlardan bir kısmının nüshasına ulaşılıp neşri 
yapılmış, bir kısmı ise gün ışığına çıkarılmayı beklemektedir.1

İncelenip yayınlanmayı bekleyen mevlitlerden biri de kaynaklarda Köleoğlu 
Kâmil Efendi diye anılan şairin yazdığı mevlit manzumesidir. Neşretmek için 
bu mevlit manzumesini seçmiş olmamız tesadüf değildir. Bu çalışma ile bir 
yandan babamın bana vasiyetini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşar-
ken, diğer yandan da Köleoğlu Kâmil Efendi ile aynı coğrafyada hayat bulmuş 
bir insan olarak o topraklardaki Hz. Peygamber sevgisinin şiire yansımasını 
başka insanlarla paylaşmış olmaktayım. Böylece hem Kâmil Efendi’ye hem de 
ata diyarı Uluborlu’ya bir vefa borcumu da ödemeye gayret ettim.

Uluborlulu şair, yazar, emekli öğretmen merhum Sait Demirdal, Senir-
kent’in 1952 yılına kadar bağlı olduğu Uluborlu ilçesinin tarihî, sosyal, edebî 
ve folklorik özelliklerini anlatan “Bütünüyle Uluborlu”2 kitabını yazarken, ba-
bam rahmetli Ömer Karaörs’ün de kendisine yardım ettiğine, Demirdal Ho-
ca’nın Arap harfli Türk yazısı ile yazdığı notlarını Türkiye Türkçesi alfabesine 
çevirerek daktilo ile yazdığına bizzat şahit olmuştum (1967). Babam Ömer 
Karaörs vefat etmeden önce (2007), kendisinin Arap harfli Türk yazısı ile kop-
ya ettiği 13 sayfalık 198 beyit tutarındaki bir manzumeyi bana vererek “Oğ-
lum bu metin Kâmil Efendi Mevlidi’dir, Said Demirdal Hoca’nın izniyle ondaki 
yazmadan kopya etmiştim. Al, inceleyip yayınlayın.” demişti. Rahmetli Sait 
Demirdal Hoca’nın evraklarının ve kütüphanesinin nerede olduğu bilinme-
mektedir. Babamın kopya ettiği esas nüshanın Kâmil Efendi’nin müellif hat-
tıyla mı yoksa Said Demirdal’ın hattıyla mı yazıldığını bilmiyorum. Neşre esas 
aldığımız nüsha, Köleoğlu Kâmil Efendi Mevlidi’nin babam tarafından yapılan 
kopyasıdır. Bu çalışmada mevlidi, Latin kökenli Türk alfabesine aktarmaya 
ve muhteva açısından da incelemeye gayret gösterdik.3 Bu vesile ile bizlere 

1 M. Fatih Köksal, Mevlid-name, TDV Yayınları, Ankara, 2011, s. 786; Mustafa Özkat, “Paris’te 
Yazılan Bir Mevlid: Misbahü’s-Salah”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2014, s. 93-166.
2 Sait Demirdal, Bütünüyle Uluborlu -Monografi-, Acar Matbaası, İstanbul, 1968, s. 580.
3 Metnin transkripsiyonunu İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özkat’la birlikte 
yaptık. Kendisine teşekkür ederim.
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kıymetli eserler bırakarak ebedi hayata göçen Şair Köleoğlu Kâmil Efendi’yi, el 
yazmasını saklayan Sait Demirdal’ı ve babam Ömer Karaörs’ü rahmet, minnet 
ve şükranla anıyorum.

2. Köleoğlu Kâmil Efendi’nin Hayatı ve Eserleri

Köleoğlu Kâmil Efendi ve babası Köle-zâde Hacı Mehmet Efendi hakkında 
ilk araştırma ve incelemelerin sahibi “Bütünüyle Uluborlu” kitabının da yazarı 
Uluborlulu Öğretmen Sait Demirdal’dır.4

Türkiye’de H. 1320 (1904) tarihinde ilk kez düzenlenen nüfus kütüğünde 
“aile lakabı Köleoğlu, doğum yılı (H.) 1265 (1849), doğum yeri Senirkent, baba 
adı Tâşirci Hacı Mehmet Efendi, anne adı Ayşe Hanım, ölümü R. 26 Kânûnisâni 
1336 (26 Ocak 1920), sanatı müderris” olarak kaydedilmiştir. Kaynaklarda 
“Senirkentli Köleoğlu Kâmil Efendi” diye anılan şairin Uluborlu5 nüfus kütü-
ğüne kayıtlı olduğu ve bu kütük kaydında “mezkûr tahrirden evvel mumaileyh 
Isparta’nın Çelebiler Mahallesi’nin atik 118 numaralı hanesinde yazılıydı” ifa-
deleri yer almaktadır.

Köleoğlu Kâmil Efendi’nin babası Tâşirci Hacı Mehmed Efendi, H. 1235 
(1819) tarihinde Senirkent’te doğmuştur. Uluborlu nüfus kütüğünde “Kö-
le-zâde Hacı Mehmed” olarak anılmasına rağmen, Isparta Nüfus Müdürlü-
ğüne kaydı aktarılırken “Senirkentli Hacı Mehmed” olarak geçirilmiştir. Bir 
cönk dolduracak kadar şiirleri bulunan Mehmed Efendi, şiirlerinde “Feyzi, 
Feyziyâ, Feyyâz” mahlaslarını kullanmıştır. Gerek babadan kalma serveti ve 
gerekse âşâr mübayasından elde ettiği kazancı nedeniyle “tâşirci” olarak ta-
nınmıştır. Tâşirci Mehmet Feyzi Efendi6 de devrinin şöhretli bir adamı ve şairi 
durumunda olup işinden arta kalan zamanlarda cöngü ile meşhur olmuştur. 
1920 beyitlik aşkla ilgili manzumelerin, Rıfat Divanı’nın, Mülâhazât-ı Hikemi-
ye başlıklı 16 sayfalık hikmetli ifadeler ile resmî yazılarda kullanılacak hitap 
cümlelerinin ve aşar hesabına ait kayıtların yer aldığı el yazması bu cönk, 
Öğretmen Sait Demirdal’ın şahsî kitapları arasında yer almaktadır.

Tâşirci Mehmet Feyzi’nin “Kölezâde” ve oğlu Kâmil Efendi’nin “Köleoğlu” 
lakapları üzerinde durmakta yarar vardır. Köleoğulları lakabıyla Senirkent’te 
bir sülâle olup olmadığı bilgim dâhilinde değildir. Ancak Uluborlu’da, “Köle-
ler” ile “kölemenler” kelimesinden bozma “Kelemenler” sülalesi7 meşhur olup 

4 Sait Demirdal, “Tâşirci Hacı Mehmet Feyzi - I”, Ün Isparta Halkevi Mecmuası, Cilt: 5, Sayı: 60, 
Mart 1939, s. 845-848; a.mlf., “Tâşirci Hacı Mehmet Feyzi - II”, Ün Isparta Halkevi Mecmuası, Cilt: 
5, Sayı: 61, Nisan 1939, s. 866-868; a.mlf., “Kâmil Efendi - I”, Ün Isparta Halkevi Mecmuası, Cilt: 
1, Sayı: 6, İkinci Teşrin 1934, s. 99-101; a.mlf., “Kâmil Efendi - II”,  Ün Isparta Halkevi Mecmuası, 
Cilt: 1, Sayı: 7, Birinci Kanun 1934, s. 114-116; a.mlf., “Şair Kâmil”, Ün Isparta Halkevi Mecmuası, 
Cilt: 1, Sayı: 11-12-13, Mart 1935, s. 162-164; Mahmut Kıyıcı, Ispartalı ve Isparta’ya Hizmet Etmiş 
Büyük Adamlar, Göltaş Kültür Yayınları, Isparta, 1998, s. 18-22; Halil Aksoy, “Köleoğlu Kâmil 
Efendi”, Senirkent Şairleri, Senirkent Belediyesi Yayınları, Isparta, 1992, s. 203-236.
5 Senirkent, o tarihte Uluborlu’ya bağlı bir kasaba idi.
6 Halil Aksoy, “Tâşirci Hacı Mehmet Feyzi”, Senirkent Şairleri, Senirkent Belediyesi Yayınları No: 
1, s. 277-291.
7 Halil Eren Yıldırım, Uluborlu’daki Sülale Lakapları Üzerine Bir İnceleme, YYLT., Süleyman De-
mirel Üniversitesi SBE., TDEB, Isparta, 2005. Kelemenler: Ailenin lâkabı “Kölemenler”den gelmek-
tedir. Ailenin ataları Mısır Memlükleri döneminde Mısır’da savaşçı olarak bulunmuş daha sonra 
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bu sülalenin atalarının Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethinden sonra Anado-
lu’ya getirip yerleştirdiği soyca Kıpçak Türkü olan “Memluklar ve Kölemenler” 
devletinin halkından olabileceği düşünülmektedir.

Kâmil Efendi’nin babası Tâşirci Mehmet Feyzi Efendi’nin varlıklı ve şöh-
retli bir aileye sahip olduğu, aşar ticareti sebebiyle Isparta ve Afyon yörelerini 
dolaştığı, Hicaz’a gittiği, devrin büyüklerinden Rıdvan Paşa ve Hüseyin Avni 
Paşa’yı tanıdığı bilinmektedir.

Öğrenimini Senirkent ve Isparta’da yapan, şair olan babasından ve devri-
nin bilgini Şükrü Efendi’den ders alıp Farsça öğrenerek yetişen Kâmil Efendi, 
on üç yıl kaldığı İstanbul’da Hasan Paşa Medresesi’nde bevvaplık yapıp, şiirler 
ve gazete yazıları yazarak tanınmıştır.

Yazdığı “har” ve “hür” kafiyeli bir şiirinden dolayı Şumnu’ya sürgün 
edilmiştir. Gelendostlu Hüseyin Avni Paşa’nın himaye ettiği Kâmil Efendi, 
ikinci Şumnu sürgününden sonra İzmir yoluyla Isparta’ya dönmüştür. Bu 
sürgün hayatında bütün servetini kaybeden Kâmil Efendi, fakir ve perişan 
bir hâlde R. 26 Kânûnisâni 1336 (26 Ocak 1920) tarihinde Senirkent’te 
vefat etmiştir.

Haksızlıklara karşı sessiz kalmayan, bunlarla mücadeleyi şiar edinen Kâ-
mil Efendi’nin bu mücadeleci tavrını ve yaşadığı devri hicveden karakterini şu 
kıtalarında görmek mümkündür:8

Çok zamandır zulm ile titremişken cânımız Her umûr u meşveretin çıktı encâmı akim
Şimdi vardık râhata fesholdu me’bûsânımız Muntazam elde nemiz var bellidir ahvâlimiz 
Yalınız me’bûs değildir iltizâmı cürmeden Kâmilâ çek başını bir hırkaya tam vaktidir
Hicve şâyeste bugün a‘yân ile erkânımız Öldürürler istemezler çünkü var düşmânımız

Kâmil Efendi kalender meşrep, rindane yaşayan, özü temiz, gerçekleri dile 
getirmekten asla çekinmeyen, açık sözlü bir kişiliğe sahiptir. Saz eşliğinde 
irticalen şiir söyleyebilen bir şair olarak tanınmaktadır.

Şairin 4 bentlik Vatan9 manzumesinden alıntıladığımız iki bent, yaşadığı 
devirdeki sıkıntılara duyarsız kalmadığının açık bir kanıtı olsa gerektir:

Elimiz kaldıralım âh ile feryâd edelim Bize rahmeyle İlâhî nazarında dûruz 
Döğelim sînemizi taş ile berbâd edelim Biliriz cürmümüzü merhamette mehcûruz
Yakışan hâlimize şarkılar irâd edelim Beşeriyyetle günâh işlemeye mecbûruz
Türkler nâmına bir mâtemi îcâd edelim Ne kemâl ü ne fazîlet nemize mağrûruz
Hâk-i mazlûmu vatan hâtırını şâd edelim Kâmilâ Türkler için mâtemi îcâd edelim
Milleti bâri bu üslub ile irşâd edelim. Milleti bâri bu üslûb ile irşâd edelim 

Kâmil Efendi’nin aşağıdaki şiirleri, onun lirik konularda da ne denli usta 
söyleyişe sahip olduğunu yansıtmaktadır:

Anadolu’ya göçerek Uluborlu’ya yerleşmişler. Bu bilgi tarih kitaplarında da geçmektedir. Bu durumu 
Uluborlulu Tarihçi Dr. Abdullah Bakır, tarihî kaynaklarda bulmuş, tespit etmiştir. (Aileden Hasan 
Demirdamar, Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksek Okulu’nda hizmetli olarak görev yapmak-
tadır).
8 Halil Aksoy, a.g.e., s. 205. Kıta ve beyitler bu kaynaktan alınmıştır.
9 Sait Demirdal, “Şair Kamil”, Ün Isparta Halkevi Mecmuası, Cilt: 1, Nu: 10-11-12, Mart 1935, 
s. 162.
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Fâ‘ilâtün  /  fâ‘ilâtün  /  fâ‘ilâtün  /  fâ‘ilün

Derd-i aşka mübtelâ bir sen misin bir ben miyim
Âh u zâre âşinâ bir sen misin bir ben miyim

Hakkı vardır herkesin bir türlü feryâd etmeğe
Tâli‘î dûn Kâmilâ bir sen misin bir ben miyim

Fe‘ilâtün  /  fe‘ilâtün  /  fe‘ilâtün  /  fe‘ilün

Veriniz var ise bir parça müheyyâ meyiniz
Beni Allâh u Resûl aşkına söyletmeyiniz

Çıkarın cübbe ve destârınız aldanmayınız
Yaraşır başınıza şems-i siperler giyiniz

Kâmil’i meşreb-i mişvârı ile hoş görünüz
Kendi helvânızı kevgir-i edeple yiyiniz

Mef‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlü / fe‘ûlün

Sevdimse seni tendeki cânım diye sevdim
Sînemdeki fahriyye nişânım diye sevdim

Nazın çekerim katlanırım cevr ü cefâna
Nevreste gülüm tâze fidânım diye sevdim

Hicrinle gözümden dökülen yaşları gördüm
Her birini bir dürr-i girânım diye sevdim

Köleoğlu Kâmil Efendi, özellikle taşlama tarzı şiirleri ile tanınmıştır. Pek 
çok eser kaleme almış olmasına rağmen nesirlerinin ve şiirlerinin çoğu kay-
bolmuştur. Elimizde yalnızca el yazması bir mevlidi ile Konya Vilayet Matbaa-
sı’nda yayınlanmış şiir ve nesirleri kalmıştır. Halil Aksoy, şaire ait 27 adet şiiri 
neşretmiştir.10 “Bütünüyle Uluborlu” monografi kitabının yazarı Uluborlulu 
şair yazar Sait Demirdal, Kâmil Efendi’nin el yazması mevlidinin ve bir kı-
sım şiir ve yazılarının kendisinde, diğerlerinin de akrabalarından Mehmet Ali 
Bey’de ve Kenanzade Hafız Mehmet Efendi’de bulunduğunu belirtmektedir. 
Şairin bütün eserlerinin derlenip yayımlanması, şairin hemşehrileri için bir 
vefa borcu olmalıdır.

3. Köleoğlu Kâmil Efendi’nin Mevlidi

3.1. Mevlidin Şekil ve Muhteva Özellikleri

Senirkentli Müderris Köleoğlu Kâmil Efendi’ye ait 13 sayfalık el yazması 
mevlit manzumesi, aruzun fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün kalıbıyla ve mesnevi na-
zım şekliyle kaleme alınmıştır. 198 beyit tutarındaki manzumede, farklı vezin 
ve nazım şekillerinde kaleme alınmış üç şiire de yer verilmiştir. Bu üç şiirden 
ilki, giriş kısmında “Medģiye-i Peyġamberí” başlığı altında 7 beyit, ikincisi 
117. beyitten sonra “Gazel” başlığı altında 9 beyit, üçüncüsü ise 132.  beyit-
ten sonra “Mi‘râciyye” başlığı altında 5 beyit olup, üçü de gazel tarzındadır. 
Bu şiirlerden ilkinde aruzun mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün mefā‘ílün, diğer iki-

10 Halil Aksoy, Senirkent Şairleri, Senirkent Belediyesi Yayınları, Senirkent, 1992, s. 203-236.
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sinde ise fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün kalıbı kullanılmıştır. Farklı vezin 
ve nazım şekillerindeki şiirlerle birlikte eserdeki beyit sayısı 219 olmaktadır.

Bölüm başlıklarının zaman zaman tercih edildiği eserde, her seferinde de-
ğişen “salât” içerikli vasıta beyitleri kullanılmıştır. Bu vasıta beyitlerini ve bu-
lundukları yerleri şöyle sıralayabiliriz: 

İki ‘ālemde emiærü’l-mü’miniæn
Ber-murād olsun bi-ḥaḳḳın mürseliæn. (18. beyit)

Göz görür, ṣaġır bilir ḳudretini
Kimse bilmez ‘aḳl ile ḥikmetini   (31. beyit)

Lillāhi’l-fātiḥa ma‘a’ṣ-ṣalavāt  (49. beyitten sonra)

Olmaḳ isterseñ cehennemden emiæn
Vėr ṣalāt maḥbūb-ı Mevlā’ya hemiæn (53. beyit)

Rūz-ı maḥşerde kim isterse necāt
Muṣṭafā’nıñ rūḥuna vėrsün ṣalāt  (105. beyit)

Ḥıfẓ ėde şeyṭāndan iæmānıñ Ḫudā
Vėr ṣalāt ile selāmı dā’imā  (117. beyit)

Olmaḳ isterseñ cehennemden emiæn
Vėr ṣalā(vā)t maḥbūb-ı Mevlā’ya hemiæn (132. beyit) 

Vėr ṣadāḳatle ṣalāt ile selām
Bulmaḳ isterseñ dü-‘ālemde meram (145. beyit)

Eyle yā Rabbi du‘āmız müstecāb
Mā-sivādan arada ḳoymaya ḥicāb (198. beyit)

Mevlidde şu bölümler bulunmaktadır:

1. Medḥiye-i Peyġamberiæ11 başlıklı kaside tarzındaki ilk bölüm, aruzun 
mefā‘iælün mefā‘iælün mefā‘iælün mefā‘iælün vezniyle yazılmış 7 beyitlik bir naattır. 
Bu naatta, Peygamberimizin hakikat ilminin denizi, cürüm ve isyanın şefaat-
çisi, bütün dertlere deva olduğu vurgulanmaktadır.

2.1. Mevlüd-i Şeriæf başlıklı ana metnin fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün vezniyle 
mesnevi tarzında yazılmış 49 beyitlik birinci bölümü (1-49), tevhit (hamdele, 
salvele) ve münâcât içeriklidir. Bu bölüm, Lillāhi’l-fātiḥa ma‘a’ṣ-ṣalavāt salavat 
cümlesi ile bitmektedir.

2.2. Mevlidin ikinci bölümünde (50-117) nûr-ı Muhammedî’nin yaratılışı ve 
bu nûrun diğer peygamberler aracılığıyla intikali, Hz. Peygamber’in cismânî 
doğumu ve doğum esnasında gerçekleşen olağanüstü olaylar konu edilmiştir. 
Bölümün sonunda aruzun fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün kalıbıyla kaside 
tarzında yazılmış bir manzumeye yer verilmiştir. “Gazel” başlıklı bu manzu-
me, 9 beyittir.

3. Üçüncü bölüm Mi‘rāc-ı Şeriæf (118-132) başlığını taşımaktadır.

11 Sayfa numarası verilmiş yazmada bu sayfa numaralanmamıştır.
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3.1. Hz. Peygamber’in mi‘râc mucizesinin anlatıldığı bu bölümde, mono-
tonluğu kırmak amacıyla araya “Mi‘rāciye” başlıklı bir manzume de yerleş-
tirilmiştir. Gazel tarzındaki bu manzume, aruzun fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün 
fā‘ilün kalıbıyla yazılmıştır (5 beyit).

3.2. Mi‘rāc-ı Şeriæfiñ Devāmı (133-145) kısmı Vėr ṣadāḳatle ṣalāt ile selam / Bul-
maḳ isterseñ dü-‘ālemde meram beyiti ile devam ederek (146-198) sona ermektedir.

Şâir, metinde adını üç kez anmıştır:

Kim ki ‘ilm ü ‘amele maġrūr olur
Kāmilā dergāh-ı Ḥaḳ’dan dūr olur  (42. beyit)

Hep seniñ ḥüsn-i cemāliñ ‘aşḳı āsØārıyladır
Kāf [u] nūn lafẓında Kāmil añlar mı ‘ālemiñ (Gazel 9. beyit)

Başına ‘aşḳıñ belāsın almayan kāmil midir
ÇıkÔmasın meydāna kÔurbān ėtmesin cān u teni    (Miraciye 5. beyit)

3.2. Köleoğlu Kâmil Efendi Mevlidi İle Süleyman Çelebi’nin 
Vesîlettü’n-Necât Adlı Mevlidin Karşılaştırılması

Her ikisi de mesnevi nazım şekliyle ve aruzun remel bahrinde fā‘ilātün 
fā‘ilātün fā‘ilün kalıbıyla kaleme alınmış olan mevlidlerden Köleoğlu Kâmil 
Mevlidi 198 beyit, Süleyman Çelebi’nin Vesîlettü’n-Necât adlı mevlidi ise 732 
beyittir. Süleyman Çelebi’nin eserinde yalnızca mesnevi nazım şekli tercih 
edilmiş olmasına rağmen, Köleoğlu Kâmil Efendi mevlidinde farklı nazım şek-
linde üç şiire yer verilmiştir.12

Kâmil Efendi mevlidinde Süleyman Çelebi’nin Vesîlettü’n-Necât’ındaki gibi 
müstakil bölümler bulunmamaktadır.

Vasıta (salât) beytinin kullanılması açısından iki eser arasında benzerlik 
görülse de Süleyman Çelebi’de iki beyit hâlinde tekrarlanan salât, Köleoğlu 
Kâmil Efendi mevlidinde bir beyit olarak yer aldığı gibi bu beyitler de her de-
fasında değişmektedir. Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ında vasıta beyti: 

“Haşre dek ger dinilirse bu kelâm
Nice haşr ola bu olmaya temâm

Ger dilersiz bulasız oddan necât 
‘Işk ile derd ile eydün es-salât” şeklindedir.

Kâmil Efendi mevlidinde 18., 31., 53., 105., 117., 132., 145. ve 198. beyit-
lerde kullanılan vasıta beyitlerinde bir tekrar söz konusu değildir. Vasıta beyti 
her defasında değişiklik göstermektedir.13

3.3. Köleoğlu Kâmil Efendi’de Türklük Gururu ve Türkçe Sevgisi

Kâmil Efendi, Mevlidini herkesin okuyup anlaması için, ayrıca Türkçeye 
sahiplik şuurunun bir göstergesi olarak Türkçe yazmak gerektiğini belirtip 
Süleyman Çelebi gibi kendisine dua istemektedir:

12 Bir önceki bölümde bu şiirlerin özellikleri belirtildiği için tekrarlanmayacaktır.
13 Bir önceki bölümde bu vasıta beyitleri verildiği için tekrarlanmayacaktır.
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Dėdi ey biæçāre aṣlā ġam yeme
Öldiğümde unutulurum dėme  (46. beyit)

Mevlid-i faḫr-i cihānı Türkçe yaz
Oḳuyalar, diñleyeler ḳış u yaz  (47. beyit)

Bu sebeple adıñı yād ideler
Fātiḥa’yla saña imdād ideler  (48. beyit)

Her kim eylerse faḳiære bir du‘ā
İki ‘ālemde mu‘iæn olsun Ḫudā  (49. beyit)

Süleyman Çelebi’nin XV. yüzyılda (1409) Bursa’da Vesîlettü’n-Necât adlı eski 
Türkiye Türkçesi ile yazdığı mevlidin sevilmesinin sebeplerinin başında Türkçe 
olması gelmektedir. Türk Milleti “kendi dinini kendi dili ile idrak edememe”nin 
acısını çok çektiğinden14 Türkçe yazanları başı üzerinde gezdirmiştir. Karama-
noğlu Mehmet Bey, Yunus Emre, Âşık Paşa, Doğu Türkçesi’nde Ali Şir Nevayi, 
Azerbaycan’da Fuzuli birer Türkçe âşığıdır15 ve bu Türkçe âşıkları kervanına 
500 sene sonra Kâmil Efendi de bu beyitleri ile katılmaktadır. Kamil Efendi 
Türkçe yazanların ve eserlerinin unutulmayacağını, her zaman ve zeminde yaz-
dıklarının okunacağını, kendilerine rahmet niyaz edileceğini belirtmektedir.

Köleoğlu Kâmil Efendi yukarıya aldığım şiirinin bir kıtasında geçen “Kâ-
milâ Türkler için mâtemi îcâd edelim” mısrası ile ve “Mevlidini Türkçe yaz” 
sözleriyle Türklük şuuruna sahip bir müderris olarak da edebiyat ve kültür 
tarihinde yerini almaktadır.

Daha sonraki beyitler Süleyman Çelebi Mevlidi’nin “viladet” bölümüne ve 
“merhaba” bahrine; ikinci ana bölüm olan Mi‘rāc-ı Şeriæf, Mi‘rāciye ve Mi‘rāc-ı 
Şeriæfiñ Devamı kısımları da Miraç bölümüne benzer beyitlerle sona ermektedir.

METİN
Medḥiye-i Peyġamberi æ16

Mefā‘iælün mefā‘iælün mefā‘iælün mefā‘iælün

1 Ḥaḳāyıḳ ‘ilminiñ baḥri Muḥammed Muṣṭafā’dır bu!..
 Ḳamu ‘ālemleriñ faḫri, kerem-kānı vefādır bu.

2 Ziyāret eyle ey dil ism-i pākini ṣalāt ile
 Şefiææ‘-i cürm ü ‘iṣyāndur, ḳamu derde devādır bu.

3 Gülistān u bahāristān, ḥadiæsØ-i ḳudsiæ enfāsı
 Deliæli maġfiret kānı ümem ṣāḥib-ḥayādır bu.

4 Ḳureyşiæ, Hāşimiæ, Mekkiæ, ‘aṣiæ-i ḥüsn Beniæ ‘Adnān
 Ḳamu peyġamber-i ẕiæ-şāndan ḳadri ‘alādır bu.

14 Necdet Sevinç, “Türklerin İslamiyete Geçişini Kolaylaştıran Sebepler”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, TDAV, Sayı: 4, İstanbul, Şubat 1980, s. 5-30.
15 M. Metin Karaörs, “Türke Mecbursunuz”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, TDAV, Sayı: 206, 
İstanbul, Ekim 2013, s. 235-246.
16 Sayfa numarası verilmiş yazmada bu sayfa numaralanmamıştır.
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5 İrüp ḳavseyn-i ev ednāya17 himmet tācını örtdi
 Cemālullāhı seyrėtdi şebistān-ı żiyādır bu.

6 Denildi şānına “Levlāke levlāk”18 ḫuṭbe-i Aḥmed
 Oḳunan ismine anıñ ilā-yevmi’l-cezādır bu

7 [Hezārān] ‘izz [ü] nāz ile ṣalāt ile selām olsun19

 O şāhıñ rūḥ-ı pākine Resūl-i müctebādır bu.

1             Mevlüd-i Şeriæf

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

Ey celāli perdesi ẕātına sūr
Vey cemāl-i pāki nūr içinde nūr

Ey görünmekden mu‘arrā āşikār
Vey bilinmekden beriæ her şeyde var

Ey cemiæ‘-i mā-sivāyı var ėden
Varlıġına cümleyi āsØār ėden

Ey yaratan yerler ile gökleri
Devr ėder ‘aşḳıñla dā’im her biri20

5 On sekiz biñ ‘ālemi var eylediñ Ẕātıña āyiæne-i ra‘nā yüzi
Varlıġıñ i‘lām [u] iş‘ār eylediñ Vāsıṭa-i vuṣlatıñ sözi, izi.

Dü-cihāna ḳaṭre-i luṭfuñ yeter Cümleye bi’l-cümle iy(i)lik sendedir
Ẕerre-i ḳahrıñ ėrişse maḥvėder Cümlesi müştāḳa muḥtāç bendedir

Nice ‘ābid ḳullarıñ oldı şaḳiæ Sevdiğiñ sevildiğiñ[iñ] ḥürmeti
Nice eşḳiyāyı ėtdiñ müttaḳiæ Ėt Muḥammed ümmetine raḥmeti

Ḳudretiñ derviæş ėder sulṭānları 15 Ol ḥabiæbiñ ‘aşḳına sen cümleyi
Şāh ėder dil-riæş derviæşānları Raḥmetiñe lāyıḳ eyle, ḳıl eyi

Yerde (vü) gökde her ne mevcūd eylediñ Ḳullarıñdan mü’miniæn [ü] mü’mināt
Onlara kendiñi ma‘būd eylediñ İçlerinde var nice nice ‘uṣāt

10 Nūr-ı pākıñdan yaratdıñ bir resūl Āb-ı ġufrānıñla pāk ėt yā Raḥiæm
Ẕātıña ẓāhir ü bāṭın açdı yol Nār-ı sūzānıñla yaḳmasun caḥiæm

“Küntü kenzen”20 sırrınıñ miftāḥıdır İki ‘ālemde emiærü’l-mü’miniæn
Ẓulmet-i küfrüñ zehiæ mıṣbāḥıdır Ber-murād olsun bi-ḥaḳḳın mürseliæn.

17 ev ednā: “(Böylece Peygamber’e olan mesafesi, iki yay aralığı kadar) yahut daha az (kaldı).” 
Kur’ân-ı Kerîm, Necm Sûresi, Ayet: 9 (53/9).
18 Levlāke levlāk: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın (ey Muhammed), felekleri yaratmazdım.” Ah-
met Serdaroğlu, Usûl-i Hadis ve Mevzû‘ât-ı Aliyyü’l-Kârî Tercemesi, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 
1966, s. 99; Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler (Ansiklopedik Sözlük), Kesit Yayınları, 
İstanbul, 2013, s. 456.
19 Bu dizenin başında, sonradan kaydedilmiş, “Kāmilā” şeklinde bir mahlas ya da isim yer almaktadır. 
20 Küntü kenzen: “Ben, (gizli) bir hazine idim.” Mehmet Yılmaz, a.g.e., s. 396.
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2 Ṣıdḳ ile Allāh diyelim her zamān Ādem’i ādemle irşād eyledi
Görmeyelim nefs-i şeyṭāndan ziyān Ẕātını bilmekde üstād eyledi

20 Dilde, elde, ḳalbde ġayrı olmasun Ādem’iñ cümle feriştehler melek
Diliñ ile ḳalbiñ ayrı olmasun Ėtmediler ulu oldıġında şekk

Ẕikrėdelim ismini iḫlāṣ ile ‘İzzet ü rif‘atlediler bi’l-‘umūm
Mā-sivāyı keselim miḳrās ile Ḳarşı ḳoydı yalıñız şeyṭān-ı şūm

Şükrėdelim vėrdiği ni‘metlere Ma‘rifet bābında gözi kör idi
Ḥamdėdelim girelim cennetlere Ẓāhir ‘ilminde ḳatı maġrūr idi

Rabbimizden dā’imā yalvaralım 40 İftiḫār eyler idi a‘māline
Āteşinden cānımız ḳurtaralım İlticā ėtmezdi Ḥaḳḳ iclāline

Başla[r]ız Allāh adıyla bir işe 3 Oldı nā-maḥrem ulu dergāh aña
Ol işiñ encāmı ḫayra ėrişe Düşmānım dėdi hemān Allāh aña

25 Her işe Allāh adıyla başla gel Kim ki ‘ilm ü ‘amele maġrūr olur
Çünki yoḳ Allāh adından ad güzel Kāmilā dergāh-ı Ḥaḳ’dan dūr olur

Allah adın terk ėderse bir kişi Herkesi kendinden ‘ālim görmeli
Ṣoñı yoḳdur başlara çıḳmaz işi Nefsiñi kendiñe ẓālim görmeli

Söyle her bir işde Allāh adını Bir sebep arar idim yād olmaġa
İster iseñ luṭfını, imdādını Āḫirí ma‘mūr u ābād olmaġa

Ḥāṣılı bir işde Allāh adı yoḳ 45 Mevlid-i pāk-ı Cenāb-ı Muṣṭafā
Ol işiñ encāmı kārı dādı yoḳ Vėrdi bir ḫoşça teselliæler baña

Başḳa bir Allāh ki yoḳdur biliriz Dėdi ey biæçāre aṣlā ġam yėme
Bizlere iḥsānı çoḳdur biliriz Öldiğümde unutulurum dėme

30 İsm-i pākı her günāhı eritir Mevlid-i faḫr-i cihānı Türkçe yaz
Her gün āh ėden muḥabbet eridir Oḳuyalar, diñleyeler ḳış u yaz

Göz görür, ṣaġır bilir ḳudretini Bu sebeple adıñı yād ideler
Kimse bilmez ‘aḳl ile ḥikmetini Fātiḥa’yla saña imdād ideler

Ẕātına hiæç fehm ü idrāk ėrmedi Her kim eylerse faḳiære bir du‘ā
Kimseye ol menzile yol vėrmedi İki ‘ālemde mu‘iæn olsun Ḫudā

Lillāhi’l-fātiḥa ma‘a’ṣ-ṣalavāt

Varlıġın bildirmegi ėtdi murād 50 Evvel āḫir isteyen maḳṣūdını
Kendisinden ġayra ‘ālem ḳoydı ad. Diñleyen Ḥaḳ dostınıñ mevlūdını

‘Ālemi Ādem’de icmāl eyledi Muṣṭafā’nıñ doġdıġını söylerim
Ādem’e ikrām u iḳbāl eyledi Göñlin[i] ‘āşıḳlarıñ şād eylerim

35 Nüsḥa-i kübrā dėnildi Ādem’e Oḳuyanı, oḳutanı yā Ġafūr
Cāmi‘ü’l-esmā dėnildi Ādem’e Diñleyen ile bile ḳıl mesrūr
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Olmaķ isterseñ cehennemden emiæn 70 Her ne deñlü toḫum olsa da āriæ
Vėr ṣalāt maḥbūb-ı Mevlā’ya hemiæn Ḳābiliyetli arāżiæ bulmalı

4 ‘Ālemi ḫalḳ ėtdi Ḫallāḳ-ı cihān Gerçi bārān-ı nisāndır [hem] sa‘iæd
Geldi meydāna zemiæn ü āsumān Zehr olur olmazsa mevḳi‘ müsta‘iæd

55 Ādem’iñ cism-i şeriæfin ḫākdan Kim Muḥammed anasıdır Āmine
Yaradup ḳıldı yüce eflākdan Düşdi ol dür-dāne raḥm-i mādere

Çün ṣıfātı üzre yazdı resmini Bir ḳudūmlı, ḳutlı sā‘at ol ṣadef
Dest-i ḳudretle yoġurdı cismini Aldı nūr-ı pāk-ı Aḥmed’den şeref

Feyżini ẕātıyla ėtdi feyż-yāb 5 Riḥlet ėtdi işte ol bānūya nūr
Nüsḥa-i kübrā kitāb-ı müsteṭāb Kā’ināta ṭoġrıdan vėrdi sürūr

Ādem’i ādeme üstād eyledi 75 Gelmeden dünyāya ol nūr-ı ḥabiæb
Ādem’i ādemle irşād eyledi Ẓāhir oldı nice aḥvāl-i ġariæb

Ādem’i burc-ı sa‘ādet eyledi Kim rebiæ‘ü’l-evvel içre muṭlaḳā
Ādem’i dürc-i risālet eyledi On ikinci gėce ṭoġdı Muṣṭafā

60 Ādem’i cennetden iḫrāç eyledi Ehl-i şirk düşdi nice teşviæşlere
Cenneti müştāḳa muḥtāç eyledi Ẕillet-ile putları düşdi yere

Bu ḥuṣūṣda nice biñ esrārı var Ol ḥabiæbiñ anası vėrdi ḫaber
‘Aḳl ėrişmez nice nice kārı var Dėdi gördüm vaż‘-ı ḥamlimden esØer

Gücümüz yetmez ḳażā-yı ḳudrete Ėrdi göñlüme nice ẕevḳ ü sürūr
‘Aḳlımız ermez ḳażā-yı ḳudrete Añladım nūr-ı Ḫudā eyler ẓuhūr

Cümleyi ḳıldı musaḫḫar Ādem’e 80 Geldi üç ḥūriæ çevirdi yanımı
Ḥürmetinden nūr-ı faḫr-i ‘āleme Cümlesi icrā içün fermānımı

Ādem’iñ alnında nūr-ı Muṣṭafā Dėdiler müjde saña ey dil-rübā
Olmuş idi luṭf u iḥsān-ı Ḫudā Ṭoġıser senden ḥabiæb-i kibriyā

65 Durdı Ādem’de bu nūr nice zamān Gelmedi dünyāya oġluñ gibi hiæç
Ŝoñra Ḥavvā’da daḫi oldı ‘ayān Kimseye vėrilmedi bu pāye hiæç

Nūr-ı Aḥmed oldı Ḥavvā’dan revān Bu gelen esrār-ı Ḥaḳḳ’ıñ maẓharı
Şiæt’iñ alnında belirdi bir zamān On sekiz biñ ‘ālemiñ bu maṣdarı

İrdi İbrāhiæm ü İsmā‘iæl’e nūr Bu seniñ oġluñ dü-‘ālem mefḫarı
Ėtdi bi’l-cümle nebiælerde ẓuhūr Cümle peyġamberleriñ bu serveri

Daḫi ‘Abdullāh’a ol nūr-ı ḥabiæb 85 Gökyüzünden indi bi’l-cümle melek
Geldi, gördi ceddi ‘Abdülmuṭṭalib Yeryüzi ṭoldı melekle göğe dek

Bir ‘afiææææææfe bākire ėtdi ṭaleb Na‘t-ı pākiñ oḳuyaraḳ her biri
Āmine Ḫātūn’ı aldı der-‘aḳab Ṣaçdılar enva‘-ı la‘l ü gevheri
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Üç mu‘allā sancaġa ėrdi gözüm Ḥażret-i Ḥaḳ’dan ėrişdi bir nidā
Nerelerde diyelim diñle sözüm Güldi, güvendi Ḥabiæb-i kibriyā

Birisin maġribde gördüm bi’l-‘ayān Ümmetine ṭıfl iken ėtdi du‘ā
Mālik olmuş ḳal‘a-i nefse hemān Sünnetini eyleyelim biz edā

Maşrıḳ oldı merkezi hem biriniñ 105 Rūz-ı maḥşerde kim isterse necāt
Żabṭını gösterdi cān iḳliæminiñ Muṣṭafā’nıñ rūḥuna vėrsün ṣalāt

90 Birisine Ka‘be olmuşdı maḳām Bir uġurdan cümle maḫlūḳ-ı Ḫudā
Şehr-i ḳalbi aldı, girdi ve’s-selām Dėdiler ṭoġdı Muḥammed Muṣṭafā

Görülüp ṣusuzluġumuñ esØeri Merḥabā ey eñ ziyāde sevgili
Ṣundılar nūrdan ḳadeḥle kevsØeri İbtidāda, intihāda sevgili

Öyle bir şerbet idi kim biæ-naẓiær Merḥabā ḫoş geldiñ ey ma‘şūḳ-ı Ḥaḳ
İçeniñ içi ṭışı olur müniær Ser-firāz [u] server-i maḫlūḳ-ı Ḥaḳ

(Ayaḳ üzre ḳalḳılur).
6 Ḳuş misØāli bir melek oldı ‘ayān Merḥabā ey pādişāh-ı mürseliæn

Ḳanadını arḳama baṣdı hemān Merḥabā nūr-ı semāvāt u zemiæn

Ṭoġdı ol dem diæn ü dünyā serveri 110 Merḥabā ḳıymetli maḥbūb-ı Ḫudā
Ḥażret-i Ḥaḳḳ’ıñ ulu peyġamberi Ey ḫaliæliñ nūr-ı ‘aynı merḥabā

95 Ṭoġdıġı an, biæ-cihān u biæ-maḳāl Ey du‘ālarıñ ḳabūlüne sebep
İltifāt ėtdi Cenāb-ı Ẕü’l-celāl Saña muḥtācdır dü-‘ālem ḫalḳı hep

Dėdi ey esrārımız nā-maḥremi Ṣuçını Ādem’le Ḥavvā’nıñ Ḫudā
Maḥremi nā-maḥrem ėt geldi demi Lā-cerem ‘afv ėtdi ḥürmetle saña

Anasından ṭoġdı ol nūr-ı Ḫudā 7 Nūḥ Ṭūfānı firāḳıñdan Keriæm
Nūra ġarḳ oldı bütün arż u semā Cūd-ı ‘aşḳa indirüp ḳıldı seliæm

Ẓāhir ü bāṭını mümżā nūr idi Cenneti hicriñ Ḫaliæl’e nār ėder
Cism-i pāki mūẕiyātdan dūr idi Şevḳ-i vaṣlıñ āteşi gülzār ėder

Bir uġurdan ins ü cān alḳışladı 115 Mürdeler iḥyāsı ibni Meryem’iñ21

Gökde şeyṭānı melekler ṭaşladı Var idi anda muḥabbet merhemiñ

100 Çünki geldi ‘āleme aṣlü’l-uṣūl Gelmeseydiñ kā’ināt olmaz idi
Ẕāt-ı Ḥaḳḳ’a yeñiden açıldı yol Olmasaydıñ intiẓām bulmaz idi

Başını ḳoydı yere ėtdi niyāz Ḥıfẓ ėde şeyṭāndan iæmānıñ Ḫudā
Ümmetini diledi ol ser-firāz Vėr ṣalāt ile selāmı dā’imā

Dėdi yā Ġaffār u Settār-ı ‘aẓiæm
Ümmetimiñ yeri olmasun caḥiæm

21 Metinde önce “binti” kelimesi yazılmış olmasına rağmen sonradan üzerine “ibn” yazılarak doğ-
rusunun böyle olması gerektiği gösterilmiş.
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Ġazel

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1 Ḥüsn-i ḫāliñden ḳurulmuşdur niẓāmı ‘ālemiñ
 Var iken sen yoġ-idi ‘unvānı nāmı ‘ālemiñ

2 Bilmezem zülf-i siyāhıñla cemālüñden midir
 Söyle Allāh ‘aşḳına bu ṣubḥ u şāmı ‘ālemiñ

3 Āsitān-ı devletiñden bir ümiæd-i iltifāt
 Mihr ü māh-ile hemān devri, devāmı ‘ālemiñ

4 ‘Arş, kürsiæ, levḥ-i maḥfūẓ u behişt-i nār u nūr
 Her ne ki varsa ḳapuñ ṣādıḳ ġulāmı ‘ālemiñ

5 Yanmasın da ya naṣıl ṣabreylesin pervāne-veş
 Şem‘-i ruḫsārım diyeñ dārü’s-selāmı ‘ālemiñ

6 Secde-gāhı muṭlaḳā miḥrāb-ı ebrū, dāneler
 Zülf-i şeb-rengiæn değil de ya ne damı ‘ālemiñ

7 Sende benden ġayrınıñ derdi devāsı dėr Ḫudā
 Fitne-i ‘aşḳıñla reftār u ḫırāmı ‘ālemiñ

8 Ḥasretiñle cānı gelmişdi dudaġıñ üstüne
 Ḫāṣıl oldı ġayr[ı] teşriæfiñle kāmı ‘ālemiñ

9 Hep seniñ ḥüsn-i cemāliñ ‘aşḳı āsØārıyladır
 Kāf [u] nūn lafẓında Kāmil añlar mı ‘ālemiñ

8                                       Mi‘rāc-ı Şeriæf

Söyleyip mi‘rācını dil-şād ėdem
Ehl-i ‘aşḳıñ ‘aşḳını müzdād ėdem

Bir mübārek gėce bir ḳutlu zamān
İstedi maḥbūbunı Mevlā ‘ayān

120 ‘Āşıḳ u ma‘şūḳ gerçi bir idi 125 ‘Arşımı ėtsin benim geşt ü güẕār
Vuṣlat-ı rūḥāniæ çün bir sır idi Biæ-mekān görsün beni ol āşikār

Dostuna ‘arż ėtdi açıḳdan cemāl Söyle hem maḥbūbuma benden selām
Ḳalmadı dostunda çün ṣabr u mecāl Nār-ı ‘aşḳım dārını yaḳdı tamām

Dėdi Cebrā’iæl’e Mevlā yüri var Gül açıldı ḫāra minnet ḳalmadı
Cennete al bir Burāḳ-ı baḥtiyār Genc alındı, māra minnet ḳalmadı

Bir kemer, bir ḥulle hem bir tāc ile Hem ḫaliælim hem ḥabiæbimdir ‘ayān
Var ḥabiæbim yanına anlar ile Derd-i ‘iṣyāna ṭabiæb-i ins ü cān

Ol Burāḳ’a bindirüp maḥbūbumı Raḥmetimdir on sekiz biñ ‘āleme
Al getir dergāhıma maṭlūbumı Anıñ içün ėtdim ikrām Ādem’e
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130                     Nūḥ’ı, İbrāhiæm’i, İsmā‘iæl’i hem
Anıñ imdādıyla ḳıldım muḥterem

Ḥāṣılı anıñla ėrdiler baña
Hem ne ister ise vėrilür aña

Olmaķ isterseñ cehennemden emiæn
Vėr ṣalā(vā)t maḥbūb-ı Mevlā’ya hemiæn

9      Mi‘raciyye

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün

1 Gel ḥabiæbim ‘arşı, kürsi iştiyāḳ eyler seni
 Görmek arzūsuyla mir’āt-ı cemāliñden beni

2 Senden özge bezm-i ḫāṣṣ-ı ẕātımıñ yoḳ mihmānı
 Lā-mekānım şehrine açdım yürekden revzeni

3 Setr ėder idi cemālimi cemālim perdesi
 Kibriyāyı Ṭūr-ı Siænāmda dėr idim “innebiæ”

4 Kim ne istediyse bulsun sende yoḳdur ġayrı yol
 Kim diler ise seni görsün beni göstereni

5 Başına ‘aşḳıñ belāsın almayan Kāmil midir
 Çıḳmasın meydāna ḳurbān ėtmesin cān u teni

Mi‘rāc-ı Şeriæfiñ Devāmı

Cennete Cibriæl varup ḳıldı naẓar
Nice biñlerce Burāḳ oynar gezer

İçlerinden birisi aġlar ṭurur
Ẕerrece kendinde yoḳ ẕevḳ ü sürūr

135 Dėdi Cebrā’il aña nedir bu ḥāl? Ḳulaġım ėrdi Muḥammed nāmına
Cennet içre sendeki ḥüzn ü melāl Ayaġım geçdi muḥabbet dāmına

Ėtmede yoldaşlarıñ ẕevḳ ü ṣafā Ol zamāndan beri ḥanlar aġlarım
Görülür sende ġam u derd ü belā Āteş-i ‘aşḳıyla siænem daġlarım

Yoḳsa sen ‘āşıḳ mısıñ bir dilbere Dėdi gel derdiñe merhem vėreyim
Baġladıñ mı göñlüñi bir servere Seni ben maḥbūbuña ėrdireyim

Bu değil illā ki ‘aşḳ emmāresi Gėce gündüz kim ėder ‘aşḳıñla āh
Cān u baş vėrmeklik oldı çāresi Ėrişir ma‘şūḳuña bir iştibāh

Dėdi ṣorma ḥālimi ey ġam-güsār 145 Vėr ṣadāķatle ṣalāt ile selām
Ben de bilmem kendimi bende ne var Bulmaķ isterseñ dü-‘ālemde merām

140 Yaradıldıġımda duydum bir ṣadā 10 Ümmühāniæ ḫānesindeydi Resūl
Ol ṣadāya cān u baş olsun fedā Vardı Cibriæl-i emiæn ėtdi vuṣūl
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Gördi kim faḫr-i cihān eyler niyāz Bundan ilerüsüne ben gidemem
Artırır çünki niyāz maḥbūbda nāz Gider isem yanaram ey muḥterem

Dėdi ey iki cihānda ser-firāz 165 Dėdiler Cibriæl’e24 gel ol arḳadaş
Arañızda ḳalmadı nāz u niyāz Vėrelim birlikde ‘aşḳa cān u baş

Da‘vet eyler seni dergāha Ḫudā Dėdi hiæçbir ḫalḳ gidemez ilerü
Arañızda ḳalmamuşdur mā-sivā Saña maḥṣūṣ ilerüsi ey ulu

150 Ne ferişteh, ne melek, ne de resūl Müntehāyı menzilim atmam ayaḳ
Bulmadı ẕātıñ gibi ẕātına yol Siædreden yuḳarısı baña yaṣaḳ

Gel ḥabiæb-i kibriyā, gel gidelim 11 ‘Aḳl-ı külldür bu maḳām-ı müntehā
Gökleriñ ḫalḳını mesrūr ėdelim İlerüsüni bilür ancaḳ Ḫudā

Cümlesi teşriæfiñe gözler diker Böyle söz ṣoḥbet ėderken Muṣṭafā
Gül yüzüñi görmeğe ḥasret çeker Geldi Refref eyledi vaṣf u sØenā

Ẕātıñ ancaḳ ẕāt-ı Ḥaḳḳ’a yol bulan 170 Dėdi ey maḥbūb-ı Yezdān gel berü
Kimse yoḳ ẕātıñ gibi maḳbūl olan Gidelim birlikde bundan ilerü

Gel! Götürem ulu dergāha seni Vardılar Refref ile ‘arşa değin
Ḥażret-i Ḥaḳḳ saña gönderdi beni Ḳaldı Refref daḫi orada hemiæn

155 Muṣṭafā bindi Burāḳ’ıñ üstüne ‘Ālem-i rūḥ oldı işte bu maḳām
Vuṣlat ėtmek maḳṣadıyla dostuna Burada oldı maḳāmlar hep tamām

Gördi kim gelmekde maḥbūb-ı Ḫudā Buranıñ üsti bilinmez sır durur
Beyt-i maḳdes22 ėtdi istiḳbāl aña ‘Āşıḳ [u] ma‘şūḳ orada bir durur

Enbiyā ervāḥı geldi görmeğe Burada ma‘şūḳ u ‘āşıḳ ḳalmadı
Ḫāk-ı pāk-ı Aḥmed’e yüz sürmeğe Ḳalḳdı esmā vü müsemmānıñ adı

Mescid-i Aḳṣā’da ḳıldılar namāz 175 Burasından ilerü ‘aḳl ėrmedi
Hem imām oldı ḥabiæb-i biæ-niyāz23 Kimse bu dār-ı Celāl’e girmedi

Cümlesiniñ diæni nesḫ oldı tamām Öylece bir lā-mekāna ėrdi kim
Ḥaşre dek diæn-i Muḥammed’dir be-nām Ne işitdi orayı, ne gördi kim

160 Ḳurulup nūr-ı müniærden nerdübān İltifāt ėtdi Ḫudāsı biæ-cihāt
Nerdübāndan göklere oldı revān Müjdelerle müjdeletdi nūr-ı ẕāt

Her semāvāta o sulṭān uġradı Ümmetiyçün çoḳ dilekler diledi
Ḫalḳı hep mi‘rācını ḳuṭluladı Ḥaḳ ḳabūl ėtdim dilekleriñ dėdi

Gökleriñ ḳapularını açdılar Seni ben sevdim sevindirmez miyim
Üstüne lāl-i ma‘ārif ṣaçdılar Ümmetiñe cennetim vėrmez miyim

Siædreye varup yetişeydin hemān 180 Seniñ ile benden artıḳ ne ki var?
Dėdi Cebrā’iæl bu yer baña mekān İkimizi birden eyler āşikār

22 makÔdes: Vezin gereği böyle harekelenmiş olan kelimenin aslı “mukÔaddes”tir.
23 Metinde “biæ-niyaæz = pür-niz = pür-niyaæz” şeklinde bir kayıt yer almaktadır.
24 Cibriæl’e: Metinde “Cebraæ’iæl’e” şeklinde olmasına rağmen vezin gereği tarafımızdan değiştirilmiştir.
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Beni sensiz, seni bensiz kim añar 190 Yā İlāhiæ bize ḳutlu ḳapu aç
Aña müştāḳ muntaẓırdır işte nār Derd-i ‘iṣyāna ḥabiæbiñ ḳıl ‘ilāç

Seniñ ile aramızda yoḳ ḥicāb Ḫālet-i nez‘atda ‘āciz ḳullarıñ
Ben gül-i ra‘nāyım ancaḳ, sen gül-āb Ḳıl ‘ināyet ‘aşḳına ol serveriñ

Söyle var ümmetleriñe ey ḥabiæb Ḳabr içindeki ‘aẕābdan ḳıl emiæn
‘Aşḳım oldı derd-i ‘iṣyāna ṭabiæb Sen bi-ḥaḳḳın ser-firāz-ı mürseliæn

Aġlayıp yansun yaḳılsunlar müdām Cümlemiz ḥüsn-i ṣıfatda neşr ḳıl
İsmimi ẕikr eylesinler ṣubḥ u şām Ḫānedān-ı ehl-i beyte ḥaşr ḳıl

185 Eyledi da‘vet o faḫrü’l-mürseliæn Ṣaġ ṭarafdan vėrmek üzre defteri
Söyledi aṣḥāba mi‘rāc ėtdiğin Sāyebān ėt himmet-i peyġamberi

Diñlediler şād u ḫurrem oldılar 195 Hem aġır gelsün bizim miæzānımız
Cān içinde tāze bir cān buldılar Elini ḳoysun şefā‘at kānımız

12 Dėdiler ey iki cihāna żiyā Biz ŝırāṭı gėçelim yeller gibi
Eylesün mi‘rācıñı ḳutlu Ḫudā Ḳal‘a-i ḳalbi açup Ḥaydar gibi

Sen bizim derdimiziñ dermānısıñ Cennetiñe girelim biæ-müşkilāt
Rūz-ı maḥşerde şefā‘at kānısıñ Görelim diædār-ı pākiñ biæ-ḥicāb

Biz saña müştāḳ [u] muḥtāç bendeyiz Eyle yā Rabbi du‘āmız müstecāb
Bāb-ı luṭfuñ, luṭf-ile aç bendeyiz Mā-sivādan arada ķoymaya ḥicāb
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Öz

XI. yüzyıl Türkistan’ında Hakaniye Türkçüleri tarafından yazılan DLT, KB, 
AH ve TİEM 73’de Ar. adalet sözcüğüne karşılık kullanılan Türkçe sözcükler 
tespit edilmeye çalışılacaktır. “Adalet”, objektif bir kavram ve sabit bir kanun 
ilkesi olup, insanlığın keyfine sunulmamıştır. Memleketin varlığının ve sürek-
liliğinin temel şartlarından birisi, olmazsa olmazı olan “adalet”, huzur, güven 
ve yaşamın sürekliliğin temel ilkesidir. Adalet toplumun sosyal, siyasî, ahlakî 
ve iktisadî dinamiklerinin en temel koruyucusu ve taşıyıcısıdır. İnsanlar arası 
ilişkilerin en ayırıcı ölçüsüdür. Her fert, ilişki kurduğu diğer fertlere adaletli 
davranmakla sorumludur. Toplumun en üst düzeyindeki devlet kurumu da 
bütün kurumlarıyla toplumda adaleti sağlamakla görevlidir. Adaletli davran-
mayan idarî sistemler sürekli ve kalıcı olamazlar. Adalet, sosyal düzenin sağ-
lanmasının temel ilkesi, bireyin kimlik oluşumunun en önemli güvencesidir. 
Bireyle toplumun emniyet-güven ilişkisinin belirleyicisidir. İdeal insan tipinin 
temel garantisi ve yaşamının teminatı, sosyal ilişkilerinin düzenleyecisidir. XI. 
yüzyılda Türkler, “adalet” sözcüğüne karşılılık hangi sözcükleri kullanmışlar-
dır. Türk idrak semantiğinde adalet algısı ve olgusu nasıl, hangi Türkçe söz-
cüklerle karşılanmıştır. DLT, KB, AH ve TİEM 73’de adalet sözcüğüne karşılık 
hangi Türkçe sözcükler kullanılmıştır? Adaleti karşılayan Türkçe sözcükler 
hangileridir? Adalet sözcüğünün XI. yüzyıl Türk Dünyasında kullanım alanın-
dan hareketle Türk sosyal hayatı hakkında bilgi edinilebilir mi? Soyut adalet 
sözcüğüne karşılık kullanılan Türkçe sözcüklerin çeşitliliği, XI. yüzyıl Türkis-
tan’ında Türkçe konuşurların Türkçe şuur, kaygı ve algısı sorularının yanıtları-
nı verebilir mi? Bu yazıda yukarıdaki sorulara DLT, KB, AH ve TİEM 73’ün söz 
varlığının sunduğu tanıklar ölçüsünde yanıt verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Adalet, XI. Yüzyıl Türkistanı, Hakaniye Dönemi Türkçüleri.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 223             Ağustos 2016

* Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, akok9@yahoo.com

223_Abdullah_Kok.indd   1 01.08.2016   15:30:04

135



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Meaning Of Justice In Testimony Of Turkists Of Karakhanid Era 
In 11Th Century At Turkistan

Abstract
In this study, Turkish words, which are used corresponded with word of 

justice just like DLT, KB, AH and TIEM 73, which are written by Karakhanid 
Turkists in Turkistan of 11th century. “justice” that an objective concept and 
a permanent principle of law, it hasn’t been exhibited to humanity pleasure. 
“justice”, which is necessarily, one of the basic conditions existence of country 
and continuity, is basic principle of peace, confidence and continuity life. Jus-
tice is the most protector and conveyor society of social, political, moral and 
economic dynamics. It is the most distinctive dimension between the human-
kind relationships. Every member is in charge of behaved fair other members 
that relationship. Also state agency that the most grade society is in charge of 
justice with all foundation in society. Administrative systems, which are not 
behaved fair, aren’t continuous and permanent. Justice is the most important 
assurance of identification creation of person and the basic principle, ensuring 
the social system. It is determinative relationship of safety confidence with 
individual and society. It is fundamental guarantee of ideal type of person and 
guarantee of life and it is organizer social relationship. Which words use Turks 
in 11th century corresponded with “justice”. How is the corresponded and whi-
ch is word of Turkish corresponded perception and phenomenon of “justice” in 
Turkish cognation semantics. Which are used corresponded to word of justice 
in DLT, KB, AH and TIEM 73? Which are the Turkish words corresponded to 
justice? Is the getting information about Turkish social life from the use of “jus-
tice” word in Turkish world of 11th century? Are Turkish words of diversity, 
which used corresponded to transcendental justice word; answer the question 
of Turkish mind, worry and perception of Turkish speaker in 11th century Tur-
kistan? In this essay it will be try to answered the above questions in the ex-
tend, which are presented witnesses vocabulary of DLT, KB, AH and TIEM 73.

Keywords: Justify, 11th Century’s Turkistan, Turkists Of Karakhanid Period.

Sözlük Anlamı

Adâlet Arapça bir sözcük olup Ǿadl kökünden türemiştir. Sözlük anlamla-
rıyla öncelikle Ǿadl sözcük olarak “hakkaniyet” anlamına gelmektedir.1 Adâlet; 
1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe. 2. Bu işi uygula-
yan yerine getiren devlet kuruluşları. 3. Herkese kendine uygun düşeni, kendi 
hakkı olanı verme. 4. Yasalara sahip olunan hakların herkes tarafından kul-
lanılmasının sağlanması.2 Adâlet; “davranış ve hükümde doğru olmak, hakka 
göre hüküm vermek, eşit olmak eşit kılmak anlamına gelen bir masdar isimdir. 
Aynı kökten gelen “adl” kelimesi de; orta yol, istikamet, eş, benzer, misil, bir 
şeyin karşılığıdır.”

Çok Ǿadil, asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden, haktan başkasını 
söylemeyen ve yapmayan anlamına gelir.3 Hak ve hakikatlere göre hüküm 

1 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayımları, 2007, s. 930.
2 www.tdk.gov.tr, (29/06/2016).
3 “Semantik Açıdan Kur’an’da Adalet ve Kavramı”, Söz ve Adalet Dergisi, Sayı: 1, Yıl: 1, Şubat, 
2008, s. 50.
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vermek, söz ve yargılarında doğru olmak, eşit olmak ve eşit kılmak anlamla-
rına gelir. Adalet vicdanda doğruluk hissi uyandıran şeydir. Her şeyin yerli 
yerince olması ve en uygun konuma yerleştirilmesidir. Adalet; herkese hak 
ettiğini vermektir. Eşitliği sağlamaktır. Herkese payını veren erdemdir. Bu 
kavram günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Yargı önünde eşit ol-
mak, eğitimde fırsat eşitliği, insanın onuruna yakışan bir yaşam ve insanların 
ürettiklerini karşılıklarını almasıyla ilgilidir. Adalet her türlü ilişkinin ve tüm 
yapıların varlığını devam ettirmesini sağlayan ana ilkedir. İnsan birey olarak 
adaletle sağlıklı bir varlık olabilir. Toplumlar da adaletle ayakta durabilir.4

Adalet’in farkılı tanımlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Şeylerin yerli yerine konması. Herşeyin olması gerektiği yerde bulun-

ması. 
2. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi; haklıya hakkının verilmesi; kişilerin 

hak ettikleri şeye sahip olabilmeleri. 
3. Kendine ait olan alanda, kendi mülkünde tasarrufta bulunmak; başka-

sının hakkına tecavüz etmemek.5

Adâlet, doğrunun, hakkın korunması; doğru olmanın öz belirtisi. 1- Platon 
ve Aristoteles’ten beri herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme 
demek olan bir ana erdem (doğruluk). 2- (Daha dar biçimsel anlamda) Doğru 
olarak kabul edilmiş olanda uzlaşma. Herkesin hakkının yasalarla tanınmış 
olması. 3- (En dar anlamda) Yargıcın niteliği olarak, yürürlükte olan hukuk 
yasalarının kesin bir uygulanması. Ancak bu uygulama, insan yaşamındaki 
durumların ve ilişkilerin sonsuz çeşitliliği ve karmaşıklığı içinde çok kesin ve 
en yüksek adâlet olarak görülmek istenirse, en büyük adâletsizliğe de dönü-
şebilir; bu yüzden ölçülü sağ duyuyla tamamlanmak zorundadır.6

Aristo’ya göre adalet kavramı bütün diğer faziletleri içine alan ve kanunla-
ra itaatle ortaya çıkan en tamamlanmış ve en mükemmel bir fazilettir. O, iki 
türlü adâletten bahseder: 1. Paylaştırıcı adâlet, 2. Düzeltici adâlet. Paylaştırıcı 
adâletin ölçütü geometrik bir metodla hakkın ve onurun bireysel çabaya göre 
dağıtılmasıdır. Düzeltici adalet ise aritmetik eşitlik yöntemiyle gerçekleşir.7

Adâleti “hak ve hukukun gerçekleştirilmesi”8 diye tanımlayan ve “hukukun 
en başta gelen prensibi ve temel normu”9 olarak gören Çeçen, adâlet ve hukuk 
arasındaki vazgeçilmez ilişkiyi vurgular:

“Adâlet kavramı, genellikle iki şekilde kullanılır. Birinci olarak, hukuk uy-
gulamasında toplum için en yararlı sonucun gerçekleştirilmesi anlamın-
da kullanılır. Diğerinde ise, adalet hukukun ulaşmağa çalıştığı ideal yeri 

4 “Geleneksel İslâm Düşüncesinde Adalet”, Söz ve Adalet Dergisi, Sayı: 1, Yıl: 1, Şubat, 2008, s. 59.
5 Ömer Demir - Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 1992, s. 16.
6 Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1974, s. 17.
7 Arslan Topakkaya, “Aristoteles’te Adâlet Kavramı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, V. 
2/6, Winter, 2009, s. 628.
8 Anıl Çeçen, “Hukuk’ta Norm ve Adâlet”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 32, 
1975, s. 96.
9 Çeçen, “a.g.m.”, s. 29.
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belirtir. Kavram ikinci şekilde daha geniş ve kapsamlı olarak geçerlidir.
Özellikle hukukun ahlak, din ve felsefe ilkelerinden uzaklaştığı durum-
larda adâlet ilkesinin geçerliği ve uygulanması daha fazla önem kazan-
maktadır.”10

Devlet geleneğimizde “mülkün temeli” olarak görülen adâlet, yönetimde de-
vamlılığın ön şartıdır ve aynı zamanda ferdî ve toplumsal hayattaki ilişkilerde 
de önemli ahlâkî esaslardan birisidir.

Kur’ân-ı Kerim’de Adâlet

Adalet; a-) adalet etmek, zulmetmemek, fidye vermek, doğru ve düzgün 
kılmak, denk tutmak, denk kılmak. b-) denk, eşit, adalet, doğruluk, hak ye-
memek, fidye, kıymet, değer11 sözcükleriyle açıklanır.

Kur’ân-ı Kerîm’de adâlet kavramı içtimaî, hukukî ve ahlakî boyutlarıyla 
açıklanır. Toplumsal davranışlarda adalet, karar ve hükümde adalet, iktisadi 
adalet.12

Adalet kavramı ile Kur’an-ı Kerîm’de ilişkilendirilen başka farklı kavramlar 
da vardır. Eşitlik (müsavat), denge (itidal), kanun kavramları da adaletin oluş-
turulmasına temel olmuştur. Adalet Kur’ân-ı Kerim’de düzen, denge, denklik, 
eşitlik, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya yönelme, dürüst-
lük, tarafsızlık gibi anlamlarda kullanılır. Allah insanın her işinde adaletli 
olmasını ister. Özellikle de Allah insana doğru şahitlik yapmasını emreder. 
Kur’an’da İslâm toplumunun bir niteliği olan vasat ümmet kelimesi de adalet 
manasına gelir. Buna göre İslâm ahlakî, içtimaî bünyede aşırılıktan uzaklığı, 
dengeli, uyumlu bir hayat tarzını ön görmüşlerdir. Bu denge ve uyum da itidal 
ve adalet kavramlarıyla gerçekleşir. Böylece davranışlar aşırılıktan uzaklaşır. 

Adalet insanın kemal sıfatıdır. Allah katında üstün değer ölçüsü olan 
takva erdemine ulaşabilmek için adil ve adaletli bir söz söylemesi gerekir. 
Doğrulukla birlikte adalet ilâhî kelamın bir kaynağı olarak gösterilir. Kur’an-ı 
Kerîm’e göre adaletin ölçüsü dayanağı hakkaniyettir. Hidayete adalet saye-
sinde ulaşılır. Adalet de hakka uymakla sağlanır. Adalet, Kur’ân’da “düzen, 
denge, denklik, eşitlik, gerçeğe uygun hükmetme, dogru yolu izleme, takvaya 
yönelme, dürüstlük, tarafsızlık” gibi anlamlarla kullanılmıstır.13

Kur’anda Adalet sözcüğünün eş anlamlıları şu Arapça sözcüklerle karşı-
lanmıştır. El Hakk, El İstikamet, El Kıst, El Vasat, El Vefa, El Vezn.

Kur’anda Adalet sözcüğünün terim anlamı Arapça şu sözcüklerle karşıla-
nır. Benzerlik (el misl ve eş şibh), Dengelilik (el-î’tidâl ve et-tenâsüb), Denklik 
(el-kif’ ve eş-şirk), Doğruluk (es-sıdk ve es-sadkat), İnanç (el-Akîde ve et-Tevhîd) 
Eşitlik (el-muâdelet ve el-müsâvât), İnanç (el-akîde ve et-tevhîd), Karşılık (el-fid-
ye ve el-bedel).

10 Çeçen, “a.g.m.”, s. 96.
11 Mahmut Çanga, “Kur’ân-ı Kerîm Lügati”, Timaş Yayınları, İstanbul, 1999, s. 319.
12 İsmet Kayaoğlu, “İslâm’da Adâlet Mefhumu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 
XXVII, Ankara, 1985, s. 201-206.
13 Mustafa Çağrıcı, “Adâlet Maddesi”, Türk Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 2, İstanbul, 
1993, s. 341.
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Hakaniye Türkçülerinin Eserlerinde “Adalet”:

 cömert, açık elli olan. (Clauson, 1972:78)

(KB):

apaŋ tegsä emdi sü erki saŋa
 bol odØuġ tur ay ersig toŋa (4138)

(ataların, orduların başı sana ulaşırsa,)
(ey yiğit kişi sen cömert ol, sağlam dur.)

(KB):

tiriglig uzunın tilär ersä sen 
 bol tuz ötmäk yetür usa sen (4279)

(eğer hayatın uzunluğunu dilersen,)
(cömert ol herkese tuzunu ve ekmeğini yetir.)

(AH):

229. kÔamuġ til  er sØenasın ayur
230. akÔılıkÔ kÔamuġǾayb kirini yuyur
(229. Bütün diller cömert adamın mehdini söyler;)
(230. cömertlik bütün ayıbların kirini temizler.)

(AH):

257. bu budun talusı  er turur
258. akÔılıkÔ şeref cah cemal arturur
(257. Bu halk arasında en iyi adam, cömert adamdır;)
(258. Cömertlik şeref, ikbâl ve cemâli artırır.)

 cömertlik. (Clauson, 1972:78)

(KB):

Ô bilä beklägü ol ilig 
Ô bilä beg bedØür ay ilig (3040)

(cömertlik ile o devleti bekleyecektir,)
(Ey hükümdar bey cömertlik ile büyür.)

(KB):

 ol ermäz üläsä näŋin
 ol yuluġ kÔılsa erkä canın (3932)

(cömertlik sadece malları paylaştırmak değildir,)
(ona canını bağışlamakta da cömert ol.)

(AH):

229. kÔamuġ til akÔı er sØenasın ayur
230.  kÔamuġǾayb kirini yuyur
(229. Bütün diller cömert adamın mehdini söyler;)
(230. cömertlik bütün ayıbların kirini temizler.)
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(AH):

257. bu budun talusı akÔı er turur
258.  şeref cah cemal arturur
(257. Bu halk arasında en iyi adam, cömert adamdır;)
(258. Cömertlik şeref, ikbâl ve cemâli artırır.)

Tarihi dönemlerden itibaren cömert, cömertlik olgularını karşılayan  ve 
 kavramları TİEM 73’te eşitlik, dengelilik mutedil anlamlarında kullanıl-

mıştır. Cömertlik, ahlaki kavram alanları oluşturulması gerekirse en temel 
olgu olur. Bir insanın toplumda yaşayabilmesi ve toplumların bir arada hu-
zurlu yaşayabilmeleri için diğergam olmaları, cömert olmaları gerekir. Bakıyo-
ruz ki; yüzyıllar öncesinden yazılmış eserler bize bu konuda ışık tutar ki her 
metinde cömertliği karşılayan kavramlar geçer. Özellikle de Türkçe kaygısıyla 
yazılmış eserlerde bu kavramlara rastlarız. Divan-ı Lügati’t Türk’te cömert ve 
yanı sıra sağlamlılık anlamı da vardır. Kutadgu Bilig’de bir devletin yaşaması, 
büyümesi için önce insanın, beyin cömert olması gerekir. Cömertlik sadece 
paylaştırıp bırakmak değildir. Bir beyin adaleti, düzeni sağlaması için ekme-
ğini, bilgisini, hayatını halkıyla paylaşması gerekir ki il büyüsün. Dinî bir 
içeriğe sahip olan Atabetü’l Hakayık ise cömertliğin yaşamın temel kavram-
larından biri olduğunu, bir insanın onuruyla ayıpsız yaşamasını cömertliğe 
bağlı olduğunu ifade eder. Kur’an’ı Kerim’in ilk Türkçe çevirisi TİEM 73’de ise 
cömertlik yetim çocukların hakkından tutalım da, savaş ortamlarında dahi 
dengeyi, eşitliği, karşlığı vurgulayarak bir cömertlik çerçevesi çizmektedir. Cö-
mertlik, insanın kendi için istediğini başkası için isteme, yönettiği toplumları 
bir arada tutmak için yönetici vasfındaki insanların insanlığının var oluş ne-
denlerinden birisidir.

 tut- : Bütün mahlukatın idaresini yürüten “Esma-i Hüsna”dan.

(TİEM/73):

“idÔi yokÔ idÔi mägär ol tirig ölüm aŋar yaramas kÔullar işin  tutuġlı” 
(32v/1=2/255)

Adalet, sevk ve idare etmektir.
Bugün pek çok savaşın, küçük insanların adaletsizliklerinin döndüğü bu 

dünya ilahi bir adalet sayesinde halen dönmektedir. Tanrı’nın insanlara son-
suz sabırla tahammülü, affediciliğinden dolayı bu dünya hala dönmektedir. 
Bu dünya ayakta tutulmaktadır. Tanrı’nın eksiksiz adalet düzeni bu sevk ve 
idareye bağlıdır. İdarenin ve düzenin keskin yapıldığı topluluklarda adaletsiz-
lik olmaz. Düzen, tertib, itinayla sabır adaletin yine temelini oluşturmaktadır.

 tur-:

(KB):

 turuġlı ay kÔılkÔı tüzün
ödØi bolmaġınça körünmä özün (4124)
(huyu bütün olan, asil olan ayakları üstünde olan kişi;)
(zamanı gelmedikçe kendini sorgulama.)
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Ayakta durmak bir güçlülük ifadesidir. İnsanlar sahip oldukları güçleri 
olumlu yönde kullanırlarsa adalet için temiz ve güçlü bir ortam oluşturulmuş 
olur. Adalet ortamını oluşturmak cahil beyinlere bırakılmamalı, kendi başına 
durmasını bilen, asil insanlara verilmeli. Ayrıca kendine öz eleştiri yapabilen 
insanlara da verilmeli. Bütün yani güvenilir insan olmalı. Adalet nitelikli güç-
lerin olmadığı yerde barınmaz. Ayakları üzerinde durmanın göstergesi olan 
güç yetisi adaletin temellerinden prensiblerindendir.

 1. ayak. 2. diz. (Clauson, 1972:45)

(AH):

455. kÔaza birle sançlur  tiken
456. kÔaza birle ilnür tuzakÔkÔa elik.
455. (ayağa diken kader ile batar,)
456. (geyiği tuzağa düşüren kaderdir.)

Buradan devam ettirilirse adalet, insanı maddi ve manevi ayakta tutan 
değerlere her zaman saldırılar olabilir. Atabetü’l Hakayık’ta bu düşünce kader 
algısı içinde verilmiştir. İnsanları, toplumları, devletleri ayakta tutan değer-
ler her zaman yıpratılmaya çalışılacaktır. Bunun sonucunda huzursuzluk, 
toplumsal yozlaşma, kopmalar, dağılmalar ve yalan yanlış adalet anlayışla-
rı ortaya çıkabilir. Bunlar yeniden toparlanabilmenin kırılan adalet direğini 
yeniden onarmamız gerektiği düşüncesiyle gösteriliyor olabilir. Önemli olan 
bunu kabullenmemektir. Bu bir kader olabilir. Fakat bizim bu adaletsizlikleri, 
olumsuzlukları ortadan kaldırıp nitelikli, güvenilir ve adaletin kök saldığı bir 
yerde yaşayabilmeyi başarmamız da bir kader olacaktır.

belgü: işaret, iz ve alemet. (Clauson, 1972:340)

(KB):

kişi kÔutluġınıŋ bolur belgüsi
küniŋä yegädür anıŋ edØgüsi (4705)
(kişinin talihi, kutluluğunun işareti;)
(halkına, memleketine en iyisini vermesidir.)

(TİEM/73):

“ayġıl män (8) bälgü iş üzä mänim idÔimdin yalġankÔa tut(t)uŋızlar anı.” 
(100r/7/8=006/57)

bälgü iş “Adalet” demektir.
Kut ve adaletin bir yönetimde kalması beklenirse o yönetimin halkına kar-

şı şeffaf olması gerekir. Bunu hizmetler, yaptırımlar ve halkının yaşam şekil-
lerinden anlayabiliriz. Bu ortamın olmadığı hiçbir yerde adalet barınamaz. 
Yapılan her şey açık bir şekilde belegelenmeli, bunlar yaşama yansıtılmalı ve 
böylece toplumdaki herkesin hakları korunma altına alınır.

belgüle-: belirlemek, adaletinden tercih etmek, seçmek. Bir kişinin duru-
munu anlamak, belirlemek. (Clauson, 1972:342)

(KB):
bu beglik küçün almadıŋ sen tilep
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bayat berdi fazlı bile belgülep (5469)
(Bu beyliğe sen zorla gelmedin;)
(O, sana Tanrının lutfudur.)

Eski Türk hakimiyeti anlayışı hükümdarda Tanrı bağışı bazı vasıfların var-
lığını kabul eden bir anlayıştır. Buna göre Türk hükümdarlarının devleti idare 
etme hak ve salahiyetinin kaynağı kendisine kut veren Tanrı’dır. Hakimiyetin 
menşei ilahidir.14 Tanrı’nın lütfuyla gelen bu yönetici eğer adil olursa, merha-
metli, cömert, cesur olursa adalet onun önderliğinde yaşayacaktır. Eğer aksi 
olursa Tanrı bu lütfu ondan alır. Adalet ise kaçar.

bälgülüg: açık, meydanda, bilinen, görünen, malum. (Clauson, 1972:341)

(DLT):

küz keligi yayın belgülüg. (DLT; 2014; 414)
güzün gelişi ilkbaharın gelişinden belli olur.

(KB):

bayat berdi barça tükel edgülük
bayattın ‘ata sen maŋa belgülük (1873)
(Tanrı her nimeti eksiksiz verdi;)
(sen de bana Tanrının açıkca bağışısın.)

(AH):

93. bilig bildi boldı eren belgülüg
94. biligsiz tirigle yitük körgülüg
(93. insan bilgisi ile tanınır;)
(94. Bilgisiz hayatta iken kaybolmuş sayılır.)

(TİEM 73):

(8) ol kim bälgülüg boldı. (115r/8=007/033)
Adalet; açık, malum, görünen ve bilinendir.

belgür-: belirmek, açığa çıkmak. (Clauson, 1972:341)

(DLT):

iş belgürdi. İş vb. belirdi. (DLT; 2014; 282)

(KB):

yaġı bolmaġınça er ersigliki
kÔaçan belgürär ildä atı köki (3414)
(kahraman kişiler, yiğit kişiler düşman olmadıkça,)
(ülkede adları belli olur, ortaya çıkar.)

(TİEM 73):

“yokÔ kim bälgürdi anlarkÔa ol kim yaşrurlar ärdi mundın (7) öŋdün.” 
(97v/6=6/28)

14 Reşat Genç, Karahanlı Devlet Sistemi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2002, s. 33.
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belgürt-: belirtmek, göstermek, belli etmek. (Clauson, 1972:342)
(TİEM 73):
“bälgürtür silär anı takÔı kizlär silär (7) üküşini.” (103v/6=6/91)
belgürtül-: açığa çıkarılmak, belirtilmek.
(TİEM 73):
“ay anlar kim kertgündilär (6) sormaŋlar närsälärdin ägär bälgürtülsä 

silärkä kÔadÔġurtur silärni. ägär sorsa silär andın (7) ol uġurda indürülür okÔıġu 
bälgürtülür silärkä. käçürdi taŋrı andın. taŋrı yazukÔ örtgän yarlıkÔaġan.” 
(92v/6/7=5/101)

Adalet; hedeftir, doğruya yönlendirmek, iyiliğe işarettir. Doğru bir düşünce 
ve karar sonucunda siz haklıyı haksızdan ayırıp onu -açığa çıkarabilirsiniz-. 
Toplumda iyiyi kötüden ayırt edip hak ediyorsa iyiyi -belirtip, açığa çıkara-
bilirsiniz-. Bunlar hep adaletli yaşam sonucunda ortaya çıkabilecek sonuç-
lardır. Aynı şekilde devlet katında yapılan her şey açık ve net olmalı. Belirgin 
olmalı ve zamanı ve yeri geldiğinde açıklanabilmelidir. Böylelikle adaleti oluş-
turan kavram alanına belgür-, belgürt- ve belgirtül- eylemlerini de ekleyebi-
liriz. Bu eylemler sonucunda halk aydınlanır. İnsanların ruhları ve beyinleri 
aydınlanır. Tanrı’nın kutsal kitabında “açıkça belirtilmiştir” her şey. Dünyaya 
gönderdiği insanlığa apaçık belirtmiştir her şeyi. TİEM 73’te bu satırları, ey-
lemleri karşılayan sözcükler belgür-, belgürt-, belgürtül- olarak geçmektedir. 
Tanrı’nın yansıması olan yöneticiler de toplumlarına karşı belirgin, anlaşılır 
olmalıdır.

büt-: inanmak, ikrar et-, tamamlanmak, bilgilendirmek, doğrulamak. (Cla-
uson, 1972: 298)

(KB):
kÔalı üstäsä elgi arzu üzä
özini bütüsä köŋül til tüzä (3447)
(Arzusunu yerine getirmek için her şey elinde de olsa;)
(Kendini tutar, gönlünü ve dilini kapatır.)
(AH):
139. öçüktürme erni tilin bil bu til
140. başıkÔtursa bütmez büter
(139. İnsanı dil ile kızdırma; bil ki ok yarası kapanır,)
(140. fakat dilin açtığı yara kapanmaz.)
(AH):
147. eşit büt bu sözke kÔamuġ
148. turup tilke yüknüp tazarru kÔılur
(147. dinle ve bu söze inan ki, vücut her sabah)
(148. kalkıp eğilerek dile yalvarır.)
(TİEM 73):
“bütär mü silär bitigniŋ bir ançasıŋa kÔanar silär baǾżiæsıŋa negü ol” 

(10v/1=002/085)
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“ Ǿözr kÔılurlar silärkä kÔaçan yansa silär anlarkÔa ayġıl Ǿözr kılmaŋlar büt-
mäzmiz silärkä” (148v/8=009/094)

bütül-: tamamlanmak, olgunlaşmak.

(KB):
sınamış bütülmiş kişig tut kÔatıġ
saŋa teggey andın tümen miŋ tatıġ (1300)
(Denenmiş, güvenilir insana sıkıca sarıl;)
(böyle insandan sana binlerce fayda dokunur.)
(TİEM 73):
“yärni kÔakÔıtur kâfirlarni bulmaslar yaġıdın bir bulmakÔ mägär (9) bitildi 

anlarkÔa anıŋ birlä iş turur edgü.” (1151v/8=009/120)
“(3) ägär yalġankÔa tutsalar seni yalġankÔa tutuldı okÔ yalavaçlar sendä ön-

dün. käldürdilär bälgülärni (4) bitilmiş yaruk bitig” (56r/4=003/184)

bütün:
bütün (I): doğru, gerçek, güvenilir sağlam. (Clauson, 1972:306)
bütün (II): kişi. öğüt veren güvenilir adam. (Clauson, 1972:306)
bütün (III): her şeyin doğru olanı. (Clauson, 1972:306)

(DLT):
bütün yarmak. Sahte olmayan para. (DLT; 2014:171)
bütün: Doğru, dürüst, sahih, bütün.

(KB):
bütün buldı ilig kör ögdülmüşi
siziksiz köni tip negü kÔılmışı (1753)
(ögdülmiş hükümdarın bütün yaptıklarını güvenilir buldu,)
(hükümdarın güvenilirliğine inandı.)
(AH):
321. bütün kÔılkÔı fiǾlin öte irtegil
322. kerem kimde erse anı er tigil
(321. insanların bütün tavır ve hareketlerini iyi incele)
(322. kerem kimde ise, ona insan de;)
(TİEM 73):
“anlar tävbä berür taŋrı anlar üzä. ärür taŋrı bilgän bütün işlig.” 

(60r/7=4/17)
“ol turur küsüş bütün işlig.” (183r/3=14/4)
Bu beyitlerden de yola çıkarak adaletin temelini oluşturan olgulardan bi-

rine de güvenilirlilik, bütünlüktür diyebiliriz. Kutadgu Bilig’de ve Tiem 73’de 
bütün sözcüğü oldukça fazla geçmektedir. Atabetü’l Hakayık’ta ise nitelikli bir 
insanın sahip olması gereken özellikler arasında bütünlük de vermiştir. Ni-
hayetinde iyi, dürüst, güvenilir bir insan olunduğunda adalet kavramı ortaya 
çıkar. İnsan önce bu kavramı kendi içinde barındırmalıdır. Ayrıca bütünlük 
güvenilirlilik yanında tamam olma, bütün olma anlamlarını verir. Bu kulla-
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nım da adaleti oluşturan temellere hizmet edebilir. Çünkü adaletin olacağı 
yerde her şey eksiksiz ve tam olmalıdır. Bütün noksanlardan arınmıştır.

bütünlük: mükemmellik.
(KB):
könilik bütünlük kerek işçike
anınbütse begler işin birgüke (2211).
(Hizmetkarın doğru ve güvenilir olması lazım ki;)
(beğler güvenip işlerini ona versinler.)
(TİEM/73):
“ıdÔtımız okÔ sendä öŋdün yalavaçlarnı bodÔunlarkÔa käldilär anlarkÔa bütün-

lüklär birlä” (297r/1=30/47)
“bütünlükün bir bölük anlardın kizlärlär (4) kertü anlar bilirlär.” 

(17v/3=002/146)
“ol kün tükäl kÔılġay anlarnıŋ taŋrı yanutlarını yaraşınça bilürlär bütünlü-

kün taŋrı (4) ol bälgülüg biligli ol.” (236r/3/4=24/25)
Adalet, mükemmelik, kusursuz ve noksansız olmaktır. Güvenilir, eksiksiz 

bir adalet anlayışı toplumu yozlaşmaktan kurtaracak olan önemli bir unsur-
dur. Bu da doğru kanunlarla olur. Doğru kanunlarla (köni törü) halk yöneti-
lirse yöneten ile yönetilen arasında karşılıklı güven olur. Böylece hem yöneten 
hem de yönetilen toplum kalıcı olacaktır. Çünkü adalet bıraktığı yere tekrar 
dönemez. O toplumlar ve yöneticileri de yok olmaya mahkum olurlar.

 tam, tam kendisi, ta kendisi anlamında bir pekiştirici.
çakÔ bir şeyin tam kendisini anlatmak için kullanılan bir edattır.
(DLT):

Ô ol atnı tutġıl. Tam şu atı tut. Ô amaçnı urġıl. Hedefin tam kendisini 
vur. (DLT; 2014; 144).

(TİEM 73):
“  sözlägli”: doğru sözlü, “ Ô sözläglilär”: doğru sözlüler. (11v/5= 

002/094)
çın(I): doğru, güvenilir, doğruluk. (Clauson, 1972:424).
(DLT):
“çın doğruluk”. çın sözler doğru sözler “çıŋ aydıŋ”; dediğin doğrudur. 

(DLT; 2014:147)
“çın bütün kişi”; öğüt veren güvenilir adam (DLT; 2014;171)
“çın söz”; doğru söz
“çın kişi”; güvenilir ve sadık adam (DLT; 2014;404)
çın(II): gerçek, doğru, sahih. (Clauson, 1972:424).
(KB):
kür ay toldı ma bu aġırlıkÔ bulup
tapındı bütün çın baġırsakÔ bolup (763)
(Ay Toldı bu hürmete layık olabilmek için,)
(ona doğruluk ve dürüstlükle candan hizmet etti.)
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(KB):
biliglig bilig berdi bilgin küre
köni çın kişi bolsa közke süre (1727)
(Bilgili insan bilgisi ile şu öğüdü vermiştir;)
(doğru ve dürüst insan bulursan, onu sürme gibi gözüne çek.)
(KB):
tili çın kerek bolsa köŋli köni
bodÔunkÔa asıġ kÔılsa toġsa küni (2010)
(Beyin sözü doğru ve kalbi dürüst olmalı ki;)
(halka doğan güneş gibi faydalı olsun.)
(AH):
55. tetiklikte kendü ayastın ozup
56. dad insÔaf tutarçın anuşirvanı
(55. (O) fetânette Ayâs’ı geçer.)
(56. adâlet ve hakkaniyette gerçek bir Anuşirvan’dır.)
(AH):
57. anıŋ baħşişindin bulıt uwtanur
58. bu sözni bütün çın tutar duşmanı
(57. onun ihsanı karşısında bulutlar utanır.)
(58. bu sözün doğruluğunu düşmanları da itiraf eder.)
(TİEM 73):
“aydı bu yarlıkÔamakÔ idimdin. kÔaçan kälsä idim üd urmakÔı (3) kÔılġay anı käs 

käs ärür. idim üd urmakÔı çın köni.” (222r/3=018/098)
“anlar berildilär bitig bilirlär ol çın rast turur idilärindin ärmäs” (17r/4= 

002/144).
Çın sözcüğü de her üç metinde sıklıkla geçmektedir. Gerçek, gerçekçilik 

anlamlarını taşımaktadır. Kutadgu Bilig’de doğru, gerçek, güvenilir anlamla-
rında kullanılır. Bir bey eğer doğru ve gerçekçi olursa insanlar ona güvenir. 
Bunu da sözlerine ve yaptıkları işlerine yansıtmalıdır. Halkın yararına olan 
somut ve doğru işler yaparsa halk da onu güvenilir bulur. Atabetü’l Hakayık-
ta da sözcük tam bir telmih içerisine gerçekçi anlamıyla kullanılmıştır. TİEM 
73’te ise hem tek başına hem de sözcük gruplarıyla doğru dürüst, gerçek an-
lamlarında kullanılmıştır. Hem anlamsal olarak hem de sözcük yapısal olarak 
adaleti oluşturan temel kavramlardan birisidir.

 “gerçekten.”

(TİEM 73):
“ Ô körürmän yüzüŋ äwrülmäkni (5) kök içindä.” (17r/4=2/144)
“(7) ay anlar kim kertgündilär tutmaŋlar mänim düşmānımnı takı silär-

niŋ düşmānıŋızlarnı dostlar kämşür silär (8) anlarkÔa dostlukÔnı Ô tandılar 
aŋar kim käldi silärkä çınlıkÔdın çıkÔarurlar yalavaçnı.” (450v/6=60/1)

çıngar-: inceleyip, gereğini araştırmak. (Clauson, 1972:425)
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(DLT):
ol işig çıngardı. O, işi inceleyip gerçekliğini araştırdı. Aslı ye ile çıngar-

dı’dır. Çıngarmak. (DLT; 2014;285)
(TİEM 73):
“indürdimiz (8) saŋa bitigni kertü yaraşı birlä çındġarıġlı anı kim utrusın-

da bitigdin tutuk (9)” (86r/8=005/048)
“ärdi ök kısÔsÔalar içindä (8) kÔızġut hóıräd idiläriŋä. ärmädi bir söz kÔoşulsa yokÔ 

kim ” (9) (182v/8=012/111)
Adalet kavramının tesisi için gerçekçi ve inanılır olmak önemlidir. İnsanlar 

güvenilir ve inanılır olmak için bir işe başlamadan önce o işi gereğince araştı-
rıp, incelemeler sonucunda yapmaya başlaması gerekir. Bu sıradan insanlar 
ve beyler için böyledir. TİEM 73’te ise böyle anlamda kullanılmaz orada zaten 
Tanrı’nın eksiksiz adaletinden bahsedilir.

: doğrulanmak. (Clauson, 1979:425)
(DLT):
söz ; söz ve haber doğrulandı. çınkar, çınıkmak (DLT; 2014;266)
çınla-: gerçekten, gerçek olduğunu tasdik etmek, doğrulamak. (Clauson, 

1972:426)
(DLT):
tawar üçün teŋrini edÔlemedip
uya kÔadaş oġlını çınla boġar (DLT; 2014:41) Adam malını görünce Allah’a 

aldırmadan kardeşini, hatta oğlunı bile gerçekten boğabilir.
ol işig çınladı O, işin gerçek olduğunu tasdik etti, doğruladı. çınlar, çın-

lamak (DLT; 2014;472)
ol anıŋ iæşın çınlattı O, onu dediği ve iddia ettiği şeyi tasdik ettirdi, doğru-

lattı. çınlatur çınlatmak (DLT; 2014;340)
Ô: doğruluk, gerçeklik.

(KB):
uluġ hacib artukÔ bütün çın kerek
bu  bile kedÔ bütün din kerek (2436)
(ulu hacip ziyadesiyle adil, dürüst ve;)
(bu doğrulukla birlikte de iyi ve dini bütün insan olmalıdır.)
Adalet, doğruluktur gerçekliktir.
(TİEM 73):
“aydı taŋrı bu kün turur asıġ kÔılur çın sözläglilärkä (6) . anlarkÔa 

turur” (95r/6=005/119).
“tükäl boldı idiŋin sözi  vaǾdäsi içindä rāstlıkÔın hÔükmi içindä. täg-

şürügli yok anın sözlärini. ol turur” (106v/1=006/115).
Doğruluk ve gerçeklik adaleti oluşturan önemli kavramlardır. Bunların ol-

duğu yerde adalet barınır. Doğru ve gerçekçi davranmak cömert, merhametli, 
vicdanlı insanların işidir. Adalet ise bütün bunların sonucunda ortaya çıkar. 
Kanunların kuralların doğru ve gerçekçi olması gerekir. İnsanları yöneten bü-
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tün kişilerin doğru ve güvenilir olması gerekir. Bunların yanı sıra hepsinin 
merhametli ve cömert olması gerekir. Sürekli gözleri halk üzerinde olacak, 
bakacak görecek ki haklıya hakkını, haksıza cezasını versin.

 1. güzellik. 2. değer, üstülük (Clauson, 1972:51)
(KB):
ne kÔutluġbolur ödØ budØunkÔa köni
begi  bolsa yorısa köni (455)
(bey iyi olsa, doğru yolda yürüse,)
(zaman halka ne doğru ne güzel olur.)
(KB):
bu yaŋlıġbolurolkişi 
kişi si ol budØun yüdØgüsi (543)
(kişinin iyisi böylesidir,)
(kişinin iyisi halkın sorumluluğunu yüklenendir.)
(KB):
kimiŋ dØävläti baş kötürsä örü
kÔamuġ  kÔılġu budØunkÔa törü (545)
(kimin devleti liderinin makamını yükseltse,)
(onlar bütün halka iyi töre, düzen uygulayacaklar.)
(AH):
145. ne kim kelse erke tilindin kelür
146. tilindin kim  kim isiz bolur
(145. insana ne gelirse, dilinden gelir;)
(146. dili yüzünden kimi iyi, kimi kötü olur;)
(AH):
239. tirildi ulamsız ulamı bolup
240. ajunda at  kÔodÔup
(239. muhtacların yardımcısı olarak yaşadı;)
(240. bak dünyada iyi ad bırakıp gitti.)
(AH):
333. isiz kÔılġan erke sen  kÔıla
334. keremniŋ başı bu erür kedÔ bile
(333. Kötülük yapan adama sen iyilik yap;)
(334. keremin başı budur, bunu iyi bul;)
(AH):
365. tiril  fi’lin köŋüller alıp
366. isizliktin özni sıŋaru salıp
(365. iyi hareket et, gönüller alarak yaşa.)
(366. Kötülükten kendini bir yana çek)
(TİEM 73):
“(9) tegürdüm ök silärkä idim yumuşlarım  tilädim silärkä nätäg kÔadġu-

rar tanıġlı bodunlar üza” (121r/1=093/9)
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“(2) ap ymä anlar üzä kim bulmaslar ribāmlasalar tarlıkÔ kÔaçan edgü 
tiläsälär taŋrıkÔa takÔı yalavaçıŋa” (148v/1=091/002)

İyilik, güzellik kavramının tek başlarına kavram olarak anlatıldığı eserler 
vardır. Bu iki kavram hem insanın hem de dünyanın var oluş sebeplerinden 
gösterilir. Dünya da en çok iyilik ve güzellikler üzerine iyilikten ve güzellik-
ten bir parça olarak yaratılmıştır. Yönetici de devletini bu kavramlar üzerine 
oluşturmalıdır. Bu kavram hem eylemlere hem de nesnelere sıfat olabilen çok 
yönlü bir kavramdır. Bu yüzden her üç metinde sıklıkla kullanılmıştır. Kutadgu 
Bilig’de bir yöneticinin iyi faziletlerinden bahsedilir. İyi bir bey, yönetici ol-
mayı halkın sorumluluğunu üstlenmeye bağlamıştır. Atabetü’l Hakayık’ta ise 
dinî-didaktik bakış açısıyla iyiliğe ve güzelliğe bakılmıştır. İnsanların iyi ey-
lemlerde bulunması gerektiği ve böyle olursa dünyadan iyi ad bırakarak göçe-
ceğine değinmiştir. Aynı şey bir yönetici için de geçerlidir. TİEM 73’te iyi kav-
ramı eylemlerle kullanılmış, iyi dilemek, iyiyi istemek yönünde kullanılmıştır. 
Çünkü insanın yaşam amacı da bu olmalıdır. Adaletin olduğu yerde iyilikler 
olur. Fakirlerin yaşayabilmesi, çocukların yoktan yere ölmemesi, bireylerin 
birbirine saygı duyması, genç insanların sürekli çalışıp bilim üretmeye ça-
lışması gibi bütün bunlar güzellik, iyilik ve adalet kavramlarının karşılıklı 
ilişkileri içinde getirdikleri iyiliklerin tezahürüdür.

 iyileşmek, geçinmek.
(KB):
kÔatılġıl bularnıŋ bile 
kÔutadÔġay saŋ a iki ajun ulaş (4354)
(Bunlarla ilişki kur ve iyi geçin;)
((Böylece) iki dünyada da mutluluğa kavuşursun.)
(KB):
müsülman müsülman bile ol kÔadÔaş
kÔadÔaşka kÔatılma ulam  (5490)
(Müslüman müslümanın kardeşidir.)
(Kardeşine kötü davranma, (onlarla) daima iyi geçin.)

 iyilik.
(KB):
burun ıdØġum erdi kÔamuġ 
asıġ kÔılġay erdi yarın belgülüg (1131)
(Önceki gönderdiklerimin hepsi iyidir,)
(yarın da açıkça fayda kılacaktır.)
(AH):
389. kÔanı Ǿahd emanet kÔanı 
390. kidÔin künde hóayr iş me kötrülgülüg
(389. Hani ahd, emanet, hani iyilik;)
(390. son gün hayırlı işler de ortadan kalkacaktır.)
(AH):
191. tarıġlıkÔ tip aymış ajunnı resul
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192. tarıġlıkÔta kÔatlan tarı 
(191. Resûl dünya için, tarladır demiş;)
(192. tarlada çalış çabala ve iyilik ek.)
(TİEM 73):
“ägär tägürsä saŋa taŋrı (7) ziyān açıġlı yokÔ anı mägär ol. ägär tägürsä 

saŋa bir edgülük ol tegmä närsä üzä (8) uġan turur.” (96v/1=017/007)
“ol kim kÔılsa silärdin bir esizlik biligsizlik birlä yana öknüp yansa anda 

kedin edgülük kÔılsa (5) ol yazukÔ örtgän yarlıkÔaġan ol.” (100r/1=54/004)
 düzeltmek, aramak.

(AH):
375. aya edÔgü umġan isizlik kÔılıp
376. tiken  er üzüm biçmez ol
(375. ey kötülük yapıp, iyilik uman (kimse))
(376. diken eken üzüm biçmez.)
(AH):
245. aya mal idÔisi akÔı edÔgü er
246. bayat birdi erse saŋa sen me bir
(245. Ey mal sahibi iyi ve cömert adam,)
(246. Tanrı sana verdi ise sen de ver)

 düzeltilmek, aranmak.

(DLT):
 neŋ; nesne düzeltildi. (DLT; 2014;130)

Adaletin tanımları arasında düzelticilik, düzeltmeye çalışmak anlamları da 
vardır. edÔle- sözcüğü kıl-, it- temel eylemleri gibi kullanılmıştır. Divan-ü Lü-
gati’t Türk ve Atabetü’l Hakayık’ta görülen bu sözcüğün kullanın alanı temel 
eylemler olarak görülmektedir. Olumlu anlamlarda kullanılan bir eylemdir. 
Yapıcılık, düzenleyicilik anlamlarına da sahiptir. Bir kurumun, bir toplulu-
ğun yok olmasına yönelik yıkıcı kavram alanına sahip bir sözcük değildir.

erdem: iyilik, fazilet.

(KB):
iligkä tusulsu bu 
açınsu meni kitsü emgäklärim (468)
(hükümdara bu iyiliklerim faydalı olsun;)
(bana dua etsin ve zorluklarım üzerimden gitsin.)
(AH):
59. aya şahım erdemlerin sanaġan
60. sanarmu edÔiz kÔum uşakÔ taş sanı
(59. Ey şâhimın fazîletlerini sayan kimse,)
(60. Sahrâdaki kum ve ufak taşlar sayıya gelir mi)
Erdemli olmak, faziletli olmak insanların doğuştan getirdiği sıfatlardır. Bu 

kavramlar insanlara hayatta ayrıcalık katar. Erdemli insanlar vicdan sahibi 
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olur. Dürüst olur. Bu özelliklerin bütün insanlarda bulunması gerekir. Er-
demli ve fazilet sahibi yöneticiler ışığıyla insanlara yol açar. İnsanlığa yararlı 
olur. Bu yöneticiler halk tarafından sevilir ve sayılır. Böylece kalıcı olurlar. 
Adalet için de temeli sağlam bir ortam oluştururlar.

it-(I): düzeltmek; yapmak, etmek; kurmak, tanzim etmek, yoluna koymak.
(ET):
it- sözcüğü Köktürk Kağanlık yazıtlarında tanzim etmek, düzenlemek an-

lamıyla kullanılmıştır. (Tekin, 2008:144)
(KT):
ança bodun koop itdim (KT G3)
it- sözcüğünü Köktürk Kağanlık Yazıtlarından beri tanıklamaktayız. Söz-

cük DLT’te üç yerde nizam, düzenleme, tanzim etme anlamıyla kullanılmıştır.
Köktürk Kağanlık yazıtlarında kuruculuğa yönelik, derlemek ve toparla-

mak anlamında kullanılan bütün sözcükleri aslında it- eylemi altında gös-
terebiliriz. Bu eylem daha çok olumlu bir kavram alanına sahiptir. Adaletin 
hüküm süreceği bir yönetimde düzen ve yapıcılık vardır.

(DLT):
(İøt-/it-) teŋri menim Įşim itti. Allah işimi düzeltti. Ol yükünç  Oğuzcada 

o namaz kıldı. Oğuzlar iyi yaptıkları her şey için  derler. (DLT; 2014;88)
(DLT):
bolsa kimniŋ altun kümüş irle iter
anda bolup teŋrikerü tapgın öter.
(Kimin bunca altın gümüşü olursa bir yer kurar. O huzur bulursa yüce Tan-

rıya borcunu öder.) (DLT; 2014;458)
(DLT):
Bir şey yapıldığı zaman kıldı yerine düzeltti anlamında itti kullanırlar. 

Namazı düzgün kıldığı zamaner yükünç itti denildiği gibi (DLT; 2014;241)
it-(II): düzenlemek, tanzim etmek, yoluna koymak.
(KB):
bu il itgü tutġu budÔun tüzgüke
bu begler tikildi ajun süzgüke (4009)
(Bu beyler memleketi tanzim ve idare etmek,)
(halkı düzene sokmak ve dünyayı temizlemek için görevlendirilmiştir.)
(KB):
bu begke vezir ol tutup yitgüçi
ilkÔapġı atı bu ol itgüçi (5336)
(Bu beye yol gösteren vezirdir.)
(Halkı, koruyucuları, hizmetkârları düzenleyen odur.)
(AH):
113. biliglig kişi kör bilür iş ödÔin
114. bilip iter işni ökünmez kidÔin
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(113. bilgili adam her işin zamanını bilir,)
(114. işini bilerek yapar ve sonra pişman olmaz.)
(AH):
367. iter bolsaŋ işni sanıp sakÔnıp it
368. kerekmü kereksizmü kirtü bilip
(367. bir iş yapacaksan, düşünüp taşınarak)
(368. ve (onun) lüzumlu veya lüzumsuz olduğunu gerçekten bilerek yap.)
(TİEM 73):
“(2) rūzį berdimiz anlarkÔa yaşru açukluġ itärlär edgülük birlä esizlikni 

anlar tururlar anlarka sarāy soŋı.” (185v/2=013/022)
“katıġ kim anın birlä kim (2) mäkr etär ärdilär.” (107v/1=124/002)
Eski Türk Orta Asya Devlet Sistemi’nde kağanın hukuk kuralları (törü) 

koyma görevi, ülkeyi tanzim, idare etme ve halkı düzene sokma ödevlerinin 
sonucudur.15 Her şeyden önce üzerinde yaşadığımız dünya da düzen üzerine 
kuruludur. Devletlerin de, toplumların da yönetebilmek  için belli bir düzene, 
hiyerarşiye ihtiyaç vardır. Tanrı’nın dünya üzerinde nasıl bir düzeni varsa, 
onun yeryüzündeki temsilcisinin de devleti ve halkı üzerinde bir düzeni olma-
lıdır. Doğru ve gerçekçi, insanlara hizmet eden kurallarla eşit bir şekilde hal-
kını yönetmesi gerekir. Düzen ve adaletli hiyerarşinin olmadığı yerde bütün 
kurumlar çöker, devlet yıkılır. Toplum bozulur. Atabetü’l Hakayık ve TİEM 
73’te ise it- eylemi olumlu şekillerde kullanılmıştır. Derleyicilik, toparlayıcılık, 
yapılan işte bir başarı anlamlarını oluşturan olguları it- eylemi her zaman 
karşılamıştır. Aslında it- tarihi metinlerde bütün olumlu düşünceleri, olgu-
ları, olumlu devinimleri, işleri karşılayan Türkçe’nin temel eylemlerindendir.

itig: düzen.
(KB):
bu il kün itigi bu begler işi
törü hem tokÔı birle itti kişi (4010)
(İnsanlar halkın idaresini ve beylerin işini,)
(töre ve usule göre yürütürler.)
itil- düzelmek, yapılmak; yoluna girmek.
(KB):
tapuġ birle itlür kÔamuġ türlüg iş
tapuġ birle kÔavşur saŋa edÔgü iş (4053)
(Her türlü iş hizmetle düzene girer,)
(hizmet sayesinde insan iyiliklere kavuşur.)
(KB):
kÔılıkÔsız törü öŋd bilmez kişi
kişike kÔatılsa itilmez işi (4606)
(Kötü, töre bilmeyen ve cahil kişi;)
(cemiyet de yer alırsa, işler adaletli olmaz.)

15 Mahmut Arslan, “Eski Türk Devlet Anlayışı ve Çifte Hükümdarlık Meselesi”, Fırat Üniversitesi 
Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, Elazığ, 1990, s. 225.
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(KB):
ilig devletinde itildi ajun
sakÔınç kÔısġa boldu sevinçler uzun (3103)
(Hükümdarın kutu sayesinde dünya düzeldi.)
(Hüzün kısa sevinç uzun oldu.)
(KB):
Törü tüz yorıttıŋ itildi ajun
Kim erse küçek ilde körmez közün (3108)
(Kanunu doğru uyguladın, dünya düzene girdi;)
(Hiç kimsenin gözü zorba görmüyor.)
itin-: düzene koymak.
(KB):
ukÔuş bolmasa er özin tutnumaz
bilig bolmasa er işin itnümez (2790)
(Akıl olmazsa insan kendini kontrol edemez;)
(Bilgi olmazsa insan işini (doğru) yapamaz, yoluna koyamaz.)
(KB):
bu kün yatma emge işiŋni itin
keçer emgekiŋ sen köçerde unıt (6083)
(Bugün yatma, zahmet çek, işini düzenle,)
(geçici zahmetlerini öldüğünde unutacaksan.)
Adalet, tanzim etmek, düzenlemek, yoluna koymaktır.
keçür-: affetmek, bağışlamak.
(KB):
ay muŋsuz idØim sen bu muŋluġ kÔuluġ
suyurkÔap keçürgil yazukÔın kÔamuġ (C 14 28)
(Sıkıntısı olmayan yaratanım, sen bu sıkıntılı kulunun;)
(sıkıntılarını gider, bütün günahlarını affet.)
(AH):
37. ilahi keçürgen idÔim sen keçür
38. neçe me hóatÒalıġ kÔul ersem saŋa
(37. Tanrım, sen bağışlayan rabbimsin; senin karşında)
(38. ne kadar günahkar kul isem beni affet.)
(AH):
337. yazukÔluġ kişiniŋ yazukÔın keçür
338. Ǿadavet kökini kÔazıp sen köçür
(337. Kusurlu adamın kusurunu affet,)
(338. düşmanlık kökünü kazıp ortadan kaldır.)

İyileri korumak, hak edenin hakkını vermek, hak ediyorsa kötünün de 
cezasını vermek adaletin gereklerindendir. Kutadgu Bilig’de ve Atabetü’l Ha-
kayık’ta öncelikle Tanrı’nın affediciliğinden bahsedilir. Merhamet ve affedicilik 
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adalet kavramının temel kavramlarıdır. Kutadgu Bilig’de bir yönetici olarak 
affedicilik ve merhametten bahsederken, Atabetül Hakayık’ta insanın yaşam 
tarzı olarak benimsemesi gerektiği, var oluş nedeni olarak affedicilik ve mer-
hamet kavramlarından bahsedilir.

kertü: gerçek, doğru.

(AH):
367. iter bolsaŋ işni sanıp sakÔnıp it
368. kerekmü kereksizmü kirtü bilip
(367. bir iş yapacaksan, düşünüp-taşınarak)
(368. ve (onun) lüzumlu veya lüzumsuz olduğunu gerçekten bilerek yap)
(TİEM/73):
“kertü könii dÔiŋdin turur bolmaġıl okÔ sezikliglärdin” (17v/4=002/147)
“ol kertü (8) yaraşı ol idÔiŋdin ärmäs taŋrı osanukÔ anıŋdın kÔılur silär.” 

(17v/7/8=002/147)
“aygıl (7) indürdi anı arıġ cān yaǾnį cabrāǿil idÔiŋdin kertü yaraşı bäkü-

tü üçün anlarnı kim kertgündilär köni yol (8) säwünç boyun beriglilärkä.” 
(203v/7/8=16/102)

kertülüg: gerçeklik, doğruluk.

(TİEM/73):
“kertülüg birlä hÔükm kÔılsun tep kişilär ara anıŋ içindä kim tartışıkÔ boldı-

lar anıŋ içindä.” (25v/1=002/213)
“(9) yokÔ kim üküşräkläri bilmäslär köni kertülüg anlar yüz äwrüglilär.” 

(235v/9=21/24)
 et-, yap-.

(KB):
saŋa az üküş näŋ törü 
yanut kÔılġu ötrü sewinç bulsalar (4432)
(Sana az çok varlık, düzen oluştursalar,)
(buldukları sevinçlerinden dolayı sana yanıt vereceklerdir.)
(AH):
165. köni bol könilik  atan köni
166. köni tiyü bilsün kişiler sini
(165. Doğru ol, doğruluk yap ve adın doğruya çıksın;)
(166. İnsanlar seni doğru olarak bilsinler;)
(AH):
333. isiz  erke sen edÔgü 
334. keremniŋ başı bu erür kedÔ bile
(333. Kötülük yapan adama sen iyilik yap;)
(334. keremin başı budur, bunu iyi bul;)
(AH):
279. müǿminlıkÔ nişanı tevazuǾ erür
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280. eger müǿmin erseŋ tevazuǾ 
(279. mü’minlik nişanı tevazudur;)
(280. eger mü’min isen, mütevazi ol.)
(TİEM 73):
“(2) bolġay kim silär sakÔnukÔlukÔ kılġay silär.” (4r/1=021/002)
“(6v/l) män artukÔ  silärni ajunluġlar üzä.” (6v/1=047/009)
Türkçenin tarihi dönemlerinden bu yana daha çok olumlu kavram alanına 

sahip kıl- sözcüğü daha çok olumlu sözcüklerle kullanılmıştır. Metinlerde de 
düzen oluştur-, doğruluk et-, iyilik yap-, tevazulu ol-, düşüncelilik et- anlam-
larında çokça kullanılmıştır. Türkçenin temel eylemi olan bu sözcük adalet 
kavramını oluşturan eylemler arasındadır.

 mütevazi insan. (Clausaon, 1972:599)
(KB):
köŋül  tutsa bulur kÔut erig
külär yüz esig sözkä tirlür tirig (2478)
(kişi gönlünü alçak gönüllü tutsa kutu bulur, güler yüz, tatlı sözle kişi yaşar.)
(AH):
269. tekebbür kÔamuġ tilde yirlür kÔılıkÔ
270. kÔılıkÔlarda edÔgü kÔılıkÔ 
(269. kibir bütün dillerde yerilen bir huydur;)
(270. huyların iyisi, alçak gönüllülüktür.)
(TİEM 73):
“(9) kiriŋlär kÔapuġkÔa yüknü yaǾnį  kÔılu aytıŋlar tökä bergil örtgäy 

miz silärniŋ yaŋlukÔlarıŋıznı.” (7r/9=058/009)
kön-(I): doğru yola yönelmek, düzelmek.
Adalet, gerçektir, doğrudur.
(DLT):
yıgaç köndi; ağaç düzeldi. (DLT; 2014;242)
er yolkÔā köndi; adam yolu tanıdı ve yola koyuldu. (DLT; 2014;242)
tosun at köndi; haşin at düzeldi. İş de düzelirse aynıdır. (DLT; 2014;242)
(KB):
anı kÔodØtı tuttı könilik yolın
kirür men könilikkä  bilin (4994)
(onu koydu, bıraktı ve doğru yola;)
(girdim ben doğru yola ve bunu böylece bilin)
(TİEM 73):
“(6) çıkÔarmaġay silär ät özüŋüzlärni sarāylarıŋızdın yana köndüŋizlär 

silär” (10r/1=084/006)
kön-(II): doğrulmak, düzelmek, doğruyu söylemek, yola çıkmak.
(KB):
kÔalı mundaġ erse kim aydım bu söz
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tilin kön sözüm tut aya köŋli tüz (3993)
(Eğer sana söylediğim şekilde ise;)
(bunu tasdik et, doğrula, sözümü tut, ey doğru insan.)

(KB):
etöz ülgi berme kÔatıġlan usa
öziŋ yolkÔa köngey anıŋda basa (4810)
(Elinden geldiğinde vücudunu dinleme,)
(ancak böylelikle doğruyu bulursun.)

(KB):
anı kÔodÔtı tuttı könilik yolın
kirür men könilikke köndüm bilin (4994)
(Onu bıraktı, doğru yolu tuttı;)
(Bende doğru yola yönelip doğruyu bulacağım.)

Doğru yola girmek öncelikle bir insanın diğer insanlara örnek olmadan ön-
ceki yapacağı ilk iştir. Mesela bir yönetici insan topluluklarına yol göstermek 
istiyorsa önce kendisi doğru yola girecektir. Bu sözde olmayacaktır. Eylem 
olarak da bu düzelmeyi işlerine yansıtmalıdır. Eğer yönetici doğru yolda olur-
sa insanları aydınlatmış olur. Aydınlık yollarda ilerler. Halkını da bu yola sevk 
eder. Adalet de bu aydınlık yolda onlarla olur. Yönetici ve halkı da daim kalır. 
Düzelmek, aydınlık, çalışmak bunlar insanın yararınadır. Kötülük, karanlık, 
düzensizlik kargaşa ortamı yaratır. İnsanlar haksızlığa uğrar ve yoktan yere 
ölür. Bunların olmaması adaletsizliği meydana getirir.

köndger-: düzeltmek.

(DLT):
okçı köndgerdi; okçu oku düzeltti (DLT; 2014;290)
ol meni yolka köndgerdi; O ban yolu gösterdi. (DLT; 2014;523)
ol yıgaç köndgerdi; O ağaç vb. şeyleri düzeltti. (DLT; 2014;523)
köndgert-: düzeltmek için emir vermek, düzelttirmek.

(DLT):
ol yıgaç köndgertti. O, tahtayı düzeltmek için emir verdi. (DLT; 2014;523)
köndür- : doğrultmak, düzeltmek, yola kılavuzlamak.

(KB):
havakÔa bulun bolma köndür köŋül
kişike kÔatılġıl yorıġıl amul (3994)
(Arzunun esiri olma, niyetini doğrult;)
(topluma karış, huzur bul.)

(TİEM 73):
“biziŋ üzälä turur köni yolkÔa köndürgän.” (444v/7=092/012)
“(6) ol kim täŋlädi köni yolkÔa köndürdi.” (440r/6=087/003)
köndürgänräk: dosdogru olan, en doğru.
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(TİEM 73):
“ayġıl kältürüŋlär bitig taŋrı üskindin (5) ol kim yolkÔa köndürgänräk olar 

ekkidin udÔu baralıŋ ägär ärsä silär çın sözläglilär.” (284r/5=028/049)
köndürül-: doğrultmak, yönetilmek, hidayet verilmek.
(TİEM 73):
“udÔu barıŋlar aŋar kim kÔolmaz silärdä yal anlar köni yolkÔa köndürülmiş 

tururlar.” (321v/8=036/021)
könger-: (ok vb. şeyleri) düzeltmek. (yola) doğrultmak, (yolu) göstermek.
(DLT):
“ol ok köngerdi.” o oku düzeltti. (DLT; 2014;290)
“Ol yol köngerdi.” O yolu tarif etti, yol gösterdi (DLT; 2014;290)
(KB):
et öz ülgi bermä kÔatıġlan usa
özüŋ yolġa köŋäy anıŋdan basa (4810)
(ruhunun ve bedeninden pay verme, aklına odaklan,)
(kendini doğru yoldan başkasına döndürme.)
köni (I): köni (nesne); doğru, düzgün.
(DLT):
köni neŋ; düz nesne.
Güvenilir kişi için köni er denir. (DLT; 2014;449)
köni (II): doğru, gerçek.
(KB):
negü tir eşitgil köni sözlüg er
kiçigde odÔunmış yiti közlüg er (1369)
(Küçükken uyanmış, ferasetli, doğru sözlü insan ne der dinle.)
(KB):
töriçe yorısa tapuġkÔılsa öz
kirürde çıkarda köni tutsa köz (2869)
(Töreye göre yaşa, hizmet et;
(İcratta doğru ol.)
Kutadgu Bilig’de köni kavramı çok önemli bir yere sahiptir. Köni kavramı 

törü ile kullanıldığında adil anlamı katmaktadır. Yöneticilik, devlet yönetimi 
doğru kanunla mümkündür.16 Köni törü olarak kullanımı alanı vardır. Adaleti 
bir insanlığa öncelikle köni törü’yü yani adaleti getirir. Doğru kanunlar olursa 
bir düzen olur daha sonra iyi işler, yararlı işler yapılabilir. Haklı ve haksız, 
iyi ve suçlu birbirinden net ve güvenilir bir şekilde ayırılır. Böylece insanlar 
sessiz ve huzurlu olurlar.

(AH):
153. tili yalġan erdin yırakÔ tur teze
154. keçür sen me Ǿumrüŋ könilik öze

16
 Reşat Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2002, s. 59.
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(153. Yalan söyleyen adamdan uzak dur, kaç;)
(154. sen ömrünü doğruluk ile geçir.)
(AH):
165. köni bol könilik kÔıl atan köni
166. köni tiyü bilsün kişiler sini
(165. Doğru ol, doğruluk yap ve adın doğruya çıksın;)
(166. İnsanlar seni doğru olarak bilsinler;)
Atabetü’l Hakayık’ta ise insanın varoluşu doğruluk, köni kavramı üzeri-

ne temellendirilmiştir. İnsan en başta hayatında doğru olursa geri kalan her 
işi doğru bir şekilde yerine getirir. Böylece her insanın zihninde doğruluktan 
oluşmuş bir adalet dünyası oluşur ve buna göre insanlara adaletli, gerçek 
doğru, güvenilir davranışlarda bulunur.

köpköni: dosdoğru.
(TİEM/73)
“ayġıl yol köndürdi maŋa mäniŋ idÔim (4) köni yolkÔa yaǾnį müsülmānlıkÔ yo-

lıŋa könidin ägär ibrāhįm yalavaç dįni köp köni. ärmädi ortakÔ kÔatıġlılardın.” 
(112r/3=6/161)

“adÔakÔın turġıl yüzüŋni yaǾnį köŋlüni dįnkÔa köp köni.” (296v/2=30/30)
könilik: doğruluk, gerçeklik.
(KB):
köni bol bütünlük bile tut kılınç
könilik içinde turur bu sevinç (1289)
(Doğru ol, iyi niyetle hareket et;)
(Doğruluk insan huzur verir.)
(KB):
kÔatılġıl kÔarılġıl yitür hem içür
könilik üzele tiriglik keçür (4444)
(Onlara katıl, karış; onları yedir, içir;)
(doğrulukla ömür sür.)
(AH):
167. könilik tonın kedÔ kÔodÔup ergilik
168. kedÔim ton talusı könilik tonı
(167. eğriliği bırakıp, doğruluk libâsını giy,)
(168. elbiselerin en iyisi, doğruluk libâsıdır)
(TİEM 73):
“ol kün (5) eşitürlär isrāfįl ünini könilik birlä ol turur çıkÔmakÔ küni.” 

(383v/5=050/042)
Kutadgu Bilig’de bir devletin, toplumun gerçekçi ve adaletli bir şekilde yö-

netilebilinmesi için könilik (adalet), uzluk (iyilik), tüzlük (eşitlik), kişilik (in-
sanlık) kavramlarına uygun davranılmalıdır. Bu kavramlar doğrultusunda 
kanunlar konulmalıdır ve yaşanmalıdır.17

17 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1997, s. 247.
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könirek: daha doğru, en doğru.

(TİEM 73):
“okÔuŋlar olarnı atalarıŋa. ol köniräk taŋrı üskindä.” (304v/3=033/005)
könit-(I): düzeltmek.

(DLT):
er yıgaç könitti adam ağaç vb. şeyleri düzeltti. könitür könitmek (DLT; 

2014;330)
könit-(II): doğrultmak.

(KB):
sen öz kÔılkÔıŋ itgil kÔılınçıŋ könit
budun kÔılkÔı itlür sen özni avıt (5204)
(Sen kendini hazırla, davranışını düzelt;)
(halkın hal ve hareketi kendiliğinden düzenir.)

(KB):
söz asġı ol ol kör eşitmiş sözüg
alıp işke tutsa könitse özüg (5434)
(Sözün faydası duyduğun sözü uygulaman ve kendini doğru yola yönlen-

dirmendir.)
Halkın doğru yola girmesi için öncelikle devlet yöneticisi rol model olarak 

kendisi doğru yolda olmalıdır. Nihayetinde bu durum hem onun akıbeti hem 
de halkının akıbeti için çok önemlidir. Doğru yola girip işlerini yola koyarsa 
doğru, güvenilir kanunlar koyarsa kendi de, devleti de kalıcı olur. Halkı da 
ona doğru ve güvenilir davranır. Yönetici yıkıcı olmamalıdır. Her zaman dü-
zenleyici, toparlayıcı, yapıcı olmalıdır. Sabırla kendini, halkını ve devletini iyi-
ye yöneltmelidir. Sabırla bunu yapmalıdır. Çünkü sıradan olmayan bu görev 
ona lütfedilmiştir.

könül-: düzelmek, doğrulmak.

(KB):
etöz tüz tilese hava boynı sı
hava ölse könlür etöz egrisi (5474)
(Vücudunun doğru olmasını istiyorsan, arzularını bastır;)
(arzuların ölürse vücudunun eğrilikleri düzelir.)

(TİEM 73):
“yokÔ kim aydılar biz buldumız atalarımıznı (4) bu yol üzä biz anlar izläri 

üzä könülmiş” miz. (359v/4=043/022)
Adalet, doğruya yönlendirmek, doğrultmaktır.
oŋa-: düzeltmek.

(DLT):
oŋgalı irpeldi įş. İş düzeltilmek istenirken bozuldu. (DLT; 2014;113)
oŋar-: düzeltmek, onarmak.
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(KB):
kedÔ öglüg kerek beg oŋarsa işin
bilip başlasa ötrü işler başın (1989)
(işi başlatmak, yoluna koymak ve başarı ile tamamlamak için;)
(beyin çok akıllı olması gerekir.)
(KB):
tetig bolmasa iş oŋarmaz kişi
tetiglik bile kÔıldı yalŋukÔ işi (2222)
(İnsan zeki olmazsa, işi yoluna koyamaz;)
(insan işini zeka ile yoluna koyar.)
(KB):
bu tetrü kÔılınçlıġ bu tetrü kişi
esiz tügmeginçe oŋarnmaz işi (5507)
(Bu kötü insanların eli kolu bağlanmadıkça;)
(işler yoluna girmez.)
(TİEM 73):
“takÔı mundaġokÔ yarlıġ ıdÔtımız saŋa cabraǾįlni öz yarlıġımızdın (4) bilmäz 

ärdiŋ nä ol bitig ap ymä kertgünmäk yokÔ kim kÔıldımız anı (5) yarukÔlukÔ oŋarur-
miz anıŋ birlä kimni tiläsä kÔullarımızdın. sän köndürür sän köni yol tapa.” 
(357r/5=042/052)

oŋul-/oŋal-: iyileşmek, düzelmek.
(KB):
orunç ol buzuġlı oŋulmış işig
orunç yig kÔılur ol bütürmiş işig (2443)
(Düzelmişi işi bozan rüşvettir;)
(olgunlaşan işi çiğ bırakan da rüşvettir.)
(KB):
yime ök kereklig saŋa bu kişi
anıŋsız oŋulmaz tiriglik işi (4357)
(Bu insanlar senin için yararlıdır;)
(onlarsız yaşam düzgün olmaz.)
Adalet, iyileştirmek düzeltmektir. Adalet yapıcıdır. Yıkıcı değildir.
(AH):
139. öçüktürme erni tilin bil bu til
140. başıkÔtursa bütmez büter okÔ başı
(139. insanı dil ile kızdırma; bil ki, ok yarası kapanır,)
(140. fakat dilin açtığı yara kapanmaz.)
(AH):
253. bahóıllıkÔ otalap oŋulmaz ig ol
254. birimdin bahóıl elgi kedÔ berklig ol
(253. hasislik ilac ile iyileşmez bir hastalıktır.)
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(254. hasisin eli vermekten yana çok sıkıdır.)
Atabetü’l Hakayık’ta sözcük düzelmek, iyileşmek, kapanmak anlamlarında 

kullanılmıştır. Adalet ortamının olabilmesi için önce insanların ruhlarının iyi-
leşmesi ve düzelmesi gerekir. İnsan her zaman kendini iyileştirme ve düzelt-
me çabasında olmalıdır. Bunun sonucunda iyi insan, erdemli insan, düzgün 
insan nitelikleri ortaya çıkar. Kendini eleştiren, sürekli düzeltme çabasında 
olan insanlar başkalarına da yardımcı olur. Bir yönetici de böyle olmalıdır. 
İnsanlarının ayıplarını yüzüne vurmayacak, kusurları örtücü olacak ve kırıcı 
olmayacak, derleyici ve toparlayıcı iyileştirici ve yapıcı olacaktır.

orta: eşit uzaklıkta olan. Bir şeyin ortası.
(KB):
sözüg orta tutsa soŋı yeg bolur
kÔayu näŋ yeg ersä tüpi ig bolur (4035)
(sözü kararında tutsa sonu iyi olur, hangi şey çok iyi ise onda bir hastalık 

çıkar.)
(TİEM/73):
“andaġokÔ kÔıldımız silärni orta ümmät” (16v/8=2/143)
“ellär ortasıŋa özläri kämşür.” (447v/1=100/5)
ortu (I): bir şeyin ortası.
(DLT):
Ortu er “orta yaşlı adam” için ortu er denir. “evin ortası” için de ew ortusı 

denir.
kün ortu Çiğil lehçesinde “öğle” için kün ortu denir. (DLT; 2014;62)
otra kenarı olan bir şeyin ortası. ortu kelimesinden dönüşmüştür.(DLT; 

2014;63)
(KB):
bodØ ortu käräk hem teŋinçä yaraġ
işiŋ ortu tut ay biliglig kişi (2090)
(boyun da ortası gerek ayrıca onun dengince de faydası gerekli,)
(ey bilgili kişi işini her zaman kararında tut.)
ortu (II): orta, orta halli.
(KB):
yüdürmegü baylar yükin ortuka
bu ortu buzulġa tükel artaġa (5564)
(Zenginlerin yükü orta hallilere yüklenmemelidir;)
(yoksa, bu orta halliler büsbütün bozulur.)
(KB):
çıġayka yüdürmegü ortu yüki
çıġay ölge açın üzülge köki (5565)
(Orta hallilerin yükünü fakirlere yüklememeli;)
(yoksa, fakir açlıktan, yok olur, ölür.)
Adalet, ortadır, eşitlemektir.
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Divan-u Lügati’t Türk’te, Kutadgu Bilig’de, Atabetü’l Hakayık’ta ve TİEM 
73’te ölçüm, ölçülülük, dengeli olmaya işaret eden sözcükler ahlak felsefesine 
işaret eder. Her şeyde bir denge ve ölçü vardır. Üzerinde yaşadığımız bu evren-
de bir denge ve ölçü üzerine kurulmuştur. Aristo felsefesine göre de karakter 
ve ahlak faziletleri arasına metin boyunca saydığımız kavramların yanı sıra 
ölçülü olmak da girer. Platon felsefesinde de fazilet (erdem) ve adaletin dört 
kavramından biri olarak (bilgelik, yiğitlik, doğruluk) ölçülü olmak gösterilir.18 

ölçäk:
(TİEM 73):
“tükäl kÔılıŋlar (4) ölçäkni kÔaçan ülgüläsä silär tartıŋlar köni käbbān birlä. 

ol yegräk (5) körglükräk yanışın.” (208v/3=17/35)
“käldi ök silärkä bälgü idÔiŋizdin tükäl kÔılıŋlar ölçäkni tärāzūnı.” (120v/ 

2=7/85)

ölçälä-:
(TİEM 73):
“yana kÔaçan ölçäläsälär anlarkÔa azu tartsalar anlarkÔa äksütürlär.” (447v 

/2=83/3)
Adalet, dengelemektir.
ön-: Uygur lehçesinde (bir yere) gitmek, yönelmek.

(DLT):
(ön-) ol ewke öndi denir. “o evine gitti” demektir. Bu Uygur lehçesidir. 

öne.r önme.k (DLT; 2014:88)

(KB):
kişi aġrukÔı bolmasa bu boġuz
kişi önmäsi ol bu aġrukÔ boġuz (3667)
(bu boğaz ağrısı kişiyi etkilemese, kişi bu ağrıyan boğaza dönmez, dönüp 

bakmaz.)
öŋdi: kanun, adet, töre. bkz. öŋdü
(KB):
esiz öŋdi urma ay ilçi bügü
esiz bolsa bolmaz ajunuġ yigü (1459)
(Ey bilge devlet adamı kötü kanun koyma;)
(kötü (kanunlarla) dünyaya hükm edilmez.)
(KB):
munu ben bilir men bu öŋdi törü
ayayın men imdi sen örgen körü (408)
(İşte ben bu adaleti (kanun) ve töreyi biliyorum.)
(şimdi sana söyleyeyim, sen de görerek öğren.)
öŋdü: kanun. bkz. öŋdi

18 Hilmi Özden, Kutadgu Bilig’de Ahlak Kavramı, Ötüken Yayınları, 2007, s. 48.
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(KB):
bu yaŋlıġ turur bu ajun öŋdüsi
yayıġ dünya devlet çavıkar küsi (3077)
(Dünyanın adaleti böyledir;)
(dönek dünya ve devletin adı böyle anılır.)
Adalet, kanundur.
öndür-: Uygur lehçesinde (birini bir yere) yöneltmek, yönlendirmek.
(DLT):
(öndür-) ol anı evke öndürdi; o evi gösterip onu yöneltti.
Bu Uygur lehçesidir. Oğuzlar bunu bilmez. öndürü.r, öndürme.k. (DLT; 

2014;107)
rast: doğru.
(AH):
226. kÔalı sözleseŋ söz bilip sözlegil
227. akÔı erni öggil öger erse sen
(226. eğer söz söylersen, sözü bilerek söyle;)
(227. öğersen cömert adamı öğ.)
(AH):
321. bütün kÔılkÔı fiǾlin öte irtegil
322. kerem kimde erse anı er tigil
(321. insanların bütün tavır ve hareketlerini iyice incele,)
(322. kerem kimde ise ona insan de;)
(TİEM 73):
“sÔabr kÔılġanlar (4) takÔı rāst ayġanlar takÔı tāǾat kÔılġanlar takÔı nafakÔa kÔılġan-

lar takÔı yarlıkÔayu tilägänlär (5) sähärlärdä.” (39v/1=017/004)
“(6) käliŋ tävrįt birlä okÔuŋ anı ägär ärsäŋiz rāst ayġanlar.” (47r/1=93/006)
Atabetü’l Hakayık’ta rast sözcüğü bütün sözcüğü ve bil- eylemi ile karşı-

lanmıştır. Doğru olmak, bir işin doğru gitmesi adaletin temel kavramların-
dandır. Bugün rast git- deyiminde hala yaşamaktadır. Atabetü’l Hakayık’ta 
da insanın toplumda alnı açık yaşaması için doğru konuşmaya ve insanlara 
bütün (güvenilir) davranmasına önem vermiştir. Sadece yönetenlerin adalet 
dünyası yoktur. Her insanın kendini idame ve ikame etmesi için kendine ait 
bir adalet dünyasının olması gerekir. Bu adalet dünyası kaynaklarını doğ-
ruluk, gerçeklik ve merhametten alıyorsa güvenilir bir dünyadır. TİEM 73’te 
bu sözcük doğru konuşmak, yalan konuşmamak anlamlarında kullanılmış-
tır. Yalan söylemenin, fitne ve fesadın olduğu yerde adalet olmaz. Her şeyden 
önce doğru konuşmak, yalan konuşmamak gerekir. Yalan konuşmak, yalan 
şahitlik ve yalan bir hayat sürmemek gerekir. Böyle bir yaşantıdan kaynağını 
doğruluktan ve merhametten alan bir adalet anlayışı beklenemez.

tart-: tartmak, dengelemek, ölçmek.
(DLT):
“ol yarmak tarttı. O, para vb.ni tarttı.” (DLT; 2014;524)
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(KB):
biçäk tartma anda süŋük kemdi mä
aşıġ tartmaġıl sen kişig ündØämä (4131)

(TİEM 73):
“köndürür adÔakÔın kÔılmaġay män anlarkÔa kÔıyāmät kün ” (222v/ 

2=18/105)
tartġu: tartı, ölçü.

(TİEM 73):
“tartmakÔ ol kün içindä yaraşı ol. kimnüŋ (3) aġır bolsa tartġuları anlar 

tururlar anlar kÔurtuluġlılar.” (113r/2=7/8)
“kimnüŋ yüŋül bolsa tartġuları (4) anlar tururlar ziyān kÔıldılar özläriŋä 

anın kim ärür biziŋ bälgülärimiz birlä küç kÔılur ärdilär.” (113r/2=7/9)
tartıŋ-: tartmak, ölçmek, dengelemek.

(TİEM 73):
“tükäl kÔılıŋlar (4) ölçäkni kÔaçan ülgüläsä silär tartıŋlar köni käbbān birlä. 

ol yegräk (5) körglükräk yanışın.” (208v/3=17/35)
teŋ: denk ve akran.

(DLT):
teŋ “denk ve akran” bundan teŋ tūş; denir denk ve akran demektir. (DLT; 

2014:491)
teŋ: denk benzer, akran.

(KB):
tuzı etmeki hem aşı kiŋ kerek
atı ton tulumı aŋar teŋ kerek (2317)
(Onun, tuzu-ekmeği ve yemeği bol;)
(atı, elbisesi ve silahı da bununla denk olmalıdır.)

(KB):
ajun tatġı barça bu üç neŋ turur
üçegü tatıġları tüz teŋ turur (3573)
(Dünyanın bütün zevki üç şeydir;)
(üçünün de tadı birbirine eşittir.)

(TİEM 73):
“yanut täŋ tuşı (433v/8=078/026)
“yokÔ aŋar täŋü tuş” hįç kimärsä (450v/7=112/004)
teŋer-: denk hale getirmek.

(DLT):
ol bįr neŋni bįrke teŋgerdi; o iki şeyi denk hale getirdi. teŋgerür, teŋger-

mek (DLT; 2014:512)
teŋeş (I): denk

223_Abdullah_Kok.indd   30 01.08.2016   15:30:07

164



31ABDULLAH KÖK / XI. YÜZYIL TÜRKİSTAN’INDA ADALET’İN ANLAMI

(KB):
özüŋke teŋeşi tutunġı adÔaş
teŋeşlig teŋeşi bile ol tudaş (4193)
(Kendinle denk olanı arkadaş tut;)
(insan ancak dengiyle bir ve aynı olur.)
teŋeş- (II) : denkleşmek.

(DLT):
teŋeşdi neŋ bir şeyle denkleşti.
meniŋ bile keŋeşdi
bilgi maŋa teŋeşdi
eren bile süŋüşdi
alplar başın ol yuvar
Savaşta kendisine danışan bir adamı niteleyip dedi ki: O bana danıştığı 

zaman benim aklımla onun aklı denkleşti. Vuruşmada, yiğitlerin başlarını top 
gibi yuvarlayarak adamlarla birlikte onları kovaladı. teŋeşür teŋeşmek. (DLT; 
2014:510)

(KB):
kÔayu işke tegse kiŋeş ötrü kÔıl
tilemiş tilekke kiŋeşin teŋeş (5660)
(Hangi işe girersen istişare et;)
(dileklerini istişare ile denkleştir.)
Adalet kavramının tanımında da yer aldığı gibi denklik kavramı önemli 

bir kavramdır. Dünya bir denge üzerine kurulmuştur. Her şeyden eşit ölçüde 
yaratılmıştır. Her şeyin bir dengi vardır. Denk yaratmak her şeyde vardır. İn-
sanların düşüncelerinden tutalım, yapacakları işlere, aldıkları eşyalara kadar 
her şeyde insanlar denklik ararlar. Tutarlılık, denklilik, istikrar özellikle de 
yöneticilerde bulunması gereken özelliklerdir. Divan-u Lügati’t Türk’te, Ku-
tadgu Bilig’de, Atabetü’l Hakayık ve TİEM 73’de teŋ, teŋeş-, teŋeşil-, teŋeşlig, 
teŋer- gibi pek çok denklik, benzerlik anlamlarına gelen ad ve eylemlere rast-
larız. Sözcüklerin tarihi metinlerde sıklıkla kullanılması denklik ve eşitliğin, 
benzerliğin insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu gösterir. Çünkü insan 
hayatının önemli ölçütlerinden birisi denklik, uyumluluktur.

teŋeşig: denk, benzer.

(TİEM 73):
“taŋrıkÔa täŋäşiglär azdurġu üçün anıŋ yolındın.” (335v/8=039/008)
“ayġıl (6) silär mü tanar silär ol idÔikÔa kim yarat(t)ı bizni ekki kün içindä  

kÔılur silär (7) aŋar täŋäşiglär ol turur ajunluġlar idÔisi.” (348r/7=041/009)
teŋeşil-: denklemek.

(TİEM 73):
“akÔturdımız yärkä akÔar yullar kÔıldı (3) suw yaraşı üzä <ış> täŋäşildi.” 

(390v/3=054/012)
teŋeşlig: denklik.
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(KB):
özüŋke teŋeşi tutunġı adÔaş
teŋeşlig teŋeşi bile ol tudaş (4193)
(Kendinle denk olanı arkadaş tut;)
(insan ancak dengiyle bir ve aynı olur.)
teŋeşgü: denk olan.

(KB):
kÔayuda yigi bolsa içgü kerek
yigü içgü birle teŋeşgü kerek (4654)
(Yemek yenilen yerde içecek de olmalı;)
(yiyecek ve içecek denk olmalıdır.)
teŋeşçi: dengeli olan.

(KB):
vezir begke tutçı kiŋeşçi bolur
kiŋeşçi kişiler teŋeşçi bolur (2256)
(Vezir beyin her zaman danışmanıdır;)
(Danışmanlar dengeyi gözetirler.)
teŋle-: denkleştirmek, denk duruma getirmek, iki şeyi birbirine denkle-

mek.

(DLT):
Tawgaç xannıŋ torkusu telim teŋlemedip bıçmas. Çin hakanın ipeği çok-

tur. Buna rağmen ölçmeden biçmez. (DLT; 2014:185)
bįr neŋ bįrke teŋledi o, iki şeyi denkleştirdi. teŋler, teŋlemek (DLT; 2014: 

514)

(KB):
aŋar teŋlese ötrü itse işin
yaġı boynı yençe kiterse başın (2352)
(Öylece işini neticeye göre düzenlemelidir;)
(ya düşmanın başı boynu vurulur yahut başı koparılır.)

(KB):
köŋül közi birle bakÔıp teŋledim
özüm yolda azmış turup taŋladım (5691)
(Gönül gözü ile bakıp dengeledim;)
(doğru yoldan azdığımı şaşırıp kaldım.)

(TİEM 73):
“ol sakÔındı täŋlädi” (427r/1=074/018)
“öldürüldi nätäg täŋlädi” (427r/1=074/019)
“(2) yana öldürüldi nätäg täŋlädi” (427r/2=074/020)
“oŋurkÔa suwındın (2) yarat(t)ı anı täŋlädi anı” (435r/2=080/019)
“(6) ol kim täŋlädi köni yolkÔa köndürdi” (440r/6=087/003)
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(TİEM 73):
“(6) kün yorıyur amrulġu yeriŋkä ol turur küsüş bilgän idÔiniŋ teŋlämäki”. 

(322v/6=036/038)
“ortakÔ mülk içindä. yarat(t)ı kÔamuġ närsäni täŋlädi anı täŋlämäk.” 

(262v/1=036/038)
teŋlen-: iki şeyi eşitlemek, denk hale getirmek.
(DLT):
er įşın teŋlendi adam işi planladı teŋlenür, teŋlenmek (DLT; 2014:513)
(TİEM 73):
“(8) taŋrı yarlıġı hÔükm kÔılmakÔ täŋlänmiş turur.” (307r/8=033/038)
“ärmädi(-)mü oŋurkÔa suwı (3) yıdÔlıġ suwdın täŋlänür oġulçı içrä yana” 

(429r/3=075/037)
teŋleş-: denkleşmek, denk duruma gelmek.
(DLT):
bįr neŋ bįrke teŋleşdi bir şey bir şeyle denkleşti. teŋleşür, teŋleşmek. 

(DLT; 2014:512)
teŋlig: ölçülü, eşit, denk.
(TİEM 73):
“yokÔ kim indürür (4) täŋlig kimkä tiläsä. ol kÔullarını bilgän körgän ol. 

(355r/4=042/027)
biz kÔamuġ närsä yarat(t)ımız anı täŋlig.” (391v/9=054/049)
Adalet, eşitliktir, denkliktir.
törü: töre, kanun, nizam.
(KB):
kÔayu beg törü bilse ilde köni
ilin itti kÔodtı yaruttı küni (2017)
(Hangi bey memlekette doğru kanun koydu ise,)
(o, memleketi düzenlemiş ve aydınlatmıştır.)
(KB):
bu kök tirgüki ol könilik törü
törü artsa kök turumaz örü (3463)
(Adalete dayanan kanun göğün direğidir.)
(Kanun bozulursa, gök çöker.)
Törü; tüm toplumun uyması gereken kurallar toplamıdır. Bu kurallara 

eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde riayet edilmesi gerekir. Bu durum ada-
letin sürekliliği için önemlidir.19 Törünün, yasaların adalet ilkesine uygun ol-
masına dikkat edilmesi gerekir. Türk hükümdarlara iyi kanunlar koymak, 
kanunları adaletle uygulamak görevleri verilmiştir. 20 Törü, Türk kültür tarihi-

19 Aybars Pamir, “Orta Asya Türk Hukukunda Töre Kavramı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Sayı: 2, Cilt: 58, 2009, s. 360.
20 Reşat Genç, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2002, s. 59.
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nin tarihî kavramlarındandır. İçeriğinde kanun üstünlüğü ve adalet olgusunu 
barındırır.21 Törü, adalet kavramının mihenk taşıdır. Olmazsa olmazıdır.

tözü: bütün, hepsi.
(AH):
235. bahóıllıkÔnı kÔanı öger til kÔayu
236. akÔılıkÔnı Ǿam hóasÔ tözü hóalkÔ öger
(235. Hasisliği öğen dil hani, nerede;)
(236. cömertliği âm, hâs, bütün halk öğer.)
(AH):
319. bir erdin bir erke tefavüt telim
320. velikin körerke tözü börklüg ol
(319. Adamdan adama fark çoktur)
(320. fakat görünüşte hepsinin börkü vardır.)
tudaş: eş birbirene, benzeyen, denk olan.
(KB):
kÔadÔaş sen tilese yime tut adÔaş
adÔaşlı kÔadÔaşlı ikigün tudaş (3485)
(Sen bir kardeşsin, istersen arkadaş olarak da kabul et;)
(kardeş ve arkadaş, ikisi de denktir.)
(KB):
özüŋke teŋeşi tutunġı adÔaş
teŋeşlig teŋeşi bile ol tudaş (4193)
(Kendinle denk olanı arkadaş tut;)
(insan ancak dengiyle bir ve aynı olur.)
Adalet, kanundur, nizâmdır, töredir.
tūş: denk, benzer.
(DLT):
tūş denk benzer. Bundan anıŋ tūşı denir, “onun dengi” denir.(DLT; 2014: 

399)
(KB):
takÔı bir saŋa teŋ tuş ol ay kÔadÔaş
yıratsa yaġı ol yaġutsa adÔaş (4181)
(Ey kardeş bir de sana denk ve akran olanlar vardır;)
(onları kendinden uzak tutarsan sana düşman, yakın tutarsan dost olurlar.)
(KB):
bu kün bu sözüm kör saŋa tuş bolur
yarın anda körgil saŋa tuş bolur (4869)
(Bu gün bu sözüm sana eş/arkadaş olur;)
(yarın orada bu sana denk gelir, kazanç getirir.)

21 Mehmet Ali Çakmak - Rümeysa Tezcan, “Kutadgu Bilig’e Göre Türklerde Adalet Anlayışı”, Aka-
demik Hassasiyetler, 2016, s. 182.
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(AH):
23. ol ol hóalkÔ talusı kişi kÔutluġı
24. törütmişte yokÔ bil aŋa tuş teŋe
(23. O yaradılanların (en) seçkini ve insanların (en) kutlusudur)
(24. bil ki, yaradılanlar arasında onun eşi ve dengi yoktur.)
(AH):
487. yaġan bolsa yüklüg özesinde zer
488. anıŋ tuşı bolġay bu söznüŋ azı
(487. üzerinde altın yüklü bir fil olsa,)
(488. bu söz, en az ona benzetilebilir.)
(TİEM 73):
“yokÔ aŋar täŋü tuş hįç kimärsä.” (450v/7=112/004)
“yanut täŋ tuşı.” (433v/8=078/026)
tükä-: tamamlamak.
(KB):
bu erdi ay ilig meniŋ bilmişim
ötündüm iligkä tükädi işim (2739)
(benim bildiğim budur ey hükümdar,)
(hükümdara düşüncemi söyledim, işimi tamamladı.)
(AH):
485. toġa körmez erdi edibniŋ közi
486. tükedi bu on tört bab içre sözi
(485. Edibin anadan doğma gözü görmezdi;)
(486. sözü bu on dört bab içinde tamamladı.)
tükäl (I): bütün, eksiksiz, tam.
(TİEM 73):
“ibrāhįm ol kim tükäl tegürdi.” (388r/9=53/37)
“bulġay taŋrı ǾukÔūbätini anıŋ üskindä tükäl kÔılġay aŋar (4) sakÔışnı.” 

(285r/3=24/39)
“tükäl bergäy miz anlarkÔa işlärini anıŋ içindä äksük berilmäslär.” 

(164r/8=11/15)
“ol kün tükäl  anlarnıŋ taŋrı yanutlarını yaraşınça bilürlär bütünlü-

kün taŋrı (4) ol bälgülüg biligli ol.” (256r/3=24/25)
“andın soŋra tükäl tegrür tegmä bir tän ol närsäni kim kÔazġandı” (53v/8= 

3/161)
“yana ötäsünlär baçıġlarını tükäl ötäsünlär näzØrlärini tÔavāf kÔılsunlar (7) 

ärkli äwkä yaǾnį kabäǾkÔa” (244v/6=22/29)
tükel (II): tam, tamamı, hepsi, tamamen.
tükel (III): tamamlık. Tam olan bir şey için de tükel denir.
tükel algıl. Hepsini al. (DLT; 2014;178)
(KB):
bayat kimke birse uwut köz suwı
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aŋar berdi devlet tükel yüz suwı (2007)
(Tanrı kime edep ve feraset vermişse;)
(ona baht da dahil bütün şerefleri vermiştir.)
Adalet, bütündür, eksiksiz olmaktır, kusursuzdur, tamdır.
(AH):
79. bölek ıdÔdım anı şahımkÔa men ök
80. havadarlıkÔımnı tükel bilsü tip
(79. Ben onu şahıma, bağlılığımın bir)
(80. nişanesi olsun diye hediye gönderdim.)
(AH):
199. kÔamuġ tolġan irlür tükel eksiyür
200. kÔamuġabadannıŋ hóarab ol soŋı
(199. Her dolan azalır, her tam olan eksilir;)
(200. her mâmûrluğun sonu harap olmaktır.)
Çın, bütün, rast sözcükleri gibi tam, eksiksiz, bütüncül, doğru anlamları 

Karahanlı dönemi metinlerinde tükel sözcüğü ile de karşılanmıştır. Doğru, 
bütün, güvenilirlilik kavram alanını oluşturan sözcüklerdendir. Böylece me-
tinler aracılığı ile adalet kavram alanı zenginleşmektedir. Bu zengin kavram 
alanı da adalet anlayışının ve olgusunun Türk sosyal ve kültürel hayatında 
çok önemli olduğunun göstergesidir.

tüptüz: dosdoğru.

(KB):
kÔamuġ barçasıŋa bügüler sözi
tizp yinçileyü kÔamuġ tüptüzi (B11)
(Bunların bütününe bilgelerin sözlerini inciler dizer gibi sıralamıştır.)
tüz (I): eşit, denk düz.

(DLT):
erŋek parmak. Biş erŋek tüz ermes. Beş parmak eşit değildir. Bunun gibi 

insanlar da farklıdırlar. (DLT; 2014:60)
tüz (II): düz olan her şey. tüz yir.

(DLT):
tüz yer (DLT; 2014;142)
kamug kişi tüz ermes. İnsanların hepsi eşit değildir. (DLT; 2014:161)
tegme kişi öz bolmas yat yaguk tüz bolmas. Herkes senin gibi olmaz, Ya-

banci ile yakın da eşit olmaz. (DLT; 2014:187)
tüz (III): düz, düzgün, doğru, bir ve aynı.

(KB):
kÔamuġ üç adÔakÔlıġ köni tüz turur
kÔalı bolsa tört kör bir egri bolur (804)
(Üç ayaklı olan her şey doğru ve düz durur.)
(Eğer dört ayaklı olursa biri eğri olur.)
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(KB):
yumıtsa er at bolsa küçlüg elig
yorıtsa törü tüz yetürse bilig (1927)
(Asker toplansın, memleket güçlensin;)
(bilgi ve adaletle ülkeyi yönetsin.)
(TİEM 73):
“aydılar tüz ol biziŋ üzä azu pänd bersä sen azu (7) bolmasa sen pänd 

beriglilärdin.” (271v/6=026/136)
“kÔaçan kim tüp tüz tursa sän sän ol kim (3) seniŋ birläki kişilär kemä üzä 

ayġıl ögdilig taŋrıkÔa ol kim kÔutġardı bizni küç kÔılıġlı (4) bodÔunlardın.” (250v/ 
2=023/028)

“ol ol idÔi ıdÔtı yalavaçını tüz yol birlä köni dįn birlä (4) āşkārā kÔılmakÔ üçün 
kÔamuġ dįnlär üzä. tap turur taŋrı tanukÔ.” (378r/3=048/028)

Adalet, eşittir, düpdüzdür. Adalet kavramında eğri bir yön bulunamaz. Her 
zaman eşitlik, doğruluk direğiyle kurulur. Kutadgu Bilig’de üç ayaklı bir yö-
netimden bahsedilir. Yönetimde nitelikli bir çoğunluk olmalı ve hepsine eşit 
ağırlık verilmelidir. Yönetim könilik (rast, tüzlük, çınlık), törü ve düzen üzeri-
ne kurulmalı ve adalet sağlanmalıdır. Ülke askeriyle, halkıyla, yöneticileriyle 
hepi “tüz” olup törüyle devleti idame ve ikame etmelidirler. TİEM 73’te ise söz-
cük tüz ol- (doğru ol-), tüz tur- (doğru ol-, doğru yaşamak), tüz yol (doğru yol) 
şeklinde kullanılmıştır. İnsanların, insanlığın hayatta ibretlik değil örnek ola-
rak kalabilmesi için “tüz” kavramını hayatının merkez kılması gerekir. TİEM 
73 “tüz kavramını en başta zaten insanın insan kalabilmesi için kullanmıştır. 
Bu kullanımların sonuçlarının tamamı Türkler de adalet kavramının yaygınlığı-
nın göstergesinin en önemli işaretleridir.”

tüz-: (yer vb. şeyleri) düzenlemek, şekil vermek.
(DLT):
beg ilin tüzdi bey ülkeyi düzenledi
ol yirig tüzdi o, yeri vb. şeyleri düzeltti. tüzer tüzmek. (DLT; 2014:235)
(KB):
arıġ tutġu begler köni kÔılkÔ kÔılıkÔ
budÔun beg yolındın tüzer yol yorıkÔ (2110)
(Beyler tavır ve davranışlarını doğru düzgün tutmalıdır;)
(halk hal ve hareketini beyin yoluna uydurur.)
(KB):
siyaset bile beg tüzer il törü
kÔara kÔılkÔı itlür siyaset körü (2128)
(Bey, memleketi ve kanunu siyasetle düzene koyar;)
(halk tavrını beyin siyasetine bakarak düzenler.)
(KB):
bu begler kÔapuġın siyaset bezer
siyaset bile beg ilini tüzer (2130)
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(Siyaset, beylerin kapısının süsüdür.)
(Bey siyaset ile memleketini adil yönetir.)
(KB):
negü tir eşitgil tapuġ kÔılġuçı
törü birle başlap kÔapuġ tüzgüçi (4170)
(Hizmet eden ve töreye göre devlet işlerini düzenleyen ne der, dinle.)
(TİEM 73):
“yana ärklig ärip tüzdi Ǿarş üzälä.” (301r/7=032/004)
“kötürdi kökkä säni tüzdi anı.” (434r/3=079/028)

Kutadgu Bilig’de yönetici Tanrı’nın yansıması olarak gönderilir. Onun gö-
revi şekil veren, yaratan Tanrı gibi halkını düzene koymak ve onların yaşantı-
larına adilane şekil vermektir. Eğer bunu başaramazsa bu görev ondan alınır. 
Adaleti sağlayacak güçte kişiler yönetime getirilir. Yönetici kendini düzenler 
öylece toplumunun başına geçer, böylece halk da ona uyar. Yönetici kendi-
ni düzenledikten sonra, ülkesini ve kanunlarını düzene koyar ve şekil verir. 
Bunları yaparken niyeti her zaman iyilik, adalet ve adil yaşam sunmak olma-
lıdır. Kendisine verilen kutu görevi iyi siyaset yaparak kullanmalıdır. Ülkesini 
yönetip çekip çevirmelidir. TİEM 73’te bu eylemle Tanrı’nın evreni intizamı 
ve düzeninden bahsedilir. Bir yönetici bunlardan da örnek alarak siyasetini 
yönlendirebilir. Fakat bunu doğru bir şekilde -anlayarak- yapmalıdır. Tarihi 
metinlerde; tüzer-, tüzül-, tüzlün- eylemleri ile bu vergi, yetenekle bütünleşe-
rek kullanım alanı bulmuştur.

tüzer-: (yer vb. şeyler) düzleşmek.

(DLT):
yer tüzerdi yer vb. düzleşti. tüzerür, tüzermek (DLT; 2014:254)
tüzet-: tanzim etmek, düzeltmek.

(KB):
bu türkçe kÔoşuġlar tüzettim saŋa
okÔırda unıtma du’a kÔıl maŋa (B75)
(Bu Türkçe beyitleri senin için düzenledim;)
(Ey okuyucu unutma, bana dua et.)
Adalet, şekil vermektir, düzenlemektir.
tüzil-: dizilmek.

(TİEM 73):
“(4) azu bakÔmasa silär kÔuşkÔa anlarnıŋ üzä tüzülmişlär.” (417v/4=067/019)
tüzlündi/tüzlindi: (yer vb. için) düzleşmek, denk hâle gelmek.

(DLT):
tüzlündi yer; yer düzleşti.
iş tüzlündi; iş düzeldi. tüzlünür, tüzlünmek (DLT; 2014:304)
tüzül-(I): (iş, vb. için) yoluna girmek, düzelmek. (yer için) düzeltilmek, düz-

leşmek.
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(DLT):
yir tüzüldi; yer düzeltildi.
iş tüzüldi iş yoluna girdi tüzülür, tüzülmek. (DLT; 2014:269)
tüzül-(II): düzelmek.

(KB):
itildi ili hem tüzüldi törü
ilig devleti boldı künde örü (1041)
(Memleketi tanzim edildi hem adalet sağlandı;)
(Hükümdarın saadeti günden güne arttı.)
(KB):
yorıdı bir ança bu yaŋlıġ kÔutın
tüzüldi ili budnı barça bütün (1042)
(Halkın ve memleketin işi yolun girdi, adalet tesis edildi;)
(böylece bir süre huzur hakim oldu.)
tüzüt-: biçim vermek, şekillendirmek.

(TİEM 73):
“yana tüzüt(t)i anı ürdi anıŋ içiŋä öz törütmiş cāndın.” (302v/3=032/009)
ülgü: ölçü.

(DLT):
ülgü ölçü. (DLT; 2014;65)

(KB):
kişi yılkıda ınġa ermez ay beg
munı teŋlese iş bolur ülgü teg (2975)
(ey bey; insan hayvandan daha aşağı değildir,)
(bunu ölçersen, iş ölçüsüne göre olur.)
ülüg: hisse, pay (Clauson, 1972:142)

(KB):
bu ay toldı emdi söz urur ol
söz ülgi on ol sözlägüsi bir ol (998)
(Ay Toldı şimdi bir söz söylemiştir;)
(sözün anlattığı ondur söyleyeni birdir.)
(TİEM 73):
“erinçländilär ülügü tawarları birlä” (146r/3=009/069)
“erinçländiŋizlär ülügüŋizlär birlä” (146r/3= 009/069)
ülgülä-: ölçmek, tartmak.

(KB):
yıpar kizlese sen yıdı belgürer
bilig kizlese sen tilig ülgüler (312)
(Miski gizlesen de kokusundan belli olur;)
(bilgiyi saklasan da dilinin ayarı belli eder.)
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(TİEM 73):
“äksütmäŋlär (5) ülgülägüni tärāzū batmannı män körär män” (170r/5= 11/84)
“ay mäniŋ bodÔunum tükäl kÔılıŋlar ülgülägüni takÔı tärāzūnı” (170r/6=11/ 85)
“tükäl kÔılıŋlar (4) ölçäkni kÔaçan ülgüläsä silär tartıŋlar köni käbbān bir-

lä.” (208v/4=17/35)
Adalet, ölçülü olmaktır.
ülüş: hisse, pay (Clauson, 1972:153)
(KB):
birisi budunkÔa törü ol ülüş
birisi er atkÔa üläsä kümüş (2133)
(birinin hissesi halka verdiği kanundur, törüdür,)
(birinin de insanlara paylaştırdığı gümüştür.)
(AH):
197. bu kün bar yarın yokÔ bu dünya neŋi
198. meniŋ timişiŋ neŋ adÔınlar oŋı
(197. Dünya malı bugün var, yarın yoktur)
(198. benim dediğin mal başkalarının kısmetidir.)
(AH):
243. ülüş boldı malı kişiler ara
244. bahıl aldı anda ökünçtin ülüş
(243. malı başkaları arasında payedildi.)
(244. hasis bunda yalnız pişmanlıktan hisse aldı.)
(TİEM 73):
“anlar tururlar anlarkÔa (9) ülüş turur. Andın kim kÔazġandılar.” (24r/9= 

002/202)
“(2) hÔakÔįkÔat üzä anlar kim bädäl kÔılurlar taŋrınıŋ Ǿahdi birlä takÔı antları 

birlä az
Ǿivażnı anlar yokÔ ülüş” (45v/2=003/077)
yaraġ: fırsat, imkan, yarar, fayda. (Clauson, 1972:962)
(KB):
tiläk bu iligkä tapunsa özüm
yaraġ körsä hóacip utunsu sözüm (529)
(dileğim, bu hükümdara ben kendim hizmet edersem,
eğer fayda görürse bu hacip sözümden faydalansın.)
(AH):
329. yaraġlıġ aşıŋnı kişike yitür
330. yaraġ bulsaŋ oprakÔ yalıŋnı bütür
(329. yemeğe yarar yemek (varsa) aç insana yedir,)
(330. giymeye yarar elbise bulursan çıplağa giydir.)
(TİEM 73):
“(35v/l) ol darvįşlärkä kim hÔabs kÔıldılar taŋrı yolında yaraġları yetmäz 

yörimäkkä” (35v/1=002/273)
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 faydalı, yararlı olan.

(KB):
negükä yaraġlıġ körünsä kÔulı
aŋar ötrü açġu aġırlıkÔ yolı (1756)
(Kul ne kadar faydalı olursa, görünürse,)
(bundan dolayı ona ağırlık yolu açılacaktır.)
(KB):
bayat kimni ersä kötürsä kÔutun
aŋar iş berür bir yaraġlıġ bütün (1761)
(Yaratıcı kimi kutuyla yükseltirse;)
(ona tamamen faydalı işler verir.)
(TİEM 73):
“(4) anıŋ sözi yaraġlıġ ol” (102r/4=006/073)
“(9) bilirlär ol indürülmiş turur idÔiŋdin  birlä bolmaġıl okÔ seziklig-

lärdin.” (106r/9=006/114)
“tüşti yaraġlıġ yokÔ yodÔun boldı ol kim (9) kÔılur ärdilär.” (122v/8=007/118)
“nätäg kim çıkÔardı seni idÔiŋ (9) ewüŋdin yaraġlıġ içindä. bütünlükün bir 

gürūh kertgünüglilärdin taplamaġlılar ol.” (131v/8/9=008/005)
“çın kÔılur bälgürtür taŋrı yaraġlıġnı sözläri birlä näçä ymä tilämäsä ya-

zukÔluġlar.” (160v/5=10/82)
“ayġıl ay (7) kişilär käldi ök silärkä yaraġlıġ idÔiŋizlärdin.” (162v/7=10/108)
“ayġıl käldi yaraġlıġ yokÔ yodÔun boldı yaraġsız. (6) çın yaraġsız ärür yokÔ 

bolġu.” (212r/5/6=17/81)
“(2) bātÔıllıkÔ birlä yokÔatġuları üçün anıŋ birlä yaraġlıġnı tut(t)um anlarnı 

nätäg ärdi menim kÔınım.” (314r/2=40/5)
İnsanların doğrulukla (çınlık, rast, könilik, tüzlük), cömertlik (akılık), (ed-

gülüg) merhamet ile yaptığı işler (it-, kıl-, törü ur-) mutlaka diğer insanlara 
da fayda sağlamalıdır. Tanrı en başta iradesine güvendiği kişiye bir toplumu 
(adaletle yönetecekse eğer) yönetme görevini verir. Toplumlar bu yönetimden  
yarar görürse beylerini yükseltir ve onu kalıcı kılarlar. Onlar da onun yolun-
dan giderler. Fakat bütün bunların doğruluk ve adaletle yapılıp yapılmadı-
ğına bakılmalıdır. Sonuç insanlığın yararına olmalıdır. İyi olan, toplumları 
yüceltecek ve medeniyet seviyesine erdirecek her şey toplumun yararınadır. 
Gelişmişlik, eğitim hakları, refah yaşam hakkı (abartılmayan bir yaşam), ifade 
hakkı gibi olumlu ve içerisinde adaleti, doğruluğu ve merhameti barındıran 
her şey insanlığın yararınadır. Bugün Tanrı’nın yarattığı en küçük taşın bile 
bu evrene katkısı vardır. Bu durum bile bize Tanrı’nın adaletinin ne kadar 
dünyayı kapsadığını gösterebilmektedir.

yaraş- : uyum sağlamak, anlaşmak, uygun olmak, yaramak.

(DLT):
olar iki yaraşdı o ikisi bir işte uyum sağladı. yaraşur. Yaraşmak (DLT; 

2014;379).
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müş yagrıka tegişmes ayur kişi neŋi yarışmas. Kedi tavana asılı yağa 
erişemez; der ki insanoğlu malı bana yaramaz. Bir şeyi isteyip elde edemeyen 
kişi için söylenir. (DLT; 2014;262)

(KB):
sewitür yüzi körki körklüglüki
yaraşur kirip çıksa ersigliki (2459)
(Yüzi ve kıyafetinin güzelliği onu sevindirir.)
(Huzura girip çıkarken merd tavrı iyi etki yapar.)

(TİEM 73):
“(20v/l) bitigni könilik birlä. yana anlar tartıştıkÔ boldılar bitig içindä (2) 

 içindä yırak.” (20v/2=002/176)
yaraşı: uyumlu, yakışır, münasip.

(KB):
er at birle şeksiz katılġu kerek
olarkÔa yaraşı tirülgü kerek (4163)
(Hizmetkarlarla şüphesiz münasebet kurmak;)
(onlarla uygun bir şekilde geçinmek lazımdır.)

(TİEM 73):
“tartmakÔ ol kün içindä yaraşı ol.” (113r/2=007/008)
“ol kertü (8) yaraşı ol idÔiŋdin ärmäs taŋrı osanukÔ anıŋdın kÔılur silär.” 

(17v/7/8=002/147)
“tartmakÔ ol kün içindä yaraşı ol.” (113r/2=007/008)
“(4) ol kün kälür anıŋ soŋı yanışı ayġay anlar unıt(t)ılar yaǿnį kÔodÔtılar mun-

da öŋdün käldi ök idÔimiz yalavaçları (5) yaraşını.” (117v/4/5=007/053)
“aŋar mäŋzär täg alurlar anı. alınmadı mu anlar üzä bitigniŋ bütün-

lüki aymamakÔları (8) taŋrı üzä mägär  anı kim anıŋ içindä” 
(128r7/8=007/169)

“tilädilär ök bulġakÔnı (144r/1) munda öŋdün. äwürdilär täwürdilär saŋa 
işlärni ançakÔ käldi yaraşı bälgürdi taŋrı yarlıġı anlar (2) taplamaġlılar ol.” 
(144r/1=009/48)

“aygıl (7) indürdi anı arıġ cān yaǾnį cabrāǿil idÔiŋdin kertü yaraşı bäkü-
tü üçün anlarnı kim kertgündilär köni yol (8) säwünç boyun beriglilärkä.” 
(203v/7/8=16/102)

“yaraşı birlä indürdimiz anı (3) yaraşı birlä indi. ıdÔmadımız seni mägär 
säwinç berigli kÔorkÔıtıġlı.” (214r/2/3=17/105)

“ol kün tükäl kÔılġay anlarnıŋ taŋrı yanutlarını yaraşınça bilürlär bütün-
lükün taŋrı (4) ol bälgülüg biligli ol.” (236r/3/4=24/25)

(TİEM 73):
“anlarnıŋ begläri yaǾnį küyägüläri  anlarnı äwürmäkkä anıŋ için-

dä.” (27v/7=2/228)
 uyumluluk.
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(TİEM 73):
“(6) aydımız kältürüŋlär hÔuccätläriŋizni. bilgäylär taŋrıkÔa Ô batar 

anlardın anlar kim (7) yalġan yaratur ärdilär.” (286r/6=28/75)
“körmäs-mü sän kim taŋrı (4) törüt(t)i köklärni yärlärni  birlä.” 

(189v/3/4=14/19)
yaraşık: uygun, elverişli.
(KB):
zemane tururlar zemane bile

 kerek er sewinse küle (4088)
(Onlar zamanedirler;)
(sevinmesi ve yüzünün gülmesi için insanın zamanla anlaşması lazımdır.)
(TİEM 73):
“(9r/l) kältürdüŋ . boġuzladılar anı takÔı kÔılu yazmadılar.” (9r/1= 

002/071)
 uygunluk.

(KB):
kÔayuda  erse yakÔın
ol işte bolur asġı köŋlüm bakÔın (3210)
(Nerede yakınlık ve uygunluk varsa;)
(o işte fayda vardır; bunu iyice düşün.)
(TİEM 73):
“yaratmadı taŋrı anı mägär . (3) adÔrar säçär miz bälgülärni ol 

bodÔunkÔa kim bilürlär.” (153v/2=10/05)
yaraştur- : uyuşturmak, denkleştirmek.
(KB):
isig tumlıġıġ hem kÔuruġ ya ölüg
yaraşturdı halkÔkÔa tegürdi ülüg (3726)
(sıcak ile soğuğu; kuru ile yaşı;
(birbirine denkleştirdi ve halka kısmetini verdi.)
(TİEM 73):
“(4) idi küçländürdi seni yārį bermäki birlä häm kertgüngän birlä. yaraş-

turdı köŋülläri ara.” (137r/4=008/063).
Adalet, elverişili olmaktır, yakışmaktır.
yavaşur-: uygun hale getirmek
(TİEM 73):
“ant içärlär. taŋrı tapa tilämädimiz mägär ädÔgülük kÔılmakÔ ” 

(66/2=4/62)
Adalet, uygunluktur.
yaru-: parlamak, aydınlatmak. (Clauson, 1972:956)
(KB):
kelip barmaz ersä bu dävlät yana
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tünärmägäy erdi yarumış künä (696)
(eğer bu şans, baht, talih yine gelmeseydi;)
(bu aydınlanmış güne ulaşamayacaktı.)
(KB):
oŋay bolsa yaŋlukÔ kÔılınçı köni
ikegün ajunda yaruyur kün (1294)
(insan huyu doğru olursa,)
(her iki dünyada da günleri aydınlanır.)
(AH):
493. edibniŋ yiri atı yüknek erür
494. sÔafalıġ Ǿaceb yir köŋüller yarur
(493. Edibin yerinin adı Yüknek’tir.)
(494. gönülleri açan, safâlı hoş bir yerdir.)
(TİEM 73):
“yegil hóurmā içgil suw yaruġıl közün kÔaçan körsä sän” (224r/9=019/026)
“bäzärlänsä anı. yandurdımız anı anaŋkÔa ançakÔ yarusa anıŋ közi kadġur-

maġıl.” (229v/9=020/040)
Adalet, karanlık yerlerde durmaz. Karanlığın olduğu yerde kötülük ve zu-

lüm vardır. Kötü bir düzen vardır. İnsanlar mutsuzdur. Ümitsizdir. Adalet ise 
böyle yerlerde barınmaz. Böyle toplumların yöneticisi yok olmaya mahkum-
dur. Herkese aydınlığını eşit verecek, niyeti iyi olacak ki hem bu dünyada hal-
kıyla birlikte doğru ve gerçekçi yaşayacak hem de diğer dünyaya göçtüğünde 
iyi bir şekilde anılacaktır. Atabetü’l Hakayık’ta ise böyle eserin meydana geldi-
ği yeri aydınlanmış olarak ifade etmektedir. Çünkü bu durum insana varoluş 
sebebini hatırlatan aydınlatıcı bir eserdir.

yarut-: aydınlatmak.

(KB):
ilig aydı barça eşittim sözüŋ
yaruttı sözüŋni hem yaradı özüŋ (751)
(hükümdarın söylediklerinin hepsini duydum,)
(sözü hem aydınlattı hem de kendim için yararlı oldu.)
(KB):
kÔayu beg törü bersä ildä köni
ilin itti kÔodtı yaruttı küni (2017)
(Hangi bey ülkesinde doğru kanunlar koyarsa,)
(Devletini tanzim etmiş, yükseltmiş halkını aydınlatmış olur.)
(AH):
15. tünetür tünüŋni künüŋ kiterip
16. tünüŋ kiterip baz yarutur taŋa
(15. gününü giderip geceni getirir;)
(16. geceni giderip, tekrar tanı aydınlatır.)
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(TİEM 73):
“näçä kim yarutsa anlarkÔa yörirlär anıŋ içindä. kÔaçaŋ tüŋärsä anlar üza. 

tıırurlar.” (3v/8=002/020).
“(153v/l) ol ol idi kim kÔıldı künni yarutġan aynı yarukÔlukÔ täŋlädi anı tüş-

näklär
bilsä silär (153v/1=010/005).”
Geleneksel yönetim sisteminden hareketle yöneticiler ve güneş arasında 

bir bağlantı kurabiliriz. Bir yönetici sözleriyle, hayata bakış açısıyla insanla-
rını aydınlatmalıdır. Aydınlığıyla halkına dürüstlük, erdem değerlerini aşıla-
malıdır. Yöneticinin parlaklığını kaybetmemesi için güvenilir, dürüst olması 
gerekir. Yoksa ışığı azalır ve karanlığa gömülür, kendisi ile birlikte diğer in-
sanları da peşinden sürükler. Yönetici her zaman her koşulda ayırt etmeden 
ışık saçmalıdır. Güneş nasıl dünyaya eşit miktarda ışık veriyorsa bir yönetici 
de halkına öylece eşit mesafeden ışığını saçmalıdır. Doğru kanunları doğru 
düzene koyarsa aydınlığı her zaman sürer, ışığı hiçbir zaman sönmez. Atabe-
tü’l Hakayık’ta ise bir düzenden bahseder. Her gün gündüzün geceyi; gecenin 
gündüzü takip etmesi Tanrı’nın bir düzenidir. Herkes de bundan eşit miktar-
da yararlanır. Hükümdar da böyle olmalıdır. Çünkü o Tanrı’nın yeryüzündeki 
temsilcisidir.

DLT KB AH TİEM 73
1 - - adÔakÔın tutsalar
2 akÔı / akÔılıkÔ akÔı / akÔılıkÔ
3 belgü belgü - bälgü
4 - belgüle- - -
5 belgülüg belgülüg belgülüg bälgülüg
6 belgür- belgür- - belgür-
7 belgürt- belgürt- - belgürt-
8 - - - belgürtül-
9 - bütül- - -
10 - - büt- -
11 bütün bütün bütün bütün
12 - bütünlük - bütünlük
13 çakÔ - - çakÔ

14 çın çın çın
bütün çın

çın
çın ay-
çın kıl

15 - - - çınok
16 çıngar- - - çındgar-
17 çınık- - - çınlık
18 çınla+ - - -
19 çınla- - - -
20 çınlat- - - -

21 - çınlık - çınlık,
çınlıkkeldür-

22 - - - çınok
23

24 edÔlel - - -
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25 - - edle -
26 - - edgüleş- -
27 -

28 - erdem erdem erdäm
29 it- it- it- -
30 - itgü - -
31 - itgüçi - -
32 - itig - -
33 - itil- - -
34 - itin- - -
35 itlin- - - -
36 - keçür- keçür- keçür-
37 - kÔıl- kÔıl- kÔıl-
38 - - kirtü kertü
39 - - - kertülüg
40 -
41 - - - köpköni
42 kön- kön- - kön-
43 - köndür- - köndür-
44 - - - köndürgenrek
45 - - - köndürül-
46 köndger - - -
47 köndgert- - - -
48 könger- - - -
49 köni köni köni köni
50 - - - könil-
51 - könilik könilik könilik
52 - - - könirek
53 könit- könit- - -
54 - könül- - könül-
55 oŋa- - - -
56 - oŋar- - oŋar-
57 - - - oŋalt-
58 - - - oŋaltur-
59 - oŋul- oŋul-/oŋal- -
60 - - - oŋulgu-
61 - ortu - orta
62 - - - ölçäk
63 - - - ölçälä-
64 ön- - - -
65 - öŋdi - -
66 - öŋdü - -
67 öŋdür- - - -
68 - - rast rast
69 tart- - - tart-
70 - - - tartġu
71 - - - tartın-
72 teŋ+ teŋ+ teŋ teŋ+
73 - teŋer+ - -
74 teŋeş+ teŋeş+ - -
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75 - teŋeş- - teŋeş-
76 - - - teŋeştür-
77 - - - teŋeşig-
78 - teŋeşlig- - -
79 - teŋeşgü -
80 - teŋeşçi- -
81 - - teŋeşil-
82 teŋger- - - -
83 - - teŋiş-
84 teŋle- teŋle- teŋle-
85 - - teŋlel-
86 teŋlen- - teŋlen-
87 teŋleş- - -
88 - - teŋlig-
89 - törü -
90 - - tözü/hem tözü
91 - tudaş -
92 tuæş tuş tuş
93 - tükä- tükä- tükä-
94 tükäl tükäl tükäl tükäl
95 - tüptüz tüptüz
96 tüz+ tüz+ tüz+
97 tüz- tüz- tüz-
98 - tüzgüçi -
99 tüzer- - -
100 - tüzet- -
101 - - tüzil-
102 - tüzüt-
103 - - tüzleştür-
104 - - tüzlük
105 tüzlün- - -
106 tüzül- tüzül- -
107 - ul ul ul
108 ülgü ülgü -
109 - ülgülä- ülgülä-
110 - - ülgülägü-
111 ülüş ülüş ülüş/oŋı ülüş
112 - yarag yarag yarag
113 - - - yaraglıg/yaraglık
114 yaraş- - - -
115 - yaraşı - yaraşı/yaraşırak
116 - yaraşılık - yaraşılık
117 - - - yaraşırak
118 - - - yaraşık
119 - - - yaraşıklık
120 - yaraştur- - -
121 - yaru- yaru- yaru-
122 - - yarut- yarut
123 - - - yavaşur-

41 62 33 81
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Sonuç

XI. yüzyıl Türkistan’ında Türkler Adalet sözcüğüne karşılık DLT’te kırk 
bir sözcük, KB’de altmış iki sözcük, Atabetü’l Hakayık’ta otuz üç, TİEM 73’te 
seksen bir sözcük olmak üzere toplam 123 (yüz yirmi üç) farklı Türkçe sözcük 
kullanmışlardır.

Adalet, yerine çok sayıda sözcüğün kullanımı XI. yüzyıl Türkistan’ında 
Türklerin bu kavramı yaşamlarının her evresinde kullandıklarının ve uygu-
ladıklarının en somut göstergesidir. Adalet, Türklerin dünyasında son derece 
önemli sosyal gerçeklik ve geçerlilikte tarihi bir vakıadır.

Devletin ebed-müddetliğinde ve bireyin kişilik ve kimliğinin oluşumunda 
adalet en önemli değer manzumesidir.

“Adalet”, Türk sosyal, siyasî, ahlakî ve iktisadî hayatının her alanında so-
yut ve somut karşılık bulan ahlaki bir değerdir.

Dönem Türkistan’ında sosyal hayatın en önemli dinamiğidir. Yönetimin 
sürekliliğinde “adalet” bireylerin keyfiyetine değil, toplumun ortak kullanımı-
na sunulmuştur.

Adalet, dünden güne insanlığın şahsiyetinin oluşumunda ve devletle ilişki-
sinde önemli sosyal dinamik olarak bilinir. Adalet’in hedefi toplum hayatında 
iyiliğin ve onun değerlerinin hâkim olduğu bir dünya algısıdır. Adaletle ideal 
insan tipi hedeflenmiştir.

Günümüz insanının en çok ihtiyacı adaleti kendisine ilke edinmiş bilge 
devlet adamlarıdır. Adalet güzeldir, fakat yönetenlerde olursa daha da güzel-
dir. Atatürk’ün dediği gibi İstiklâl, İstikbal, Hürriyet her şey Adaletle kaimdir.

O her Cuma okunan âyette düşünüp tutalım diye bizi öğütleyen Allah, 
Adalet’i herkes için emrediyor. Adâlete dayanan kanun, bu göğün direğidir; 
kanun bozulursa gök çöker.
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Öz

1913 yılında Şanlıurfa Siverek’te doğan Abdülkadir Karahan, millî ve 
milletlerarası bilimsel kimliğinin yanında, sosyal olay, değişim ve gelişmeler 
karşısında da asla sessiz kalmayan bir kişiliktir. Karahan, hayatı boyunca 
milli ve toplumsal olaylar karşısında duyarlı, heyecan sahibi bir aydın ve bi-
lim adamı olarak daima dikkatleri üzerine çeker. Milli şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’un 27 Aralık 1936’da İstanbul’da (Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda) 
vefatının ardından Bayezid Camisi’ndeki cenaze namazına, onu çok seven 
pek çok üniversite öğrencisi de katılmıştır. O zaman İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi’nde (Yüksek Öğretmen Okulu) öğrenci olan Abdülkadir Kara-
han’ın, Mehmet Akif’in Edirnekapı Mezarlığı’na defni sırasında zamanın çok 
zor şartları altında, üniversitedeki arkadaşlarını temsilen yaptığı konuşma çok 
önemlidir. Abdülkadir Karahan, Pakistan İkbal Akademisi başta olmak üzere 
milletlerarası pek çok kuruluşun da üyesi idi. Abdülkadir Karahan, farklı şah-
siyeti ve bilimsel çalışmalarıyla, akademik çevrelerin yanında, daha geniş ve 
farklı kesimler tarafından da takdir edilmiş bir bilim insanıdır. Başta Fuzûlî 
olmak üzere, Klasik Türk Edebiyatı’nın önemli isimleri ve kırk hadis(ler) üzeri-
ne çalışmalar yapan Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın çok sayıda yayımlanmış 
eser, bildiri ve makalesi vardır.

Anahtar kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan, 
Mehmet Akif Ersoy’un Vefatı, 27 Aralık 1936.
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* Bu makale, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan anısına Şanlıurfa’da düzenlenen III. Milletlerarası Klasik 
Türk Edebiyatı Sempozyumu (5-6 Mayıs 2014) kapsamında hazırladığımız Abdülkadir Karahan’ın 
Akademik Hayatı Üzerine başlıklı bildirimizin bir kısmı üzerinde (Kaynaklar kısmında verdiğimiz 
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During The Burial Of The Poet Of National Anthem 
Mehmet Akif Ersoy, A Speech Made By The University Students 

Abdülkadir Karahan (1913-2000)
Abstract

Abdülkadir Karahan, who was born in 1913 in Siverek, never remain si-
lent against social event, change and development beside his national and in-
ternational scientific identity. As a sensitive and excited intellectual and scho-
lar against the national and social events, Karahan has attracted attention 
throughout his life. After the death of National poet Mehmet Akif Ersoy on 27th 
of December in 1936 in Istanbul (Misir Apartment in Beyoglu), many college 
students also attend to the funeral ceremony in Bayezid Mosque. As a repre-
senter of his friends, the speech of Abdulkadir Karahan, who was a student in 
the Faculty of Letters of Istanbul University, was very important. Abdulkadir 
Karahan was also a member of many organizations such as Ikbal Academy of 
Pakistan. Prof. Abdulkadir Karahan has numerous papers, articles and pub-
lished works on Fuzûlî, forty hadith and important names of Classical Turkish 
Literature.

Keywords: Mehmet Akif Ersoy, Abdülkadir Karahan, The Death Of Meh-
met Akif Ersoy, 1936 December 27Th.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapan Mehmet 
Akif Ersoy, insanlık tarihinde eşine az rastlanan hadiselerden biri olan Milli 
Mücadele’nin en önemli isimleri arasında yer alır. Mehmet Akif Ersoy, başta 
Kastamonu olmak üzere Anadolu’nun birçok şehrinde camilerde verdiği vaaz 
ve hutbelerle halkı coşturur ve Türk halkının Millî Mücadele’ye destek verme-
sinde etkili olur.

Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı’nın destanı olarak kabul edilen eşsiz 
şiiri İstiklal Marşı’nı Anadolu insanına armağan ederek belki de insanlık tari-
hinde bir benzerine pek rastlanılamayacak çok erdemli bir davranış sergiler.

Mehmet Akif Ersoy, 1923 yılında Ankara’dan İstanbul’a gelir. Abbas Halim 
Paşa’nın daveti üzerine Mısır’a gider ve 1926 yılına kadar kış aylarını burada 
geçirir. Mısır’dan Türkiye’ye döndüğü zaman, Diyanet İşleri Başkanlığı tara-
fından kendisine, Kur’an’ın Türkçe tercümesini yapması teklifinde bulunulur. 
Israrlar karşısında bu teklifi kabul eden Mehmet Akif Ersoy, söz konusu ter-
cüme ile ilgili oldukça uzun soluklu bir çalışma yapmasına rağmen Kur’an’ın 
orijinal metni yerine Türkçe tercümesinin okunması endişesine kapılarak ter-
cüme meselesini askıya alır. Kahire’de Câmiü’l-Mısriyye Üniversitesi’nde Türk 
Dili ve Edebiyatı üzerine dersler veren Mehmet Akif Ersoy, oldukça sıkıntılı 
bir hayat yaşar. 1936 yılında rahatsızlanan Akif, hava değişimi için önce Lüb-
nan’a sonrasında ise Antakya’ya gelir. Hastalığının ilerlemesi üzerine 1936 
Haziran’ında İstanbul’a gelerek tedavisine burada devam eder. İstanbul’da 
bulunduğu süre içinde dost ve sevenleri tarafından ziyaret edilen Mehmet 
Akif, 27 Aralık 1936 tarihinde Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda fani dünya 
hayatına veda eder. Mehmet Akif’in Bayezid Camisi’ndeki cenaze namazına, 
kendisini seven çok sayıda genç ve dostu katılır. Mehmet Akif’in cenaze nama-
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zı için herhangi bir resmi bir tören yapılmaz ve cenazesine, ne resmî bir şahıs 
ne de resmî bir makamın katıldığı görülür. Dönemin yöneticileri, Mehmet Akif 
için bir cenaze töreni yapmamış olsalar da, sevenleri ve binlerce üniversite öğ-
rencisi tarafından el üstünde Edirnekapı Mezarlığı’na kadar taşınır. Kabrinin 
başında konuşmalar yapılır. Okunan dua ve hatimlerin ardından, üniversite 
öğrencisi bir gencin, “Ey Çanakkale Şehitleri! Sizi terennüm eden Akif’imiz şim-
di sizin misafirinizdir, ona iyi bakınız.” şeklindeki ifadeleri cenaze merasimine 
katılan hazirunu gözyaşlarına boğar.1

Mehmet Akif’in cenaze namazına, o zaman bir Hukuk Fakültesi öğrencisi 
olan ünlü hukuk bilgini Prof. Dr. Sulhi Dönmezer2 de katılır. Dönmezer, 5 
Ocak 1987 tarihli Tercüman Gazetesi’nde yer alan Akif’in Cenaze Töreni baş-
lıklı yazısında Mehmet Akif’in cenaze ve defni hakkında şu bilgileri verir:

“O zamanların ülkemizde egemen tek partinin otoriter düzeni içinde kimse 
idare ile çelişkiye düşmek istemediği için basında Mehmet Akif’in yurda 
dönüşü ve hastalığının seyri hakkında pek fazla haber yayınlanmazdı. 
Bizler, alana geldiğimizde namaz saati yaklaşmış olmasına rağmen bir 
tabuta rastlamadık. Hep birlikte beklerken lokantanın ön kısmına, bir ce-
naze otomobilinin geldiğini gördük. İki kişi, üzerine örtü dahi konmamış 
bir tabutu indirdiler. Yoksul bir fakirin cenazesinin getirildiğini düşünerek 
bir kısım arkadaşlar, yardıma teşebbüs ettiler. Tabutun, Mehmet Akif’e 
ait olduğu anlaşılınca bir anda yüzlerce genç ağlamaya başladı. Gençler, 
hemen Emin Efendi Lokantası’nın bayrağını alarak tabutun üstüne örttü-
ler. Sonra merhumun bir kısım arkadaşları gelmeye başladı. Ne vali, ne 
belediye reisi ne de tek partinin zimamdarlarından biri vardı.”3

Cenaze törenine katılan Midhat Cemal Kuntay da Mehmet Akif’in cenazesi-
nin kaldırılması sırasında şahit olduğu manzarayı şöyle dile getirir:

1 Selim Gündüzalp, Mehmet Akif Ersoy Hayatı ve Eserlerinden Seçmeler -Belge ve Fotoğraflarla-, 
Zafer Yayınları, İstanbul, 2008, s. 55.
2 10 Şubat 1918 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1934 yılında İstanbul Erkek Lisesi’ni ve 1938 yı-
lında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Sulhi Dönmezer, aynı yıl mezun olduğu 
üniversitede Ceza Hukuku Asistanı oldu. 1942 yılında doktorasını ve doçentlik sınavını vererek 
İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku Doçentliği’ne atandı. 1946-1948 yıllarında Amerika Illinois 
Üniversitesi’nde araştırıcı ve ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışan Dönmezer, 1949 yılında Pro-
fesör oldu. 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na getirilen Dönmezer, 
1957 yılında Ord. Profesör oldu. 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kriminoloji 
Enstitüsü’nün kurulması çalışmalarına katıldı. 1955-1985 yılları arasında söz konusu enstitü ve 
araştırma merkezinin müdürlüğünü yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kırk yedi yıl 
hizmet verdikten sonra 1985 yılında emekli oldu. İstanbul Üniversitesi tarafından hukuk dalında, 
Marmara Üniversitesi tarafından da toplum bilim dalında kendisine Fahri Doktor unvanı verildi. 
Aydınlar Ocağı tarafından da Şeyhül Müderrisin (Hocaların Hocası) ünvanı verildi. Ceza Hukuku, 
Kriminoloji, Toplumbilim ve Operasyonel Kriminoloji alanlarında çok sayıda eseri, makalesi ve 
araştırması vardır. Türk Ceza Hukuku’nun ülkemizdeki kurucularından olan ve binlerce hukukçu 
yetiştiren Dönmezer, 3 Ağustos 2004 tarihinde, seksen altı yaşında vefat etti. 5 Ağustos’ta devlet 
töreni ile Akif’in vefatından altmış sekiz yıl sonra İstanbul Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi. 
İngilizce ve Fransızca bilen Sulhi Dönmezer, evli ve iki çocuk babasıydı (http://www.hukukihaber.
net/sulhi-donmezer-biyografi,4.html).
3 “Mehmet Akif Ersoy’a Cenaze Töreni Bile Çok Görülmüştü-İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy 
Gerçekleri Bir Bir Ortaya Çıkıyor…”, http://www.timeturk.com/tr, 17.12.2015.
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“Mehmet Akif’in cenazesi Bayezid Camisi’nden kalkacak. Oraya gittim. 
Kimseler yok; bir cenazenin geleceği belli değil, çok sonra birkaç kişi gö-
ründü ve biraz sonra çıplak bir tabut geldi. Bir fukara cenazesi olmalı 
dedim. O anda Emin Efendi Lokantası’nın sahibi Mahir Usta, elinde bir 
bayrakla cenazeye koştu. Sebebini anlamadım. Yine o anda yüzlerce genç 
peyda oldu. Üniversitenin büyük sancağına çıplak tabutu sardılar. Elleri-
mi yüzüme kapadım…”4

O yıllarda, Millî Türk Talebe Birliği’nde görevli bulunan İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Abdülkadir Karahan, Mehmet Akif’in cenaze 
merasimine katılarak çok önemli bir konuşma yapar. Akif’in Ebediyete Uğur-
lanışı ve Sonrası başlıklı bir yazıda hatıralarını anlatan Abdülkadir Karahan, 
cenaze töreni sonrasında başına gelenleri şöyle anlatır:

“Burada bir olaya daha değinmek isterim. Benim o eşi az bulunan millî 
marşımızın eli öpülecek şairi olan Akif’imizin kabri başındaki hitabemin, 
takdir yerine âdeta tekdirle karşılanmak istenmesini, ben bugün bile bir 
muamma gibi çözemediğime de işaret etmek isterim. Çünkü üç gün sonra 
beni Yüksek Öğretmen Okulu’ndan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne iste-
diler. Bir şube müdürü beni şöyle sorguya çekti: Sen, ne sıfatla resmi ma-
kamların törene gerek görmediği bir şairin kabri başında konuşma yapar-
sın diye sordu. Cevabım yaklaşık olarak şöyleydi: Ben herhangi bir şairin 
değil, Türk bayrağı göndere çekilirken, yazdığı İstiklal Marşı ile göklere 
seslenen bir zatın kabri başında milletimizin duygusunu, saygısını dile 
getirdim. Beni buraya çağırmakla hata işlemiş bulunuyorsunuz, dedim.”5

Mehmet Akif’in cenazesinin kaldırılması ve defni hususuna, 29 Aralık 
1936 tarihli gazetelerde, “Mehmet Akif’in Cenazesi Gençliğin Elleri Üzerinde 
Kaldırıldı” manşeti altında şu şekilde yer verilmiştir:

“Üstat Akif’in cenazesi, Beyoğlu Hastanesi’nden otomobil ile alınarak Be-
yazıt Camisi’ne getirilmiştir. Merasime buradan başlanmıştır. Öğle nama-
zından sonra cenaze namazı kılınmıştır. Üstadın tabutu Türk bayrağına 
sarılmıştır. Cenazeye Mehmet Akif’i tanıyan birçok şair ve edip, üniversite 
profesörlerinden bazıları, üniversite talebeleri ve diğer mektep talebeleri gel-
mişlerdir. Büyük şairin tabutu, bu suretle havanın karlı olmasına rağmen 
eller üzerinde Edirnekapı’ya (kadar) götürülmüştür. İki genç, tabutun önün-
de Üniversite Edebiyat Fakültesi talebe kurumunun çelengini taşımıştır.”6

Mehmet Akif’in ebediyete uğurlanışı sırasında, Türk gençliği ve üniversite 
öğrencileri adına önemli ve tarihî konuşmayı yapan kişi, o zaman Şanlıurfalı 
genç bir İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi ve geleceğin önemli 
bilim adamı adaylarından birisi olan Abdülkadir Karahan’dır.

4 http://www.timeturk.com/tr
5 http://www.timeturk.com/tr
6 Mustafa Kara ve Bilal Kemikli, Bülbülün Şarkısı Mehmet Akif Kitabı, Osman Gazi Yayınları, Bur-
sa, 2002, s. 132.
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Abdülkadir Karahan, Hacı Molla Zülfikar Efendi7 ile Besime Hanım’ın beş 
çocuğunun en büyüğü olarak 1 Eylül 1913 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek 
ilçesinin Hamidiye Mahallesi’nde dünyaya gelir.8

İlköğrenimini Siverek’te, orta öğrenimini Adana ve İzmir’de tamamlar. Bir 
yıl kadar ilkokul öğretmenliği yapar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü, Anadolu Türk Edebiyatında Maktel-i Hüse-
yin adlı tezini hazırlayarak bitirir. Samsun ve İzmir’de edebiyat öğretmenliği 
yapar.9

1945 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yaptığı Fuzûlî 
Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti adlı çalışmasıyla, Eski Türk Edebiyatı alanında 
bilim doktoru ünvanı alır. 1947 yılında, aynı fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü’nde Metinler Şerhi ve Osmanlı Edebi-
yatı asistanlığına tayin edilir. 1948’de girdiği Sorbonne Üniversitesi Eğitim 
Gelişim Öğretmen Olgunlaştırma Yüksek Okulu Fonetik Enstitüsü’nden 1950 
yılında mezun olduktan iki sene sonra yurda döner.10

1952 yılında İslam-Türk Edebiyatında Kırk Hadis adlı teziyle doçent olur. 
27 Mayıs 1960 darbesinin ardından kürsüsünden uzaklaştırılır. 1963 yılında, 
uzaklaştırıldığı kürsüsüne geri dönerek Eski Türk Edebiyatı Profesörü olur. 
1963-1973 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde hadis ders-
leri verir. 1972-1979 yılları arasında da Yüksek Öğretmen Okulu’nda Eski 
Edebiyat metinleri dersi okutan Karahan, bir süre Kahire Ayn Şems Üniver-
sitesi’nde de ders verir.11

Çok sayıda uluslararası kuruluşa üye olan Abdülkadir Karahan, 1 Ocak 
1983’te emekli olur. 27 Temmuz 2000 tarihinde vefat eden Karahan, Zincir-
likuyu Mezarlığı’na defnedilir. Şanlıurfa Abdülkadir Karahan Kütüphane ve 
Müzesi, vefatından sekiz yıl önce, onun bağışladığı kitaplarla kurulur.12

Akademik hayatına, Fuat Köprülü’nün yanında başlayan Karahan’ın, kla-
sik Türk Edebiyatı alanında yaptığı çalışmaları, genel olarak incelediğinde, 
onun daha çok Fuzûlî, Nef’î ve Nâbî gibi zirve şairler üzerine yoğunlaştığı gö-
rülür.13

7 Abdülkadir Karahan’ın babası Molla Zülfikar Efendi, Siverek Hayriye Camisi’nde uzun yıllar 
görev yapmış büyük âlimdir. Hayriye Camisi, Molla Zülfikar Efendi’nin torunu ve Abdülkadir Ka-
rahan’ın kızı Zeynep Armağan Karahan Uslu’nun girişimleri ile 2013 yılında Vakıflar Genel Müdür-
lüğü tarafından yenilenmiştir. Yakın çevresinin yanında, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve Elazığ 
gibi çevre şehir halklarının da fetva almak için, Molla Zülfikar Efendi’nin bilgisine başvurdukları 
bilinir. Molla Zülfikar, hac farizasını yerine getirmek için gittiği Mekke’de vefat ederek oraya def-
nedilmiştir.
8 Şeyma Güngör, “Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Mesleki Başarısında Şahsiyetinin Rolü”, Klasik 
Türk Edebiyatı Sempozyumu (Abdülkadir Karahan’a Armağan) Bildiri Kitabı, Şanlıurfa, 2006, s. 37.
9 Hasan Aksoy, “Karahan-Abdülkadir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: XXIV, 
2001, s. 404.
10 Mehmet Nuri Yardım, Dersimiz Edebiyat, Nesil Yayınları, İstanbul, 2006, s. 36.
11 Aksoy, “a.g.m.”, s. 404.
12 Aksoy, “a.g.m.”, s. 404.
13 Azmi Bilgin, “Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Edebiyat Metodolojisiyle İlgili Görüşleri ve Eser-
ler”, Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Abdülkadir Karahan’a Armağan) Bildiri Kitabı, Şanlıurfa, 
2006, s. 15-22.
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Osmanlı Edebiyatı şair ve yazarları için soyut, mazmun ve imajları tekrarla-
dıkları ve İran Edebiyatı’nı körü körüne taklit ettikleri gibi bazı haksız eleştiriler 
karşısında da sessiz kalmayan Abdülkadir Karahan’ın, Eski Türk Edebiyatı, 
Yüksek Zümre Edebiyatı ve Divan Edebiyatı gibi terimlerle ifadelendirilen ça-
lışma alanını, nitelik ve nicelikleri açısından Klasik Türk Edebiyatı şeklinde 
adlandırmanın daha uygun olacağı görüşüne sahip olduğu bilinir.14

Doktorasını Fuzûlî Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti üzerine yapan Karahan, bu 
çalışmasında, her yönüyle Fuzûlî’nin şahsiyetini ve psikolojisini ele alır. Tür-
kiye’de, üçüncü Eski Türk Edebiyatı bilim doktoru olan Karahan, Fuzûlî ile 
ilgili olarak bulduğu her orijinal malzemeyi ilim aleminin istifadesine sun-
maktan büyük bir mutluluk duyar.15

Doktorasından sonraki dönemlerde de Fuzûlî ile ilgili çalışmalarına de-
vam ederek onunla ilgili olarak bulduğu her orijinal malzemeyi ilim aleminin 
istifadesine sunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Karahan, 
“Fuzûlî Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti” adlı eserinin mukaddimesinde, bu çalış-
masını, edebiyat tarihinin belirli bilimsel metotlarından ayrılmadan hatta bu 
metotlara bazı yenilikler de katarak hazırladığını belirtir. Karahan’ın büyük 
bir emek harcayarak hazırladığı doktora tezinin, kullanılan metot, araştırılıp 
bulunulan bilgiler, kaynakların kullanılmasındaki dikkat ve değerlendirme 
gibi özellikleri sebebiyle bilim çevrelerinin yanında yerli ve yabancı kamuoyu 
tarafından da takdirle karşılandığı bilinir.16

Abdülkadir Karahan’ın Fuzûlî hakkında yaptığı söz konusu monografik 
çalışmasının, akademik çevreler tarafından çok beğenilerek büyük bir tak-
dire mazhar olduğu bilinir. Fuzûlî-Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti adıyla İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yapılan bu çalışma, ilk yayımlandığı za-
man (İstanbul, 1949) yerli ve yabancı basında yer almıştır. Tanınmış bilgin ve 
yazarlar tarafından da çok beğenilen bu eser ve konusu ilgili olarak pek çok 
makale de kaleme alınır.17

Fuzûlî ve eserleri ile ilgili önemli yazmaların yerlerini tespit edip, bunlar-
dan en eski ve sahih olanlarını çalışmalarında kullanan Karahan, Fuzûlî ko-
nusunda kendinden önce yapılan çalışmaları, birbirinin tekrarı, yeteri kadar 
kaynak kullanılmaması, verilen bilgilerin, tahlil ve terkiplerin birbirini tut-
maması, şairin şahsiyet ve psikolojisinin yeteri kadar açıklanamaması gibi 
açılardan yeterli görmez.

Fuzûlî’nin hayatı ve şahsiyeti hakkında, başta şairin kendi eserlerinde ve-
rilen bilgi ve kayıtları esas kabul eden Karahan, Klasik Türk Edebiyatı’nın 
temel çalışma özellik ve disiplinini hiçbir zaman aklından çıkarmaz. Fişlediği 
bütün kayıtları, önce birbiriyle, sonra kaynaklarla, daha sonra da tetkiklerle 

14 Abdülkadir Karahan, Nâbî, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987, s. V.
15 Kemal Yavuz, “Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Eserleri ve XIV. Yüzyıl Sonuna Kadar Türk Kül-
türü ve Edebiyatı Adlı Eseri Üzerine”, Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Abdülkadir Karahan’a 
Armağan) Bildiri Kitabı, Şanlıurfa, 2006, s. 32-37.
16 Abdülkadir Karahan, Fuzûlî-Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
1989, s. V.
17 Karahan, Fuzûlî-Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti, s. V.
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karşılaştırmayı ihmal etmeyen ve bütün vesikaların sustuğu yerlerde de sus-
mayı tercih eden Karahan’ın, birkaç katlı Fuzûlî sarayının yapısına yeni bir 
kat daha ekleyebilmek için canla başla çalışarak azami düzeyde gayret sarf 
ettiği görülür.18

Fuzûlî’nin eserlerini titizlikle ele aldığını belirten Karahan, eserinin ilk bö-
lümünde, XVI. yüzyılda Bağdat ve diğer önemli şehirler hakkında etraflıca bil-
gi verir. Karahan, eserinin ikinci ve üçüncü bölümlerinde de Fuzûlî’nin hayatı 
ve şahsiyeti üzerinde durur.19

Hz. Hüseyin’in şehit edilişi gibi büyük bir üzüntüye sahne olan Fuzûlî’nin 
yaşadığı Bağdat ve çevresinin İslam tarihinde çok özel ve ayrı bir yeri vardır. 
Gönlü, Âl-i Âbâ sevgisi ile dolu bir şair olan Fuzûlî ve yaşadığı coğrafyada ce-
reyan eden üzücü hadiselere eserlerinde önemle yer verir. Karahan’ın, belki 
de ele aldığı konular sebebiyle, Fuzûlî ve eserleri konusunda büyük bir heye-
can ve istekle çalıştığı bilinir.

Abdülkadir Karahan’ın, Türk-İslam edebiyatında önemli bir edebî tür olan 
Kırk Hadis konusu üzerine yaptığı çalışma, alanının örnek eserleri arasında 
yer alır. Abdülkadir Karahan’ın konu ile ilgili olarak Arapça, Farsça, Fransızca 
ve Türkçe bazı yayınlara imza attığı görülür.20

Abdülkadir Karahan, şuara tezkireleri başta olmak üzere pek çok araştır-
macı ve edebiyatçının Ekmel-i Şuarâ-yı Rûm (Anadolu Şairlerinin Mükemmeli) 
ünvanını verdikleri Nâbî ile ilgili olarak şunları söyler:

“Nâbî, Fuzûlî’nin lirizmini, Bâkî’nin sanat gücünü, Nef’î’nin ihtişamlı söyle-
yişini, Nedim’in şuhluğunu ve Şeyh Galib’in inceliğini şiirlerinde barındıran bir 
beyan üstadı, güçlü bir üslup sahibi, yeni bir okul kurucusu ve söz mülkünün 
sultanlarından birisidir.”21

Karahan, hemşehrisi Nâbî ile ülfetinin, onun el yazısı, imzası, mührü ve 
Sur-nâmesi hakkında bulduğu bir belgeyi yayımladıktan sonra başladığını 
belirtir. Karahan, 1952 yılında bu konuda verdiği doçentlik deneme dersinden 
sonra da Nâbî ile ilgili çalışmalarına devam eder.22

Bilim adamlığının yanında, aynı zamanda iyi bir Türk edebiyatı tarihçisi de 
olan Karahan’ın, bütün bir Türk tarihi, kültürü ve edebiyatı içinde, hemen her 
asrın önemli şair, yazar ve farklı kültür konuları üzerinde de durduğu görülür.

Edebiyat tarihinin, taklitçilikten uzak ve millî olması gerektiğine inanan 
Karahan’ın, geçmiş dönemlere ait edebî ürünlerin, günümüz insanına ve özel-
likle Eski Edebiyat meraklıların hizmetine en güzel şekilde sunulması gerek-
tiği konusu üzerinde önemle durduğu bilinir.

Karahan’ın, Fuat Köprülü’nün Şehabettin Süleyman’la birlikte kaleme al-
dığı, Yeni Osmanlı Tarihi Edebiyatı adlı eserin mukaddimesinde ifade edilmiş 

18 Karahan, Fuzûlî-Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti, s. XIV.
19 Abdülkadir Karahan’a göre, bir şair veya fikir adamını her yönüyle anlayabilmenin yolu, onun 
yaşadığı her türlü çevre hakkında araştırma yapmaktan geçer.
20 Abdülkadir Karahan, Kırk Hadis, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986, s. 6.
21 Karahan, Nâbî, s. VI.
22 Karahan, Nâbî, s. VI.
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olan edebiyat tarihi anlayışı ve metodundan oldukça etkilendiği ve çalışmala-
rında bu metodu benimsediği söylenebilir.

Edebiyat tarihinin sadece edebî eserden ibaret olmadığı görüşünde olan 
Karahan, yazarı yetiştiren çevre, eserin yazılmasına kaynaklık etmiş diğer 
eserler ve dönemin edebiyat anlayışının da, mutlaka edebiyat tarihi yazarken 
göz önünde bulundurulması gerektiği görüşündedir. Karahan, edebiyat tarihi 
yazımında, edebî eserler üzerinde etraflıca durulması, onların sanat tarafının 
asla ihmal edilmemesi ve edebî eserlere donmuş bir madde yığını gibi ba-
kılmaması gerektiğini söyler. Tarih ilmi ile meşgul olanların, edebî ürünle-
ri kaynakları arasına alıp onlardan yararlanmaları gerektiği görüşünde olan 
Karahan, her eser gibi, edebî eserlerin de, sahiplerinin psikolojisi, dünya ve 
hayat görüşü, olay ve eylemlere bakışını yansıttığını belirtir. Karahan, bun-
lar arasında, özellikle şiir mecmuası, divan ve mesnevi (hamse) gibi eserlerin 
daha önemli bir yere sahip olduğunu belirtir.23

Eski Türk Edebiyatı’nın, öncelikle işin uzmanı akademisyenler tarafından 
çok daha iyi anlaşılıp anlatılması gerektiğine inanan ve sürekli yeni metotlar 
geliştiren Karahan, Türk Kültürü ve Edebiyatı adlı eserini, öncelikle Klasik 
Türk Edebiyatı’nı günümüz gençlerine tanıtmak ve sevdirmek hedefi çerçeve-
sinde kaleme alır.24

Eserde, elden geldiği kadar, yazarlar ve onların eserlerinin zaman ve mekâ-
na yerleştirilmesi, tanıtılması ve değerlendirilmesi ön plana alınmıştır. Söz 
konusu çalışmada, devir ve dönemlerin yanında tarih, sanat, dil ve edebiyat 
akımları, en yeni bilgilerle açıklanmış, gerektiğinde önemli noktalar üzerinde 
etraflıca durularak bazı değerlendirme ve eleştirilerde bulunulmuştur. Metin 
seçiminde, türlerini iyi temsil ettiğine inanılan ve değerlerini de korudukları 
kabul edilen örneklere öncelik tanınmıştır.25

Abdülkadir Karahan, Pakistan Muhammed İkbal26 Akademisi başta olmak 
üzere bazı milletlerarası kuruluşa da üye idi. Karahan’ın vefatından hemen 
sonra merkezi Pakistan’da bulunan Orta ve Batı Asya Araştırmaları Vakfı ta-
rafından Karahan’ın eşine gönderilen mektupta yer alan şu ifadeler, onun 
Pakistan bilim hayatındaki yer önemine işaret etmesi bakımından oldukça 
anlamlı ve önemlidir. Söz konusu bu mektupla yazımıza son verelim.

“Sayın Süreyya Hanım, Prof. Abdülkadir Karahan’ın üzücü vefatını ha-
ber veren mektubunuz bana Enstitümüzün başkanı tarafından ulaştırıldı. 
Haber bizi çok üzdü. Çünkü Abdülkadir Karahan, belki de Pakistan’da 
en iyi tanınan Türk bilim adamıydı. Peşaver’den Karaçi’ye kadar bütün 
üniversite şehirlerinde çok iyi tanınıyor ve en yüksek saygıyla anılıyordu. 

23 Bilgin, “a.g.m.”, s. 17.
24 Karahan, Türk Kültürü ve Edebiyatı, MEB Yayınları, İstanbul, 1992, s. XI.
25 Karahan, Türk Kültürü ve Edebiyatı, s. XVI.
26 Muhammed İkbal, Mehmet (Muhammed) Akif, gibi 1873’de doğdu. Mevlânâ hayranı Muham-
med İkbal Pakistan’ın, Sâdî hayranı Mehmet Akif de Türkiye’nin millî şairidir. Bu iki deha belki 
dünya gözü ile görüşememelerine rağmen gönül gözü ile birbirlerini görüp sevdiler (Merve Nur Er-
türk, “Muhammed İkbal-Muhammed Akif”, Bülbülün Şarkısı Mehmet Akif Kitabı, Editörler: Mustafa 
Kara-Bilal Kemikli, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2014, s. 189).
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Enstitümüz çok değerli bir üyesini, Pakistan ise çok değerli ve etkili bir 
desteğini kaybetti.”

Sonuç

Türk eğitim sisteminin hemen her kademesinde görev alan, Türk Edebiya-
tı’nın çeşitli alanları ile ilgili araştırmalar yapan ve amacımız bizden geriye bir 
nakış bırakmaktan ibarettir diyen Karahan’ın okuma arzusu, başarma ruhu 
ve azmi sayesinde, ülkesinin sınırlarını aşan bir bilim adamı olarak dikkatleri 
üzerine çektiği görülür.

Klasik Türk Edebiyatı sahasının en seçkin isimleri arasında yer alan ve ül-
kemizin ilk hadis profesörü olan Karahan’ın, daha çok şahsi gayreti ile başarıya 
ulaşan bir bilim adamı olduğu söylenebilir. Cumhuriyet döneminde, İslam etki-
sinde gelişen Türk Edebiyatı’na gerekli değer ve ihtimam gösterilmemesine rağ-
men Karahan ve öğrencileri tarafından bu alanda çok değerli çalışmalar yapılır.

Makalelerinin bir kısmını Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri adlı eserde bir 
araya getiren Abdülkadir Karahan’ın, hayatı boyunca (bilimsel kimliğinin ya-
nında), sosyal olay, değişim, gelişim ve millî meseleler karşısında da asla ses-
siz kalmadığı bilinir.

Hayatı boyunca millî ve toplumsal olaylar karşısında duyarlı ve heyecan 
sahibi bir şahsiyet olan Karahan’ın, bahsi geçen konularla ilgili olarak daima 
dikkatleri üzerine çektiği görülür.

Abdülkadir Karahan’ın, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 
(Yüksek Öğretmen Okulu) talebe iken, devrin çok zor şartları altında Mehmet 
Akif’in Edirnekapı Mezarlığı’na defni sırasında üniversite öğrencilerini temsi-
len mezar başında yaptığı tarihî konuşma, onun millî hadiseler karşısında ne 
kadar duyarlı ve heyecan sahibi bir kişi olduğunu gösterir.
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SOVYET DEVRİNDE İDEOLOJİK BİR SAPMA:
KENESARI İSYANI VE MUHTAR AVEZOV’UN

HAN KENE TRAJEDİSİ’NDE HAN KENE İMAJI

Dr. Cemile KINACI*

Öz

Kazak tarihinde Kenesarı İsyanı, Rus Çarlığı’nın Kazak bozkırlarını işgal 

etmesinden önce Kazakların Rus Çarlığı’na karşı yaptığı son isyan hareke-

tidir. Sovyet devrinde, özellikle Stalin’in iz bıraktığı 1930’lu yıllarda, Sovyet 

ideolojisinin değişen bütüncül tarih anlayışı nedeniyle Kenesarı, “halklar ara-

sında düşmanlık yaratan”, “Rus karşıtı”, “halkına kötülük yapan” biri olarak 

gösterilmiştir. Kazak edebiyatının en güçlü yazarlarından biri olan Muhtar 

Avezov’un 1928 yılında yazdığı Han Kene trajedisi, kurgusu bakımından Sov-

yet ideolojisinin bütüncül tarih anlayışına aykırı bir eserdir. Avezov, dönemin 

hâkim ideolojisine rağmen, Han Kene trajedisinde Kenesarı’yı olumlu bir kah-

raman olarak kurgulamıştır. Avezov’un kurguladığı Han Kene imajı, Kazak 

millî ruhunu ve bağımsızlık idealini geçmişten günümüze taşıyan bir imajdır. 

1928 yılında yazılan eser, millî bir ruhla yazıldığı ve Ruslara isyan eden Kene-

sarı’yı olumlu bir kahraman olarak gösterdiği gerekçesiyle 1934’teki prömiye-

rinin ardından Sovyet ideolojisi tarafından şiddetli eleştirilere maruz kalmıştır. 

Eser, prömiyerinden sonra yasaklanarak tiyatro repertuarından da çıkarıl-

mıştır. Sovyet devrinin son dönemine kadar eser üzerindeki yasak sürmüştür. 

Sovyet devrinin en çalkantılı yıllarında, Muhtar Avezov’un Sovyet ideolojisine 

ters olarak yazdığı Han Kene trajedisi, Kazak edebiyat tarihinde Sovyet ide-

olojisindeki bir sapmanın ürünü olarak yer almıştır. Kazak edebiyatında Han 

Kene trajedisi, Muhtar Avezov’un Alaş Orda idealine bağlı ve millî ruhu taşıyan 

bir yazar olduğunun en açık göstergesidir.

Anahtar kelimeler: Muhtar Avezov, Han Kene Trajedisi, Kenesarı, Sov-

yet Edebiyatı, Kazak Edebiyatı.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 223             Ağustos 2016
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An Ideological Deviation In The Soviet Era:
Kenesari Revolt And The Image Of Han Kene In Muhtar Avezov’s 

Han Kene Tradegy
Abstract

In Kazakh history, Kenesari Revolt is the last revolt that Kazakhs staged 
against the Tsarist Russia before the Tsarist Russia invaded the Kazakh step-
pes. In the Soviet era, particularly in 1930s when Stalin left his mark, due to 
the changing totalitarian history understanding of the Soviet ideology, Kene-
sari was presented as “causing animosity among peoples”, “anti-Russian”, 
and “doing evil to its people”. Han Kene tragedy, written in 1928 by Muhtar 
Avezov, one of the most prominent writers of the Kazakh literature, contradic-
ted the totalitarian history understanding of the Soviet ideology in terms of its 
construct. Avezov, contrary to the dominant ideology of the period, characteri-
zed Kenesari as a positive hero in Han Kene tragedy. The image of Han Kene 
that Avezov built is an image that carries from past to present the Kazakhs’ 
national spirit and independence ideal. Written in 1928, the work subjected to 
harsh criticism by the Soviet ideology after its premier in 1934 because of the 
allegations that it was written with a national spirit and it characterized Kene-
sari, who revolted against the Russians, as a positive hero. After its premier, 
the work was banned and removed from the theatrical repertoire. The ban on 
the work remained until the last period of the Soviet era. In the most turbulent 
years of the Soviet era, Han Kene tragedy, which Muhtar Avezov wrote not in 
line with the Soviet ideology, had its place in the Kazakh literary history as an 
outcome of a deviation in the Soviet ideology. Han Kene tragedy is the most 
obvious indicator of the fact that Muhtar Avezov was a writer who was loyal to 
the Alash Orda ideal and who owned a national spirit.

Keywords: Muhtar Avezov, Han Kene Tradegy, Kenesari, Soviet Literatu-
re, Kazakh Literature.

Giriş

Kazak tarihinde Kenesarı Han, Orta Cüz Hanı Abılay Han’ın torunudur. 
Tıpkı dedesi Abılay Han gibi o da Kazakların üç Cüzünü bir araya getirerek 
Rusya hâkimiyetine karşı çıkmıştır ve Çarlık Rusya’ya karşı en büyük istiklal 
hareketlerinden birini başlatmıştır. Kenesarı’nın liderliğini yaptığı Rusya’ya 
karşı başlatılan ve 1837-1846 yılları arasında aktif olarak devam eden isyan 
hareketi, Çarlık Rusya’nın Kazak bozkırlarını işgal etmesinden önceki son et-
kili Kazak istiklal hareketi olmuştur.

Türkistan’da hâkimiyet kurabilmek için Kazak bozkırlarına sahip olmak 
gerektiğini anlayan Rus Çarlığı, daha 1700’lerin başında Kazak topraklarında 
müstahkem mevkiler ve kaleler inşa etmeye başlamıştır. 1750’lere gelindiğin-
de Kazak yurdu artık Rusların kaleleriyle dolup taşmıştır. Rusya bu kalelerin 
etrafına Rusya içlerinden getirilen Rus göçmenlerini yerleştirmiştir. Bunun 
sonucunda 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlarında Kazak bozkırlarında 
Rusya’nın etkisi hissedilmeye başlamıştır.1 Kazakların verimli topraklarına 

1 Tamara Ölçekçi, “Kazak Halkının Kenesarı Kasımoğlu’nun Başkanlığında Ruslara Karşı Verdiği 
Milli Bağımsızlık Mücadelesi (1837-1847)”, Bilig, Sayı: 51, Güz, 2009, s. 125.
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Rusların yerleştirilmesi, Kazaklardan ağır vergiler alınması ve buna ek olarak 
Rus Kozaklarının Kazaklara yaptıkları baskılar Kazakları isyana zorlamıştır.

Kenesarı’nın kuvvetleri 1837 yılında Aktav’daki Rus kalelerine saldırmıştır. 
Bu saldırıyı 1838’de Kökşetav ve Akmola’daki Rus kalelerine yapılan saldırılar 
takip etmiştir. Kenesarı bir yandan Ruslarla mücadele ederken, diğer yandan 
da halkı etrafına toplayarak güçlü bir birlik hareketi sağlamaya çalışmıştır. 
O, Rus boyunduruğundan kurtulmak ve kendisini han olarak seçmeleri için 
halktan destek istemiştir. 1840’a gelindiğinde artık Kenesarı, Taşkent ile Gü-
ney Sibirya ticaret yolunu kontrol altına almıştır. Kenesarı’nın başarıları, ken-
disine olan desteği artırırken Rusları ise oldukça zor duruma düşürmüştür.2

1840 yılında Kazakistan’da büyük bir hayvan kırgını olmuştur. Hayvanla-
rın ölümü, Kenesarı’nın kuvvetlerini zayıflatmıştır. Ruslar bu durumdan istifa-
de ederek Kenesarı’yı takibe başlamışlardır. Kenesarı ise bu süreçte kendisine 
bağlı kuvvetlerle güneye, Sır Derya boyuna çekilmiştir. Bu sırada Ruslar ken-
disine elçiler göndererek Orenburg civarında malikâneler verip, barış yapmak 
istediyse de o, Rusların bu tekliflerini geri çevirerek Hive Hanlığı’ndan aldığı 
destekle tekrar Rus kuvvetlerine ve kalelerine saldırmıştır. Bazı başarılar elde 
ettiyse de Rusların getirdiği topçu takviyeli yeni kuvvetlere yenilerek tekrar gü-
neye, Sır Derya havzasına çekilmiştir. Rusların takibi sonucunda bu bölgede 
de kalamayıp 1846’da Doğu Kazakistan’a Çu havzasına gitmiştir. Amacı, bu 
bölgede yeniden güç toplayıp Rusya ile mücadeleye devam etmektir. Nitekim 
bu bölgedeki Ulu Cüz urukları da ona tâbiiyetini bildirmiş ve onu han olarak 
kabul etmiştir. Kenesarı, aynı zamanda Çin ile de diplomatik ilişki kurmuştur. 
O, Rusya ile olan mücadelesinde Çin’den destek almayı ümit etmiştir.3

Kenesarı, Doğu Kazakistan sınırında yaşayan Kırgız uruklarını da kendi-
siyle birlikte Ruslara karşı mücadeleye çağırmıştır. Ancak Kırgızlar, Kenesa-
rı’ya yardım etmek yerine, Kenesarı üzerine saldırmıştır. Bu saldırıyı bekle-
meyen Kenesarı, hayatını kaybetmiştir. 1846’da Kenesarı’nın ölümüyle onun 
başlattığı isyan hareketi sona ermiş ve etrafındaki kuvvetler de dağılmıştır.

Bolşevikler, 1917 devrim sabahında Çarlık’ın Rus üstünlüğü iddiasını şid-
detle reddedip Çarlık Rusya’ya karşı yapılan millî direnişleri “ilerici” olarak 
nitelendirirken, 1930’ların sonunda bu durum değişmiştir. “Rus üstünlüğü” 
fikri sahiplenilmeye başlanmıştır.4 Stalin döneminde yaşanan bu durum de-
ğişikliği sonucunda, Kazaklar arasından çıkan ve Rus Çarlığı’na karşı istiklâl 
mücadelesi veren Kenesarı da birden bire kahramanlıktan kendi halkına ve 
Ruslara karşı “düşmanlık yapmış” bir “çapulcuya” dönüşüvermiştir.

Sovyetler Birliği’nde 1936 anayasası yaşanan fikrî değişikliğin dönüm 
noktasıdır. Bu anayasa ile Sovyet Hükümeti, Rus Çarlığı’nın mirasçısı oldu-
ğunu açıkça ortaya koymuştur. Yeni tarih, artık sadece Sovyet halklarının 

2 Baymirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi, Ankara, 1995, s. 183.
3 Ahmed Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, Cilt: I, Enderun Kitabevi, 
İstanbul, 1981, s. 314-317.
4 Hélène Carrère D’encausse, Parçalanan İmparatorluk, (Çev. Nezih Uzel), Sisav Yayınları, İstanbul, 
1984, s. 40.
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değil, asırlar boyu belirli bir tecrübeye sahip olan ve milletlere bu tecrübesiyle 
önderlik eden Rus Çarları’nın, Rus büyüklerinin ve Rus halkının tarihidir. 
Ancak tarihin yeniden diriltilmesi çok uluslu Sovyetler Birliği için önemli so-
runlar da yaratıyordu, zira diğer halkların da kendi tarihleri vardı.5 Kenesarı, 
işte tam da bu Sovyet tarih algısındaki köklü değişikliği gözlemlemeye olanak 
sağlayan bir Kazak kahramanıdır.

Muhtar Avezov’un Kazak tarihindeki bağımsızlık sembolü olan Kenesa-
rı’nın istiklal mücadelesini yazdığı Han Kene trajedisi, değişen Sovyet tarih 
anlayışına uygun olmadığı ve Kazak tarihine vurgu yaparak, Çarlık düşman-
lığını empoze ettiği gerekçesiyle 1934 yılında, hatta 40’lı ve 50’li yıllarda bile 
şiddetli tenkide uğramıştır.

1930’lu yılların ortalarında, Rus Çarlığı’nın daha önce eleştirilen sömürge 
siyaseti adeta olumlanarak aslında sömürgeci baskıların halkların tecrübesi-
ni artırarak bilinçlenmesine yol açtığı üzerinde durulmuştur. Böylece Devrim 
öncesi, gericiliğin en uç noktası olan sömürgecilik de şekil değiştirerek artık 
daha az kötü bir yapıya bürünmüştür.6 Bu sebeple Sovyet ideolojisi tarafın-
dan, Rus Çarlığı’nın sömürgeci siyasetine başkaldıran ve Kazak halkının hür-
riyeti için mücadele eden Kazak tarihî kahramanı Kenesarı da Sovyet tarih 
anlayışı bakımından son derece zararlı bir imaj olarak değerlendirilmiştir. 
Dolayısıyla Avezov’un Kenesarı’nın Ruslara karşı yürüttüğü istiklâl mücade-
lesini ele alan Han Kene trajedisi de tam da böyle bir zamanda Sovyet ideolo-
jisinin bütün oklarını üzerine çekmiştir.

Muhtar Avezov’un Hayatına Kısa Bir Bakış (1897-1961)  

Kazak edebiyatının tanınmış yazarı Muhtar Omarhanulı Avezov, 1897 yı-
lında Semey şehrinin Abay avulunda7 doğmuştur.

Kazakların büyük şairi Abay’ın yaşadığı topraklarda doğup büyümek, Ave-
zov’un edebî kişiliğine özellikle tesir etmiştir. Semey’de Rusya’dan göçenlerin 
sayısı çoktur. Dostoyevskiy de orada yaşamıştır. Dolayısıyla, Avezov’un edebî 
kişiliğinin oluşmasında hem Kazak hem de Rus tesiri etkili olmuştur. Muhtar, 
dedesi Avez’in denetiminde yetişmiştir. Avez, Doğu edebiyatından haberdar 
eğitimli bir kişidir. Avezov’un edebî kişiliğinin oluşmasında babaannesi Di-
nasıl’ın da önemli bir katkısı olmuştur. Avezov, ilk defa dokuz yaşında eğitim 
almak için avulundan ayrılmıştır. Dedesi Avez, onu Semey’deki Rus okuluna 
göndermiştir. Şehirdeki beş yıllık okulu bitirdikten sonra, Öğretmenler Semi-
neri’ne başlamıştır (1915-1919). Avezov, 1922-1923 kışında Taşkent’te oku-
yup daha sonra Leningrad Üniversitesi’ne geçmiştir. Dört yıl okuduğu Lening-
rad Üniversitesi’nde Filoloji Fakültesi’ni bitirmiştir. O, Leningrad’da eğitim 
alan ilk Kazak Sovyet gençlerinden biri olmuştur. 1923-1928 yıllarında Taş-
kent’teki Orta Asya Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Avezov, kısa zaman içinde 
hem iyi bir aydın hem de iyi bir yazar olarak yetişmiştir. Onun başarısına etki 

5 D’encausse, a.g.e., s. 41-42.
6 D’encausse, a.g.e., s. 41-42.
7 Konar-göçer devirde birkaç çadırdan meydana gelen yerleşim birimi.
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eden bazı faktörler vardır: O, her şeyden önce asırların birikimiyle oluşmuş 
Kazak halkının edebî ve kültürel birikimine yeterli derecede hâkimdir; Kazak 
halkına kalemiyle hizmet etmeyi kendisine yaşam amacı olarak belirlemiştir; 
sosyal hayata devrim döneminde atılmıştır ve devrim onun dünyasında birta-
kım değişiklikler yaşanmasına sebep olmuştur; kendi edebiyat geleneğine hâ-
kim olduğu gibi, Batı ve Rus edebiyatının klasiklerinden de örnek almıştır. Bu 
faktörler, onun edebî kişiliğinin gelişmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir.8

Çok küçük yaştan itibaren sözlü edebiyat ürünlerini ezberleyerek büyü-
yen, Kazak bozkırında önemli bir kültürel merkez olan Abay avulundan çıkan, 
yetenekli Avezov’a bir yandan doğduğu toprağın geleneği tesir etmiş, diğer 
yandan da Rus okullarında aldığı eğitim kuvvet vermiştir.9

Avezov’un hayatında Alaş Orda10 hareketinin önemli bir yeri vardır. O, Alaş 
Orda Hükümeti’nin faaliyetlerine aktif olarak katılmıştır.11 Avezov’un siyasî 
hayatına bakıldığında, 1917 Şubat İhtilali’nden sonraki süreçte o milliyetçi 
bir Kazak genci olarak dikkati çeker. 1918’de Mayıs ayında Ombı şehrinde 
Birlik adlı kuruluşun organize ettiği milliyetçi gençlerin toplantısına Avezov, 
Semey’deki milliyetçi gençleri temsilen katılır. Bu toplantı, bir bakıma kısa bir 
süre sonra kurulacak olan Alaş Orda Partisi’nin kıvılcımı niteliğindedir. Top-
lantı sonunda, Bolşevik tehlikesi ile mücadele etmek ve Bolşevizme karşı ko-
runmak kararı alınmıştır. Toplantıya katılan gençler, Jas Azamat adlı siyasî 
bir gazete çıkarma kararı da almışlardır.12

8 Rımgali Nurgaliyev, Arkav, Almatı 1991, Jazuvşı Baspası, s. 397, 398, 405; Sovettik Kazakstan 
Jazuvşıları, Almatı, 1987, Jazuvşı, s. 88-89.
9 Nurgaliyev, a.g.e., s. 398.
10 Alaş Orda Partisi, Kazakları Rus esaretinden kurtarmak amacıyla kurulmuş bir partidir. Nisan 
1917’de ilk resmî kuruluş toplantısını yapmıştır. Aralık 1917’de ise Muhtar Alaş Orda Hükümeti 
kurulmuştur. Ancak bu Hükümetin ömrü kısa sürmüştür. Alaş Orda Hükümeti, 1919 yılında Bol-
şeviklerle anlaşarak faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmış ve Sovyet Hükümeti’ni desteklemeye 
başlamıştır. Bu hareket, 1919 yılında Bolşeviklerle anlaşıp dağılmasına kadar, Kazaklar arasında 
destek bulmuştur. Kazakların siyasî bilincinin gelişmesi ve siyasî faaliyetlerin artmasında baş-
ta Alaş Orda lideri Alihan Bökeyhanulı, Ahmet Baytursınulı ve diğer Alaş Orda liderleri önemli 
bir vazife üstlenmişlerdir. Onlar, özellikle Kazak topraklarının Ruslaştırılması konusunu hukukî, 
siyasî, ekonomik ve çevresel açıdan ele alan çalışmalar yürüterek 20. yüzyılın başında Kazaklara 
yöneltilen tehditleri açıkça ortaya koymuşlardır. Alaş Ordacılar, 1919 yılına kadar Bolşevikler için 
ciddi bir karşı güç olarak Bolşevikleri oldukça uğraştırmıştır. Bolşevik hareketin Kazaklar arasın-
da yayılması, ancak Alaş Orda Hükümeti’nin 1919’da dağılmasından sonra olmuştur. Alaş Orda 
hareketi içinde bulunan yenilikçi ve iyi eğitimli Kazak aydınları 1927-1928 yıllarında tutuklanmış-
tır. Stalin’in 30’lu yıllarda yaptığı aydın tasfiyesinde “Sovyet karşıtı” ve “halk düşmanı” oldukları 
gerekçesiyle idam edilmiş ya da hapishanede hayatlarını kaybetmişlerdir. (Baymirza Hayit, Türkis-
tan Devletlerinin Millî Mücadeleleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1995, s. 253, 256; 
Baymirza Hayit, Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi, (Çev. Elif Kıral), Babıali Kültür Yayıncılığı, 
İstanbul, 2006, s. 45; Aldajumanov vd. Alaş Kozgalısı Kujattar men Materialdar Jıynagı Jeltoksan 
1917 Mamır 1920, “Alaş” Baspası, Almatı, 2005, s. 5; Meryem Kırımlı, “Kazakistan’da Milliyetçilik”, 
Türkler, Cilt: 19, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 365; Cemile Kınacı, Kazak Edebiyatında 
İmaj ve Kimlik (1925-1991), Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği-TÜRKSOY-Bengü, An-
kara, 2016, s. 94-97. Alaş Orda aydınları üzerindeki yasak Sovyetler Birliği’nin son on yıllarına 
kadar devam etmiştir. 1991 yılında Bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte, 
Alaş Orda mirası Kazaklar tarafından yeniden sahiplenilmiş ve Kazakistan’da Alaş Orda üzerine 
yoğun bir yayın faaliyeti başlamıştır.
11 B. Toğısbayev - A. Sujikova, Tarihi Tulgalar, Almatı Kitapbaspası, Almatı, 2009, s. 188.
12 Sabit Mukanov, XX. Gasırdaki Kazak Adebiyeti, Atamura, Almatı, 2008, s. 326.
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Muhtar Avezov, Ombı’da katıldığı toplantının ardından Abay dergisinde ve 
Jas Azamat gazetesinde Bolşeviklere karşı makaleler yazar. Onun bu eğilimi 
Sovyet Hükümeti’nin yerleşmesine kadar devam eder.13

Sovyet Hükümeti’nin Semey’de yerleşmesinin ardından o, Komünist Par-
ti’ye üye olur. Ancak Kazak yazar Mukanov’a göre bu, zorunlu bir üyeliktir. As-
lında Avezov, bu süreç içerisinde Alaş Ordalı milliyetçi Kazak aydınları ile yakın 
ilişkisine devam eder. Hatta 1920’de Mirjakıp Duvlatulı ile birlikte Semey’de 
hukuk işleriyle meşgul olur. Avezov ve diğer Alaşçıların amacı, Rus sömürge 
siyasetine karşı çıkarak Alaş Orda hareketini başarıya ulaştırmaktır. 1923 yı-
lında Taşkent’e gittiğinde de yine Alaşçı Kazak aydınları ile bir arada hareket 
eder. Taşkent’te Alaşçı Kazak aydınlarının yayın organları olan Ak Jol, Şolpan, 
Sana gibi yayın organlarında da Alaşçı fikirlere bağlı olarak yazılar yazar.14

Muhtar Avezov, Leningrad’da eğitim aldığı dönemde Alaş lideri Alihan Bökey-
hanulı ile birlikte aynı evi paylaşır. 1929 yılında Sovyet Hükümeti’ne karşı gizli 
faaliyet yürüten Alaş Ordacılar arasında olduğu gerekçesiyle 1930 yılında hap-
se de atılır.15 Bu dönemde, Muhtar Avezov’un Alaş Hükümeti’nin faaliyetlerine 
katılması ve Bolşevizmi tenkit etmesi bahane edilerek Komünist Parti ve Sovyet 
Hükümeti yazarın kendisine ve edebî eserlerine şüpheyle bakmaya başlar.16

Avezov, bir dönem Sovyet ideolojisinin baskısına maruz kalmış olsa da, 
Kazak kültürel hayatında Kazak Sovyet edebiyatının büyük şahsiyetlerinden 
biri olarak bilinmektedir. O, Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti İlim Aka-
demisi’nin üyesi, Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (Kazak SSR) Yüksek 
Sovyeti’nin milletvekili, S.M. Kirov Kazak Üniversitesi’nin uzun yıllar hocası 
ve Lenin Ödülü komitesinin üyesi olmuştur.17

Muhtar Avezov, Kazak Sovyet edebiyatının esasını kuran, kurallarını belir-
leyen ve bu edebiyatın gelişmesine önemli katkısı olan bir Sovyet yazarı olarak 
kabul edilse de18 aslında o, her zaman Alaş idealine bağlı olarak eser vermiş, 
milliyetçi fikirlere sahip bir Kazak yazarıdır. Avezov’un eserlerine bakıldığın-
da, bu durum daha net anlaşılır. Avezov’un Alaş idealine bağlı bir Kazak yaza-
rı olduğunu gösteren en önemli örnek ise yazarın Sovyet devrinin en sıkıntılı 
dönemi diyebileceğimiz Stalin döneminde korkusuzca kaleme aldığı Han Kene 
trajedisidir.

1930’lu Yıllarda Kazak Edebiyatının Genel Görünüşü

Otuzlu yılların başında, özellikle Kazakistan Komünist Partisi Birinci 
Sekreteri Goloşekin döneminde (1925-1933) Kazak yazarlarda “milliyetçilik”, 
“Alaş Ordacılık”, “sınıfçılık” gibi “suçlar” aranmıştır. Yazarları suçlayan maka-

13 Mukanov, a.g.e., s. 326.
14 Mukanov, a.g.e., s. 326-327.
15 Mukanov, a.g.e., s. 327.
16 Lilia Sergazı B., Muhtar Avezovtın Han Kene Tragediyasındagı Alaşşıldık İdeyanın Körinisteri, 
http://bankreferatov.kz/adebiettanu/1858-2011-05-13-15-59-05.html, (son erişim: 04.04.16).
17 Sovettik Kazakstan Jazuvşıları, s. 90.
18 M. Bazarbayev, “Avezov Muhtar Omarhanulı”, Kazak SSR 4-Tom Kıskaşa Entsiklopediya, Alma-
tı, 1989, s. 156.
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leler yazılmıştır. S. Seyfullin, S. Mukanov, B. Maylin, M. Avezov, G. Togjanov 
gibi meşhur yazarlar tenkit yazılarının hedefi olmuştur. Bu yazarların hepsi 
eserlerinde millî oldukları, Kazakların eski geleneklerini anlattıkları ve boycu-
luk yapıp, zengin taraftarlığında bulundukları için dönemin yayın organların-
daki makalelerde tenkit edilmiştir.19

Bu dönemde milliyetçi yazarların üzerindeki baskı artmıştır. Alaş Orda ile 
ilgili çok sayıda tenkit içerikli yayın yapılmış, Alaş Ordacılık ve milliyetçilik 
Bolşevik Devrimi’nin gelişmesine engel olarak gösterilmiştir. Alaş Ordacılık 
ve milliyetçiliğin doğrudan “Ruslara karşı olma” anlamına geldiği üzerinde 
durulmuştur. Komünist Parti’nin zorlaması sonucu milliyetçi Kazak aydın-
ları, haklarında yapılan suçlamaları kabul edip suçlarını kabul ettiklerine 
dair makaleler yazmak zorunda kalmıştır. Saken Seyfullin, Muhtar Avezov 
ve Sabit Mukanov gibi yazarlar haklarında yapılan suçlamaları kabul eden ve 
pişmanlık bildiren makaleler yazmaya mecbur olmuştur. Kazakistan Proletar 
Yazarlar Birliği (KazAPP), yürütülen bu siyasetin kontrol mekanizması olarak 
görev yapmıştır. Bu süreçte edebî faaliyetler Komünist Parti’nin talimatları 
ışığında yürütülmüştür. KazAPP bu dönemde yazarlara belirli konular verip 
o konuyu yazmaları konusunda sorumlu tutmuş ve yazarların çalışmalarını 
titizlikle denetlemiştir.20

KazAPP’ın edebî faaliyetlere bu ölçüde müdahale etmesinde Stalin’in Bol-
şevizm Tarihinin Bazı Meseleleri Hakkında mektubu da etkili olmuştur. Bu 
mektup üzerine Komünist Parti 1932 yılı Ocak ayında bir bildiri yayımlamış-
tır. Bildiride “Alaş Ordacıların etkisinden kurtulamayan Kazak edebiyatına ve 
edebî tenkidine” ayrıca yer verilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bundan 
sonra Kazak edebiyatının millî görünüşünün değişmesi zorunlu hâle gelmiş-
tir. Bu süreç 1932 yılı 23 Nisan’daki Komünist Parti Merkez Komitesi’nin 
“Edebiyat Kuruluşlarının Faaliyetlerini Yeniden Yapılandırma” kararı çıkana 
kadar, Goloşekin gidip yerine L.İ. Mirzoyan gelene kadar gerçekleşmiştir.21

KazAPP edebî faaliyetler üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasına rağ-
men, bazı yazarlar tarafından hataları ve yanlış uygulamaları nedeniyle eleş-
tirilere maruz kalmıştır. 1930 yılında İ. Jansügirov, B. Maylin, S. Mukanov, 
Kazakistan Proletar Yazarlar Birliği’nin üyeleri ve onlara destek veren kişilere 
açık mektup yazıp edebiyatın nasıl olması gerektiğini ve KazAPP’ın hataları-
nı, yanlış uygulamalarını gözler önüne sermiştir. Parti üyesi olan yazarlar ile 
Parti üyesi olmayan yazarlar arasında tartışmalar yaşanmıştır. Ancak KazAPP 
yine de devrin ideolojisine uygun hareket etmeyen tanınmış Kazak yazarları 
tenkit ederek onları “ayıplama”ya devam etmiştir. Onların çalışmalarını, yaz-
dıkları eserleri incelemek yerine, geçmişteki hatalarını yeniden gün yüzüne 
çıkarıp tekrar tekrar sorgulamaya başlamıştır. Yazarların hepsi KazAPP çatısı 
altında toplanamamış ve yazarlar arasında sorunlar yaşanmıştır.22 Çevrede 

19 Serik Kıyrabayev, Kenes Davirindegi Kazak Adebiyeti, Bilim Baspası, Almatı, 1998, s. 69.
20 Kıyrabayev, a.g.e., s. 70.
21 Kıyrabayev, a.g.e., s. 48, 71.
22 Kıyrabayev, a.g.e., s. 48, 71.
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yaşanan bu gibi durumlar merkezde Komünist Parti’nin edebiyatı idare etme 
konusunda köklü değişiklikler yapması gerekliliğini doğurmuştur. Komünist 
Parti Merkez Komitesi’nin 23 Nisan 1932’deki “Edebiyat Kuruluşlarını Yeniden 
Yapılandırma” kararı bu sebeple alınmıştır. Karara göre, proletar yazarların 
birlikleri kapatılıp Sovyet Hükümeti’nin faaliyetlerini takdir eden ve sosyalist 
kuruluşa katılmak isteyen yazarların hepsi, bütün proleter Sovyet yazarları-
nı bir arada toplayacak, merkez işlevi görecek yeni bir kuruluş olan Sovyet 
Yazarlar Birliği çatısı altında toplanacaktır.23 Akabinde ise Moskova’da Gor-
ki’nin başkanlığını yaptığı 1934 yılındaki Sovyet Yazarlar Birliği Kurultayı’nı 
gerçekleştirecek komite kurulmuştur. Kazakistan’daki komite çalışmaları ise 
İ. Jansügirov tarafından yönetilmiştir.24

Kazak edebiyatı tarihinde, 1930’lu yıllarda yaşanan tabloya bakıldığında 
bu yılların Kazak edebiyatının oldukça çalkantılı bir dönemi olduğu görül-
mektedir.

Kazak Edebiyatında Han Kene Trajedisi

Muhtar Avezov’un Han Kene trajedisi, siyasî bakımdan olduğu kadar edebî 
açıdan da oldukça çalkantılı bir dönem olan 1930’larda gündeme gelmiştir. 
Rus Çarlığı’na karşı istiklal mücadelesi başlatan Kenesarı’nın isyan hareketi 
hakkında Kazak edebiyatındaki hacimli ilk edebî eser, Avezov’un Han Kene 
trajedisidir. Muhtar Avezov, Han Kene trajedisini yazıldığı dönemdeki tarih 
anlayışına uygun düşmemesine rağmen kaleme almıştır.

Avezov, Han Kene trajedisini 1928 yılında yazmıştır. Trajedinin uzun bir 
süre tiyatroda sahnelenmesine izin verilmemiştir. Ancak altı yıl sonra 1934 
yılında, yalnızca Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Tiyatrosu’nun sahnesinde 
ilk defa sahnelenmiştir. Trajedinin sahnelenmesinin ardından çok geçmeden 
basında dönemin Sovyet ideolojisine uygun olarak piyes hakkındaki yazarı 
suçlayıcı fikirleri Sotsialdı Kazakstan, Kazahstanskaya Pravda gazetelerinde 
ve Adebiyet Maydanı dergisinde yer almaya başlamıştır. Sahnede yalnızca bir 
kez sahnelenen trajedi hakkında basında yer alan karalama kampanyası ne-
deniyle oyunun tekrar sahnelenmesi yasaklanmıştır. Eser, söz konusu prömi-
yerin ardından hemen tiyatro repertuarından çıkarılmıştır.25 Dönemin Sovyet 
ideolojisi, Han Kene piyesi ile ilgili olarak “Halklar arasında düşmanlık fikri 
yaratıyor, Ruslara karşı olarak yazılmış, siyasî bakımdan çok hatalı bir eser”, 
“Devrim karşıtı bir eser” yargısında bulunmuştur. Eserin okunması ve sah-
nelenmesi yasaklanmıştır.26 Bu sebeple Avezov’un Han Kene trajedisi, Sovyet 
devrinde uzun yıllar boyunca bir daha hiçbir şekilde söz konusu edilmemiş 
ve yok sayılmıştır. Oysa Han Kene piyesi, Kazak halkının yalnızca özgürlük ve 
bağımsızlık uğruna mücadelesini dile getiren bir eserdir. Buna rağmen Han 
Kene trajedisi Sovyet ideolojisi tarafından sakıncalı bulunduğu için yarım asır 

23 K. Zelinski, Sovyet Edebiyatı, (Çev. Funda Savaş), Konuk Yayınları, İstanbul, 1978, s. 184.
24 Kıyrabayev, a.g.e., s. 48.
25 Lilia Sergazı B., “Han Kene” Tragediyasının Tarihnaması, http://tore.com.kz/xan-kene-tragedi-
yasynyng-tarixnamasy/, (son erişim: 04.04.16).
26 Lilia Sergazı B., a.g.e.
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boyunca bir daha yayımlanmamış, ancak 1983 yılında Muhtar Avezov’un 20 
ciltlik eserleri arasında 14. cildin içerisine dâhil edilmiştir.27

Muhtar Avezov, tıpkı Abay romanını yazarken olduğu gibi,28 Han Kene tra-
jedisini yazarken de eserini uzun bir araştırma, inceleme ve materyal toplama 
sürecinin ardından kaleme almıştır. Avezov, Kenesarı isyanı ile ilgili olarak 
hem Orınbor ve Ombı’daki tarihî kaynakları incelemiş, hem de Kazak ve Kır-
gızlar arasında Kenesarı Han İsyanı ile ilgili kaynakları derlemiştir.29

Han Kene trajedisinde yer alan yirmi iki kahramanın tamamı Kenesarı İs-
yanı’nın içinde bulunan tarihî şahsiyetlerdir. Tarihî piyes, 1841’de Eylül ayın-
da Kenesarı’nın han seçilmesi ile başlayıp Kenesarı’nın 1847 yılının yazında 
hayatını kaybetmesine kadarki süreci ele almaktadır.

Goloşekin döneminde, milliyetçi olduğu için ve konusunu Kazak tarihin-
den alan eserleri nedeniyle tenkitlere uğrayan Avezov, 1932 yılında “Açık 
Mektup” yazarak “hatalarından” geri adım atmıştır. Yazdığı tiyatro eserlerinin 
sisteme uygun düşmeyen hatalı kısımlarını düzeltmesi gerekliliğini kendisi de 
dönemin politikası nedeniyle mecburen kabul etmiştir.30 Buna rağmen 1934 
yılında Avezov, Han Kene trajedisi ile ilgili olarak “Han Kene imajı idealize 
edildi, tarih doğru yansıtılmadı” denilerek suçlanmaya devam etmiştir. Her ne 
kadar 1934 yılında Han Kene trajedisine sahne yasağı gelip, tiyatro repertu-
arından çıkarılsa da eserle ilgili tenkitlerin ardı arkası kesilmemiştir. Hatta 
1951 yılında Kenesarı’nın idealize edilişi ve olumlu kahraman olarak işlenişi 
nedeniyle Muhtar Avezov tekrar basında tenkide uğramıştır.31

M. Akınjanov, “Kazakstan Tarıyhındağı Burjuvaziyaşıl Ultşıldıkka Karsı” 
makalesinde Muhtar Avezov’u da tenkit etmiştir. Tenkit noktası, yine Han 
Kene piyesinde Kenesarı Kasımov’un idealize edilmesi ve onun Ruslara karşı 
başlattığı isyanın olumlu gösterilmesidir. Yine “Adebiyettin Joğarı İdeyaları 
Üşin Küreseyik” adlı makalede yapılan tenkitte, Muhtar Avezov’un Han Kene 
piyesinde Kenesarı ile kardeşi Navrızbay’dan ve onların etrafındaki “feodaller-
den” devamlı övgüyle bahsetmesi, onları halkın önündeki lider kişiler olarak 
göstermesi dile getirilmiştir.32

Muhtar Avezov, kendisiyle ilgili yapılan eleştirilerle ilgili olarak şu açıkla-
mayı yapmıştır:

“Ben 1928 yılında Han Kene piyesini yazdım. Bu eserde yazarın milli-
yetçi bir bakışla idealize etme eğilimi açıkça görünüyordu. Önce bu piyes 
tiyatroda sahneye konulmadı, basılmadı da, sadece elyazması olarak 
kaldı. Beş yıl sonra bin dokuz yüz otuz üç yılında tiyatrocuların piyesi 

27 Lilia Sergazı B., a.g.e.
28 Aynur Mayemerova, M. Avezov’un Abay Jolı Romanında Fiil, 1. Cilt, Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2006, s. 8.
29 Lilia Sergazı B., a.g.e.
30 Ğabit Müsirepov, “Muhtardın Hatı Tuvralı”, Sotsialdı Kazakstan, Yıl: 1935, 29 Mayıs, Suretşi 
Parızı, Almatı, 1970, s. 102.
31 Lilia Sergazı B., a.g.e.
32 Lilia Sergazı B., a.g.e.
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biraz düzeltmem konusundaki ikazlarına uyarak, piyesi biraz düzelttim. 
Bin dokuz yüz otuz dört yılında piyesin prömiyeri oynadı ve repertuardan 
çıkarıldı. Çünkü, piyes siyasî içeriği bakımından hatalı ve Sovyet vatan-
daşlığı için gereksiz görüldü. O tarihten sonra ben bir daha bu piyese 
dönmedim.”33

Muhtar Avezov, piyesle ilgili yapılan eleştirileri dikkate alarak Han Kene 
piyesinin ikinci nüshasını kaleme almıştır.34 Han Kene’nin ilk nüshası 6 per-
deden, ikincisi ise 5 perdeden oluşmaktadır.35 İkinci nüshada 6. perde tama-
men çıkarılmıştır. Birinci nüshanın sonunda Kenesarı ve Navrızbay’ın esir 
alındıktan sonra, öldürülen Kırgız batırlarının hanımları elinden olan ölüm 
sahnesi, 5 perdelik olan nüshada yoktur. Yine birinci nüsha ile ikinci nüsha 
arasındaki farklardan biri, piyesteki bazı kişilerin ikinci nüshada çıkarılmış 
olmasıdır. İlk nüshanın prolog ve birinci perdesinde yer alan fakirler, dul ka-
dınlar ve Divane Kadın ikinci nüshada çıkarılmıştır.

Han Kene piyesi, özünde Kazak halkının millî istiklal idealini dile getirir. 
Avezov, her ne kadar geçmişte yaşanan tarihî bir olayı kaleme alsa da, aslında 
o bu eserde, kendi devrinin gerçeklerini ve sömürge siyasetini halkına ede-
bî dil aracılığıyla ulaştırmayı amaçlamıştır. Sovyet ideolojisi tarafından eski 
devrin sembolleri olarak görülen han, sultan,36 biy,37 batır38 hakkında eserler 
yazan kişilerin çok sert eleştirilere tâbi tutulup, takibe alınıp yargılamalara 
maruz kaldığı bir dönemde, Avezov’un Kazak halkının son hanı Kenesarı Ka-
sımulı hakkında eser yazması, o dönem için büyük bir kahramanlık olarak 
değerlendirilebilir.39

Avezov’un Han Kene piyesi yazılana kadar, Kazaklar arasında Kenesarı 
ile ilgili iki yaklaşım söz konusudur. Birinci grup tarafından, Kenesarı kendi 
menfaatleri uğruna iki halkı birbirine düşman edip aralarını bozan bir eşkıya 
olarak tanınmıştır. Oysa ikinci grup için, Kazak halkını birlik olmaya, ba-
ğımsızlık uğruna mücadeleye çağıran, hürriyet uğrunda hayatını kaybeden 
tarihî bir kahraman olarak değerlendirilmiştir. Avezov, ikinci grupla aynı fikir-

33 Lilia Sergazı B., a.g.e.
34 Sovyet devrinde Sovyet ideolojisi tarafından tenkide uğrayan eserlerin, yazarları tarafından 
tekrar tekrar gözden geçirilerek dönemin ideolojisine uygun hale getirilip yayınlanması sıklıkla ya-
şanan bir hadisedir. Konuyu örneklendirmesi açısından bkz. Veli Savaş Yelok, “Abdulla Kahhar’ın 
“Serap” Romanı Hakkında: Yazılışı ve Yeniden Düzenlenmesi”, Leyla Karahan Armağanı, Akçağ 
Yayınları, Ankara, 2013; Cemile Kınacı, “Sovyet Edebiyatında “Tekrardan Yazma Olgusu””, Ankara 
Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Çağdaş 
Türklük Araştırmaları Sempozyumu 19-22 Kasım 2013, sunulan bildiri.
35 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), Muhtar Avezov Şıgarmalarının Elüv Tomdık 
Tolık Jıynagı 6. Tom, Angime, Zerttevler, Pyeselar 1927-1933, Almatı, 2001, “Gılım” Gılımiy Baspa 
Ortalıgı, s. 97-174; Han Kene Bes Perdeli Tarihi Pyesa (Ekinşi Nuskası), Muhtar Avezov Şıgarma-
larının Elüv Tomdık Tolık Jıynagı 6. Tom, Angime, Zerttevler, Pyeselar 1927-1933, Almatı, 2001, 
“Gılım” Gılımiy Baspa Ortalıgı, s. 175-228.
36 Hanlık sülalesinden olan erkeklere verilen unvan.
37 Bir anlaşmazlığı gidermek için iki tarafı dinleyerek karar bildiren kimse, hatip, iyi söz söyleyen 
kişi.
38 Bahadır, yiğit.
39 Lilia Sergazı B., a.g.e.
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de olmakla birlikte, aslında Han Kene piyesinde Kenesarı’yı gereksiz şekilde 
övmemiş, abartılı bir imajla sunmamış, sadece tarihî olayı bütün gerçekliği ile 
resmetmeye gayret etmiştir.40

Han Kene trajedisi hakkındaki tartışmalar, eserin konusuna ve tarihî kah-
ramanın eserde yazar tarafından nasıl resmedildiğine bağlı olarak doğmuştur. 
Kenesarı ile bağlantılı olarak özellikle 1930’lu ve 1940’lı yıllarda Kazak tari-
hinde uzun süren şiddetli tartışmalar yaşanmıştır. Tartışmalarda Kenesarı 
hakkındaki görüşler ikiye bölünmüştür. Birinci grup, Kenesarı hanlık tahtı 
için savaşan, arzuladığı bu maksadına ulaşmak için hiç kimseye acımayan, 
halkı acı ve azaba sürükleyen gaddar bir kişidir diye Kenesarı’yı suçlamıştır. 
İkinci gruptakiler ise onu Kazak halkının özgürlüğü uğruna canını feda et-
mekten çekinmeyerek mücadele eden halk kahramanı, millet bahadırı olarak 
övmüştür.41

Avezov, 17 Eylül 1930’dan 20 Nisan 1932 yılına kadar tutuklanıp, “mil-
liyetçi” ve “zengin taraftarı” olduğu için üç yıl şartlı hapis cezasına çarptırıl-
mıştır. 10 Haziran 1932 yılında Sotsialdı Kazakstan gazetesinde yayımlanan 
Açık Mektup’ta eserlerinde yoğun olarak hissedilen milliyetçi eğilimden ötürü 
özür dilemiştir. Ancak 1934’te Han Kene piyesi prömiyerinin ardından Sovyet 
ideolojisinin oklarını tekrar üzerine çekmiş ve Han Kene repertuardan derhal 
çıkarılmıştır. O süreçte pek çok Kazak aydını birbiri ardına tutuklanırken ve 
Avezov’un kendisi de daha yeni hapisten çıkmışken, bile bile dönemin ideo-
lojisine ters olan Han Kene trajedisini yazıp eseri sahnelemesi, dönemin zor-
lu şartlarında eserinde Kazak tarihindeki en büyük istiklal hareketini gözler 
önüne sermesi, Avezov’un Alaşçı ideali edebiyata cesurca taşıması olarak ni-
telendirilebilir.42

İktidardaki gruplar hem yığınların desteğini kazanmak hem de onları ide-
olojik ve ahlâkî düzeyde kendi dünya görüşüne uygun olarak biçimlendir-
mek için aydınlardan faydalanır.43 Sovyet iktidarı da bu kurala uygun olarak 
halkın desteğini kazanmak hem de onları ideolojik ve ahlâkî düzeyde kendi 
dünya görüşüne uygun olarak biçimlendirmek için toplumdaki aydın kitleyi 
oluşturan yazarlardan en üst düzeyde yararlanmıştır. Ancak Kazak yazarı 
Avezov’un Han Kene trajedisi, Sovyet iktidarının dünya görüşüne hizmet et-
mek bir yana, iktidarın görüşlerine uygun düşmeyen, hatta dönemin Sovyet 
tarih anlayışına ters düşen bir eser olmuştur. Bu bakımdan Avezov’un Han 
Kene trajedisi, hiç şüphesiz Kazak edebiyat tarihinde Sovyet ideolojisinde ya-
şanan bir sapmanın ürünüdür.

Han Kene Trajedisinde Kenesarı Han İmajı

Muhtar Avezov, Han Kene trajedisinde gerek altı perdeli gerekse beş per-
deli nüshada Kenesarı Han’ı gerçekçi tarihî bir kahraman olarak kurgulamış-

40 Lilia Sergazı B., a.g.e.
41 Lilia Sergazı B., a.g.e.
42 Lilia Sergazı B., a.g.e.
43 Esra Dicle Başbuğ, Resmî İdeoloji Sahnede, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, s. 33.
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tır. Kenesarı imajı, tarihte yaşanan Kenesarı İsyanı çerçevesinde ne gereksiz 
yergi ne de gereksiz övgü içermez. Eserde Kenesarı imajı, tarihî gerçekliğe uy-
gun olarak abartısız bir şekilde ortaya konulmuştur. Han Kene trajedisindeki 
Kene Sarı, gerçek hayattaki bir insanın taşıdığı bütün özellikleri taşıyan ger-
çekçi bir kahramandır. Olumlu ve ideal yönleri olduğu gibi, zaafları, hataları, 
yanılgıları da vardır. Ne hep olumlu ne de bütünüyle olumsuzdur. O, tam da 
gerçek bir insandır.

Altı perdeli olan nüshanın prolog bölümünün birinci sahnesinde birinci, 
ikinci ve üçüncü kişi arasında geçen konuşmada Kenesarı’nın Çar karşıtı bir 
töre44 olduğu anlaşılır. Diğer han sülalesinden olan törelerin Çar’a itaat edip, 
ona yaranmaya çalışıp, Çar’dan makam mevki, mal mülk aldıkları bir dönem-
de, Kenesarı bunların hiçbirine meyletmez.

3. kişi. Hey! Bu, Çar’a karşı öyle mi?! Diğer töreler Çar’dan baht ve rütbe 
alırken, bu neden böyle davranmış acaba?!45

Prolog bölümünün üçüncü sahnesi üç ihtiyar arasındaki konuşmalardan 
oluşmaktadır. Burada, Rus Çarlığı’na isyan başlatan Kenesarı’nın amacı or-
taya konulmaktadır.

3. ihtiyar. … Geçen defa ölen İsatay ile bu Kene’nin yolları aynı değil. Eski 
devirlerdeki Abılay ile Tavke’den sonra unutulup giden bir büyük dilek bu! 
Düşmanı çok, gayreti güçlü. Dilekleri olur mu, olmaz mı?46

Kenesarı, Kazak halkının son çaresidir. Eğer Kazak halkı onu han seçip 
onun ardından gitmezse, o zaman Kazak halkının geleceği de olmayacaktır. 
Kazak halkı, Kene’yi desteklemezse bir daha asla durumu düzelemeyecektir. 
Bu durumu han seçimi sırasında, Kenesarı’nın batırlarından Jolaman’ın Ka-
zak ileri gelenlerine yaptığı konuşma örneklendirir.

… bundan sonra başka bir lider yok. Öncekilerden miras kalan son umu-
dumuz Kene. Eğer ondan ayrılırsanız, bundan sonra bir daha durumunuz 
düzelmeyecektir. Sanki taştan bir düğümmüş gibi sağlamca birlik ol, onun 
yoluna sen de dileklerini ekleyip, bu ak dileğin üstünde, hey ahali, bu Kene’yi 
han seç! …47

Kenesarı’nın hanlık töreni basit bir törenle yapılmaz. Kenesarı, eski Kazak 
hanlarının gördüğü saygıyı görerek Kazakların eski hanlık geleneğine uygun 
bir şekilde han seçilir. Ona eski zamanlardaki hanlık ritüelleri uygulanır. Bu 
ritüellerden biri de han seçilen kişinin ak keçe üzerine oturtularak yukarı 
kaldırılmasıdır. Musa Biy, törende bu uygulamayı hatırlatır ve yaptırır.

… han kuru tezahüratla han seçilmez. Eski geleneğe uygun olarak ak ke-
çeye oturtup bu halkın etrafında yedi kere döndürmek gerekli. Getirin keçeyi! 
Unuttunuz mu bunu, Kazak evladı? Eski hanlarının uygulamalarını? Nerede 
keçe? … Keçe getirilip Kene’yi ak keçeye oturtup yukarıya kaldırdılar. …48

44 Hanlık sülalesinden olan erkeklere verilen unvan, şehzade.
45 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 99.
46 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 101.
47 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 105.
48 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 106.
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Kene, han seçildiğinde Nısanbay adlı akın49 da kopuzu ile han seçilen Ke-
ne’yi öven türküler söyler ve hem Kene’nin hem de halkın moralini düzeltir. 
Akın Nısanbay’ın türküsüne göre Kenesarı, kudretli, kuvvetli, halkının dizgin-
lerini eline alacak olan ve kulluğun taştan kalesini yıkacak olan kişi olarak 
övülür.

…
Kudretti ve kuvvetli
Bundan daha iyi sana kim gerekli!?
İki dizgin
Tuttur şimdi Kene’ye,
Etrafını çevirmiş olan kulluğun
Taş kalesini bozacak olan
Al elmas gibi silaha,
…50

Kenesarı, Kazak halkının bağımsızlık yoluna canını koymuş yiğit bir kah-
ramandır. Halkı onu han seçtiği takdirde, o, kanının son damlasına kadar bu 
dilek uğruna mücadele edeceğinin sözünü verir. O bağımsızlık mücadelesine 
başını koymuştur. Bu mücadele yolunda onun iki seçeneği vardır; ya başarıya 
ulaşacaktır ya da bu mücadele yolunda canını verecektir.

Kene (oturduğu yere iyice yerleşip, etrafına bakarak):

“Keçe çadırlı Kazak balası! Bir zamanlar dara düştüğünde yiğit diyerek 
paçasından tuttuğun benim dedem Abılay idi. O, sizin inancınızı boşa çı-
karmadı, sizin için canını feda ederek bu devrandan göçtü gitti. Fakat 
dedeme nasip olan o devran bana nasip olur mu olmaz mı? Şimdi halk 
ümitlenerek beni seçerse, şu bedenimdeki can durdukça, halkın ak dileği-
ni gerçekleştireceğim. Zaten amacıma ulaşamazsam da bunu gözlerinizle 
göreceksiniz. Yolunuzda işte başım, işte canım…”51

Kenesarı halkın arasında giderek övüldükçe, sevilip sayıldıkça Kenesarı’ya 
karşı olan töreler de bundan rahatsızlık duymaya başlar. Bu durumu Kenesa-
rı’ya düşman olan Şotay ve Jantöre arasında geçen konuşmadan gözlemlemek 
mümkündür.

Şotay. Peki ya, Kenesarı’nın Kazaklar arasında iyi namla tanınmasına, 
övülen bir kişiye dönüşmesine ne diyorsun?

Jantöre. (istihzayla). Övülen kişi mi?! Adı batsın… Yarın omzuma bir rütbe 
takıp, bu Kenesarı’nın düşmanıyım diyerek askerle gelip bu halkı toplayayım 
da bak gör o zaman, beni de seni de han seçip, nasıl itaat ediyor. Bu halk 
zavallı, kim nereye sürse o yana gitmez mi? …52

Kenesarı’nın han olup Rus Çarlığı ile mücadeleye başladığı dönemde, her-
kes Rus Çarlığı’na yaranma telaşı içindedir. Rus Çarlığı’na yaranmanın ilk 

49 Ozan.
50 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 107.
51 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 109.
52 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 113.
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yolu ise Rusya’ya isyan başlatan Kenesarı’ya karşı olduğunu bildirmekten ge-
çer. Rus Çarlığı’na yaranma derdindekiler, Kenesarı’yı ihbar edip, onun hak-
kında Rus makamlarına şikâyet dilekçeleri verir. Bunlardan biri de Musa’dır. 
Musa, başta kendisi Kenesarı’ya bağlılık bildirmesine rağmen, sırf Rus Çar-
lığı’na yaranmak için Kenesarı hakkında Rus makamlarına şikâyet dilekçesi 
yazar. Kenesarı her ne kadar halkın desteğini alsa da yine de Kazak halkının 
zihninde tıpkı Musa’da olduğu gibi “bu Çarlık, kolu her yere ulaşan Çarlık’tır. 
Bir gün olmazsa bir gün mutlaka ona işim düşer.”53 diye düşünür.

Musa gibi kişilerin basitliklerine karşılık Kenesarı’da yüce bir ruh vardır. 
O, hanlık sülalesinin bir ferdidir. Kenesarı, istese Çar’dan kendisi de çok ko-
lay makam mevki gibi “dünyalıklar” alabilecek bir kişidir. Ancak o, böyle kolay 
bir onursuzluğa meyletmez. O, onurlu bir duruşla halkını düşünür, halkının 
yoluna başını koyar. Avezov, Han Kene trajedisinde Kene’nin yaşadığı devir-
den günümüze kadar taşınan “Kenesarı ruhu”nu çok açık bir şekilde dile ge-
tirmiştir. Avezov, döneme bakmaksızın Kenesarı’nın yüksek ideallerini hiç çe-
kinmeden yazmıştır. Aşağıda yer alan Kenesarı’nın Musa’ya söylediği sözlerde, 
“Kenesarı ruhu” piyeste açıkça ortaya konulmuştur. Kenesarı’nın bu söylemi 
okuyucuyu gerçekten kendisine hayran bırakacak şekilde kurgulanmıştır.

Kene. (Alaycı bir gülüşle) Düşman gibi davranıyorsun ama erkek gibi düş-
man olmayı da beceremiyorsun. Sığırın tekisin… Hiç emek harcamadan, ko-
lay yoldan gelecek bir menfaati arzuluyorsun. Ben bu yolda sana yoldaş ola-
mam. Ben menfaat ve rütbe peşinde olsaydım böyle yapar mıydım hiç? Çar 
yöneticilerine ben de gidip yaranmaya çalışırdım. Üstelik öyle yapsaydım eğer, 
sanıyor musunuz ki sizden aşağı kalırdım?! Jamantay, Konurkulja ve Bayma-
gambet’e verilen değer aynı oranda bana da verilirdi. Fakat benim derdim bu 
mu? Ben, Kazak halkına bir faydam dokunur mu diye uğraşıyorum. Ezilmiş 
halkın yok olanına yas tutmuyor muyum? Bölüneni bütünleştirmek için ken-
di derdimi unutmadım mı, bu halk için. (Alaycı bir gülüşle) Bu yoldaki daya-
nağım sen misin?! Sen öldürmeye bile değmezsin. Yürü, git buradan… Fakat, 
bundan sonra bir daha da gözüme görünme. (Kısa bir sessizlikten sonra Musa 
sürünerek çıkıp gitti.)54

Yukarıdaki söylemde mağrur Kenesarı, menfaati uğruna kendisine hainlik 
yapan Musa’yı öldürmeye değer bir düşman olarak bile görmez. Kendisi son 
derece mağrur olan Kene, hainlik yapan Musa’yı aşağılık ve basit görür.

Kenesarı, Han seçildikten sonra Rusya’ya karşı mücadelesinde başarılı ol-
mak için komşularıyla diplomatik ilişkiler kurmaya gayret gösterir. O, her 
geçen gün yayılmacı bir politikayla beş on yıl içinde Çin sınırına dayanmasın-
dan kaygılandığı Rusya’ya karşı, Çin’e elçi göndererek Çin’den destek bekler. 
Kene, Rusya’ya karşı Çin ile işbirliği yapmak ister. Aşağıdaki söylemde Kene-
sarı’nın Çin’e gidecek elçiye ilettiği sözleri görülmektedir.

… Şimdi en çok beş on yıl içinde, hatta daha da erken Çin sınırında Rus 
askerî şehirleri kurulacak. Böyle bir durum olduğunda biz Rusya ile yüz yüze 

53 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 115.
54 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 116.
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gelecek olan bir halkız. Dileğimiz: Çin ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirerek 
Rusların bu yana doğru gelmesine engel olmaktır. Kendi topraklarımızın sı-
nırını koruyoruz. Çin’e sırtımızı dayayarak halkı birlik beraberlik içinde bir 
araya getirip Rus şehrine engel oluruz. Birlik içinde bir halk meydana geti-
ririz. Bundan sonra Ruslar iyice öfkelenirse bizim seçeceğimiz taraf Çin Hü-
kümdarlığı’dır. Şayet biz birine itaat edeceksek Çin’e itaat ederiz. Biz Rusları 
demirden bir yular olarak kabul ediyoruz. Böyle olunca, sizden yardım ve 
dostluk bekliyoruz. Bizim dileklerimize dileklerinizi eklemenizi istiyoruz. Düş-
mana karşı dost olalım. …55.

Kenesarı’nın ilişki kurmaya çalıştığı tek güç Çin değildir. Kene aynı za-
manda, Duvlat boylarına ve Kırgızlara da Ruslara karşı birlik olmak niyetiyle 
elçiler gönderir. Kenesarı’nın Kırgızlardan beklentisi çok açıktır. O, Kırgızlara 
arada kalma şansı vermez. Ona göre Kırgızlar, taraflarını net bir şekilde belli 
etmelidirler. Önlerinde iki seçenek vardır: ya Kenesarı’ya dost ya da düşman 
olmak. Kenesarı, Ruslara karşı olan mücadelesinde Kırgızlardan destek bek-
lerken, onlara çok net olarak yalnızca bu iki seçeneği sunar. Kenesarı, Kır-
gız halkının kendine destek verip vermeyeceğinden emin olmasa da aslında 
Kırgızların kaderi de Kazaklarınkinden farklı değildir. Bu sebeple onların da 
Kene’yi desteklemeleri gerekir.

Kene (Bugıbay’a). Kırgızlar ile uzlaşıp uzlaşamayacağımızı kestiremiyorum. 
Onlar dedemin yaptıklarını aklından çıkarmaz. Esir olan bin evli Kırgız’dan söz 
etmez mi hiç. Fakat, onun da bir yanında Çin, Kalmak, bir yanında Hokant, 
başka bir yanında etrafını saracak olan Rus var. Söz dinleyip uzlaşsın. Ala-
dağ’da kenetlenerek Kırgız-Kazak bir araya gelip millet olalım. Biz eğer böyle 
olursak arkasından yakalayıp boğacak olan Rus gelse de, kendi kendiyle ayrılık 
yaşayan Hokant, Buhara işte, bunların ikisini de biz bir araya gelip birlik olur-
sak biz alırız. Daha sonra sağdaki ve soldaki düşmanın ikisini de alt edebiliriz. 
Kendi rızasıyla bunu kabul etmezse itaat ettiririm, kabul ettiririm, bunu böyle-
ce söyle! Benim Arka’56dan gideceğim zamanki durağım: Aladağ. Kök salacağım 
yer orası. Bu dağın içinde dışında yaylayan halk, ya benimle dost olup bağrıma 
girer, ya da düşmanım olup karşıma çıkar. Aralıkta kalmasın, bunu söyle!57

Han Kene trajedisinde Kene ideal özellikleri ile öne çıkarken, kardeşi Nav-
rızbay (Navan), yaptığı olumsuz davranışlarla, gereksiz işlerle, hatalarla esere 
yansır. Navan, gençliğinin verdiği cesaretle son derece mağrur, katı, zalim, 
acımasız ve öfkeli bir yapıya sahiptir. O, çıkılan seferlerde yok yere masum 
kişilere saldırır, karşı gelmedikleri halde onları öldürür, günahsız halka zarar 
vererek halkın Kenesarı’ya ve kendisine kin duymasına neden olur. Navan, 
itaat etmekten de hoşlanmaz. O, başına buyruktur. Kenesarı’nın ordu komu-
tanı olan Bugıbay’ın emirlerine kulak asmaz, onun verdiği kararlara uymaz. 
Bu sebeple Kene’nin ordu komutanı Bugıbay ile onun arasında anlaşmazlık 
vardır.58

55 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 123.
56 Sarı Arka, Kazak Bozkırları.
57 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 124.
58 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 118-119.
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Navan’da gençlik ve cesaretine bağlı olarak gereksiz bir kibir göze çarpar. 
Onun bu kibri, etrafa sürekli zarar verir ve Kenesarı’nın çevresindekilerin Ke-
nesarı’dan uzaklaşmasına neden olur. Navan’ın esere yansıyan gereksiz mağ-
rurluğu, Bugıbay ile arasında yaşanan tartışmada gözlemlenir.

Bugıbay. … beni sen seçmedin. Dün Kene’yi han seçen halk beni ordu 
komutanı olarak seçti.

Navan: İsterse halk değil, Allah seçmiş olsun, ben istemiyorsam eğer o 
kişiyi orada durdurmam.59

Navan, ablası Bopay’ın dediği gibi şımarıktır. Her zaman haklı olmak ister. 
Hiçbir zaman kabahati kabullenmez.60

Kenesarı’ya itaat etmeyen Kırgız avullarına Kene kuvvetleri saldırdığında, 
Navan yine son derece zalim olarak görülür. O, saldırdığı avullarda çok bü-
yük eziyetler, işkenceler yapar.61 Navan, düşmanına karşı son derece merha-
metsizdir ve savaşırken insanlık dışı savaşır. Bütün bu olumsuz davranışları 
yanında asla yaptıklarından pişmanlık duymaz ve son derece de küstah bir 
kişiliğe sahiptir. Ordu komutanı Bugıbay, Navan’ı bu yaptıkları için Kene’ye 
şikâyet eder. Onun bu olumsuz özellikleri Kene ile Navan arasında geçen aşa-
ğıdaki alıntıda görülmektedir.

Kene. Ne oldu? Ne yaptı?
Navan. Kendim anlatayım. Kalpak adlı kişinin avuluymuş. Karşı gelip çok so-

run çıkardı. Ardından, avulu aldıktan sonra, kızları, gelinleri esir aldık ve hamile 
kadınların karnını yarıp, bebeklerini keregeye62 astık. Suvanbek adlı kişi yara-
lanmış yatıyordu. Onun derisini diri diri yüzüp, kalbini çıkarıp ağzına tıktım.

…
Navan. Elimize geçen başka bir bahadırı öncekinden de fena bir cezayla 

öldürdüm. Nasıl yaptığımı söylemeyim artık. … yaptığım sadece bu. Böyle 
ikna ediyorum, öyle böyle diyerek hiç kimseyi itaat altına alamam (diğerleri 
Kene’ye baktılar).

Kene. Ceza çok sert olmuş. Fakat ürker, korkar, şimdi durur, (Navan’a ba-
karak) bu da olur. Artık bundan sonra böyle şeyler yapmayın… Gerektiğinde 
düşmana düşmanca, dosta da dostça davranmak uygundur. Fakat sınırı var, 
durulması gereken yer var. (Diğerleri ses çıkarmadı).63

Yukarıdaki söylemde Navan ile Kene karakterleri birbirine tamamen zıt-
tır. Navan’ın aksine Kene, son derece aklı başında bir tavır sergiler. Her işi 
kuralına göre yapmak gerektiğini düşünür. Düşmana karşılık verirken bile 
belli sınırları koruyarak, bir noktaya kadar karşılık vermek gerektiğine inanır. 
Piyeste Navan, hep olumsuz özellikleri ile öne çıkarken, Kene aklı başında ve 
ağır başlı kararları ile esere yansır. Navan’ın olumsuz davranışları nedeniyle 
Kene’nin etrafındaki güç de yavaş yavaş zayıflamaya başlar.

59 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 119.
60 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 120.
61 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 127.
62 Çadırın ağaçtan yapılan portatif yan duvarları.
63 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 128.
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Kene ile Kırgızlar arasında yaşanan çatışmada, Kırgızlar Kene’nin yalnızca 
kendi menfaatlerini ön planda tuttuğuna inanırlar. Onlar, Kene’nin yalnızca 
han olmak uğruna mücadele verdiğini düşünürler. Kırgızların Kene hakkın-
daki kanaati, onun gerçekte derdinin Kazak ve Kırgız halkı olmadığı, yalnızca 
unvanı, şanı, şöhreti arzuladığı yönündedir. Kene, Kırgız Batırı Jamankara’ya 
“İtaat etmek zorundasınız, yoksa zorla sizi yola getirmesini bilirim.” dediğinde, 
Kırgız Batırı Jamankara’nın sözleri Kırgızların Kene hakkındaki görüşlerini 
özetler niteliktedir.

… halk olurdum, eğer halk yapacak bir han olsaydı. Fakat, eski düşman 
halk olmaz demişler. Abılay’ın torunu, Kazakların kendini beğenmiş töresi, 
senin Kırgız ve Kazakları halk kılacak bir yanın yok. Geçen senin yapacağım 
dediğin iş, Çarlık’a karşı mücadele işi senin başlattığın bir iş değildi. Kırgız ve 
Kazakların kendi başlattıkları bir işti. Sen bozgunculuk yaptın, böldün, kendi 
menfaatin için şimdi ben yöneteceğim diyorsun. Bir defa değil hem de iki defa 
gösterdin bu düşünceni.

….
… Kırgız da kalabalık bir halk. Kalabalık bir halkı ağlatırsan senin işin 

rast gitmez. Bir tek senin başına baht, şan şöhret konduracağız diye kalabalık 
halkın genci yaşlısı üzülemez.64

Avezov’un Han Kene trajedisinde, Kene’nin Kırgızlar ile arasının iyice açıl-
masına ve Kene ile Kırgızlar arasında düşmanlığın doğmasına neden olan kişi 
de yine Navan olarak gösterilir. Çünkü Navan, Kırgız elçisi Jamankara’yı “elçi-
ye zeval olmaz” ilkesini ihlal ederek öldürür. Elbette bu olay, Kene ile Kırgızlar 
arasında artık asla barış olamayacağı anlamına gelmektedir.

Kırgızlar, öldürülen Jamankara’nın ardından Kene’ye Kariboz adlı kişiyi 
elçi olarak gönderir. Kariboz da daha önceki elçi gibi, Kene’nin tek düşündüğü 
şeyin kendi hanlığı ve tahtı olduğunu tekrarlar. Kariboz’a göre, Kene’nin tek 
derdi, hanlıktır, milletin menfaati onun umrunda değildir.

Kariboz. … bizim de senin halkın gibi Çin ve Rus gibi iki ateşin ortasında 
durduğumuz doğrudur. Bu da yetmezmiş gibi bir gün Hokant, bir gün Kal-
mak bize ağalık taslıyor. Seninle birlik olarak iki halkın gencinin, yaşlısının 
dileğine kendi dileğimi eklemem uygun olurdu. Ekler idik fakat, senin çok 
büyük bir kusurun var, töre nesli, kemiklerine işlemiş o kusur şu: halkı millet 
yapma derdi desen de, kendi şahsının şanını, şöhretini daha çok düşünüyor-
sun. Sana her şeyden önce kendi hanlığın ve tahtın gerekli.65

Kırgız elçisi Kariboz’un Kenesarı ile konuşması boyunca, Kenesarı’nın hal-
kından daha çok düşündüğü şeyin hanlık sevdası olduğu vurgulanır.

Kariboz. … Halk için dertlendim desen de, aslında hanlık için daha çok 
dertleniyorsun. Faydalı olanı ve birliği halk yaptı, halkın halk oluşundan de-
dirtmeden, hanın hanlığından oldu dedirtmeyi istiyorsun. …66

64 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 129.
65 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 134.
66 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 134-135.
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Kariboz, Kenesarı’nın Kırgızlara yaptıklarını Rus’un ve Çin’in yaptığı zu-
lümden daha da kötü olarak değerlendirir.

Kariboz. … Ben Rus’tan ve Çin’den neden kaçıyorum, neden uzak durma-
ya çalışıyorum? Düşmanlığının sertliğinden kaçıyorum. Fakat, senin şu anda 
bize yaptıklarını hangi Rus, hangi Çinli bize yaptı ki?67

Han Kene piyesinde Kene ile olan çatışmada Kırgızlar tamamen haklı gös-
terilir. Onlara göre, Kene kendisine gönderilen Kırgız elçisini öldürmüştür. Ke-
ne’nin askerleri hamile Kırgız kadınlarının karınlarını yarıp bebekleri mızrak-
lara geçirmişlerdir. Buna rağmen Kırgızlar daha fazla kan akmasın, Kene’nin 
öfkesi geçsin diye uzlaşmak istemişlerdir. En sonunda Kene’nin zulmünden 
kurtulmak için onlar, kendi topraklarını, mallarını mülklerini Kene’ye bırakıp 
göçmek zorunda kalmışlardır.

Kene-Kırgız çatışmasında Kene’nin tamamen haksız olduğu Kariboz’un 
aşağıdaki sözlerinde ortaya konur. Kene, savaş adabını bile ihlal etmektedir. 
O yalnızca Kırgız askeriyle savaşmak yerine, Kırgız’ın masum kadınına, ihti-
yarına, çocuklarına el uzatmaktadır.

Kariboz. … Evinde oturan ihtiyarlarım, kadınlarım sana ne yaptı?... Bize 
acımasan da beşiktekilere acısan olmaz mı? Farzedelim dirilerimin hepsi suç-
lu olsun, ölülerim sana ne yaptı? Hangi Kazak’ın hakkı kalmıştı… Ervahımda, 
atalarımın kabrinde… Mezarlarımı alt üst etmen nasıl bir düşmanlıktır? Bü-
tün bunları, heybetimi, gücümü göstereyim diye yaptın. Kenesarılığını tanıt-
mak için yaptın. Kenesarı sen ayrısın, Kazak halkı, eski dostum ayrı. O, kökü 
bir kardeşim, kendisi bana bunu yapmayı istemezdi! Sen bizi düşman ettin, 
böldün…68

Başlangıçta Kene’nin yanında olan Duvlat boyları da Kene ve Navan’ın 
düşmanlık ve cezada ölçüyü kaçırdıklarını düşünerek Kene’den uzaklaşma 
kararı alır. Duvlat boyları başlangıçta Kene’nin mücadelesini desteklemesine 
rağmen, son tahlilde Kene’nin yalnızca hanlık ve taht için mücadele verdiğini 
düşünerek Kene’den ayrılır ve onu yalnız bırakır.69

Navan’ın sorumsuz davranışları nedeniyle Kırgızlar ile kanlı bıçaklı düş-
man olan ve giderek halkın desteğini de kaybeden Kene, sonunda Navan’a çok 
kızar. Navan’ın yaptığı bütün yanlış davranışları nedeniyle onun öldürülmesi 
emrini verir. Bu kararı olgunlukla karşılayan Navan ise ağabeyi Kene’den son 
dilek olarak Kırgızlarla savaşarak ölmeyi diler.70 Eserde Navrızbay, Kene’nin 
yenilgisinin esas müsebbibi olarak görülse de aslında onu da sevenler vardır. 
Navrızbay da cesareti ve yiğitliğiyle Kazak halkının her zaman kolay kolay 
doğmayacak değerli bir evladıdır.71

Kenesarı, Navan’ın son dileğini kabul eder. Navan, savaş meydanında ölme 
dileğiyle Kırgızlarla savaşmaya gider. Onu seven 40-50 kadar yiğidi de “Ölmek 

67 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 135.
68 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 135.
69 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 140.
70 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 147.
71 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 149.
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var, dönmek yok” diyerek onunla birlikte hareket eder. Savaş meydanında sa-
vaşarak ölmeyi arzulayan Navan da her ne kadar eserde olumsuz kahraman 
gibi görünse de eserin sonunda yiğitliğiyle olumlanır. O, bu davranışıyla son 
derece cesur ve yiğit bir kahraman olarak gösterilir. Onun tek eksiği, aklıyla 
değil, daima fevri olarak gücüne güvenip yiğitliğiyle hareket etmesidir.

Han Kene trajedisinin sonunda halkın desteğini kaybeden, ordu komutanı 
Bugıbay ve ordusu bile onu bırakıp giden Kenesarı, yapayalnız kalır. Güven-
diği halkı onu yarı yolda bırakır. Han Kene, büyük bir hayal kırıklığına uğ-
rar. Kendi kendine neden böyle olduğunu sorgular. O, halkının onun yüksek 
ideallerini neden anlamadığını düşünerek dertlenir. Kırgızlar, Han Ordası’nın 
etrafını sardığında o kaçmaz, bekler. Çünkü o, çıktığı mücadelede başarısız 
olmuştur ve artık onun tek dileği ölümdür. Dolayısıyla eserin sonunda güçlü, 
kudretli, kendinden emin bir Kenesarı yerine, başlattığı mücadelede başarısız 
olmuş, üstelik en yakınlarından hainlik görmüş, inandığı ve güvendiği hal-
kının desteğini kaybetmiş, ümitsiz, yılgın ve üzüntülü bir Kenesarı görülür.

Kene. … Neyim kaldı?.. Şimdi inanacağım kim kaldı?.. … Beni içerdeki dert 
yıkıyor… Benim düşmanım… gücümün yetmediği tek düşmanım, halkın iki 
yüzlü sözleri. Benim yangınım da ecelim de bu yüzden. İnandığım halkım beni 
yıktı. Düşman olduğu için yıkmış değil. Arkamdan geliyor gibiydi. İlk olarak 
halk gibi davranmayıp cahil bir çocuk gibi, kör gibi davrandığı için yıktı beni. 
Halkın halk oluşu meğerse Orda’nın uranını söylemekten öteye geçmiyormuş. 
Meğer ben bunu fark edemeyip aldanmışım. Benim aklımdaki ümit ettiğim 
şeyi düşünmüyormuş. Şimdi bu karara vardım, yanıldım ben. Halk benim et-
rafıma bu şekilde duvarlar örerek beni yıktı. Yalnızca beni yıktığını zanneden 
halk, acaba kendisinin de benimle birlikte yıkıldığını fark eder mi, düşünür 
mü hiç!.. Azgın ahlaksızlar! Onlar yaptı, onlar halkı yolundan şaşırttı… Benim 
üzüntüm de ecelim de onlar yüzünden… Fakat, beni yıkan bu şeytanlar halkı 
da benimle birlikte yıktıklarının farkındalar mıdır? Onlar bunu düşünüyorlar 
mıdır? Aladağ’ın bağrında eğer Kenesarı yıkılırsa, sıkıştığı dar boğazda Kazak 
halkı da birlikte yıkılır. Bunu anlar mı? Pişman olur mu? Benim tek dileğim 
halkımı millet yapma derdiydi ama bunu başaramadım. … İçimde ukde kal-
dı. Buna gücüm yetmediği için içimde ukdem var. Bundan sonra bana hepsi 
de bir, benim sevineceğim gün, gerçekleştireceğim ümidim kalmadı. Bundan 
sonrasını görmektense, Allah’ın ak buyruğu olan eceli gelsin. Artık bundan 
başka dileğim yok. …72

Avezov, Han Kene trajedisinin sonunda Han Kene’yi başarısız ve suçlu gös-
termez. Altı perdeli nüshanın beşinci perdesinin on birinci sahnesinde, kendi 
kendine dertlenip, kendini suçlayan Kene’nin yanında birdenbire dedesi Abı-
lay Han’ın ruhu peyda olur. Avezov eserinde, Abılay’ın ruhu vasıtasıyla Kene-
sarı’nın başlattığı mücadelede elinden geleni yaptığını ve içinin rahat olması 
gerektiğini dile getirir. Abılay Han’ın Kene’ye görünen ruhu, bu başarısızlıkta 
Kene’nin hiçbir suçu olmadığını söyler. Ona göre, Kene elinden gelenin en 
iyisini yapmıştır, ancak ne yazık ki zaman yanlış bir zamandır. Avezov, Abı-

72 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 164-165.
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lay’ın ruhu aracılığıyla Kene’nin mücadelesindeki başarısızlığını Kene’ye değil,  
zamana, devre yükleyerek trajedinin sonunda Kene’yi aklamış olur.

Ervah. Yavrum, ben deden Abılay, senin suçun çok az… pişmanlık duyma, 
kahrolma, sen halkın için elinden geleni yaptın. Suç zamanın, senin gücün 
yetmedi. Henüz olgunlaşmamış, bilinçliler yetişmemiş, namus, cesaret yete-
rince gelişmemiş. Hâlâ nice nice yıllar, nice günler geçiyor. Bu geçen zaman 
içinde senin gibi nice yiğitler gelip kahrolup ağlayarak dünyadan geçip gidi-
yor. Sen onlardan biri olsan da içinde ukde kalmasın. Mücadelen bitti, kendi 
üzerine düşen görevi yaptın. Şimdi döneceksin, dön bana, yavrum! Dertlen-
me, yumuşama, içindeki alevin, dışındaki öfkenle dön… Hayattan bıkmış ruh 
hâlinle git, gel bana!.. (yok olur.)73

Han Kene trajedisinin sonunda Navan’ın komuta ettiği yalnızca birkaç 
batır, “Ölümüzü çiğnemeden Kene’yi size vermeyiz.”74 diyerek kanlarının son 
damlasına kadar Han Orda’yı saran Kırgızlarla savaşır. Ancak elbette onların 
gücü Kene’yi kurtarmaya yetmez. Kırgızlar, Kene ve Navan’ı esir alırlar. Altı 
perdeli nüshanın sonunda Kırgız yöneticileri esir aldıkları Kene ve Navrızbay’ı 
ne yapacakları konusunda çok büyük bir tereddüt yaşar. Kırgız yöneticiler, 
onları öldürmek istemez. Hatta eski Kırgız geleneğine göre esir olan bir hanı 
affedip serbest bırakmak da gereklidir. Ancak her ne kadar Kırgız yöneticiler 
Kene ve Navrızbay’ı öldürmek istemeseler de Kırgız halkının, kocaları Kene 
ile mücadelede ölen dul kalan Kırgız kadınlarının onlara kızgınlığı büyüktür. 
Kırgız halkının bu kızgınlığını bir kenara bırakıp, Kene ve Navrızbay’ı serbest 
bırakmak da mümkün değildir. Yaşanan bu kargaşa içinde altı perdeli nüs-
hanın sonunda Kene’yi Navrızbay’ın öldürdüğü Kırgız elçisi Jamankara’nın 
karısı kılıcıyla öldürür. Navrızbay’ı ise Tolıbay adlı Kırgız öldürür. Böylece tra-
jedi Kırgızlar tarafından esir alınan Kene ve Navrızbay’ın öldürülmesiyle son 
bulur.

Sonuç

Muhtar Avezov, Kazak Sovyet edebiyatının en önemli yazarlarından biri 
olarak tanınır. Ancak Avezov, gerçekte her zaman Alaş Orda idealine bağlı 
kalmış bir yazardır. Bunun en güzel örneği ise Avezov’un Han Kene trajedi-
sidir. Avezov, Han Kene trajedisini yazıldığı dönemin tarih anlayışına uygun 
olmamasına rağmen kaleme almıştır. 1928’de yazılan Han Kene, 1934’teki 
prömiyerinden sonra yasaklanmış ve tiyatro repertuarından da derhal çıka-
rılmıştır. Eser, Sovyet devrinin son dönemine kadar yasaklı olarak kalmıştır. 
Avezov, bu eseri nedeniyle Sovyet ideolojisi tarafından dönemin basın yayın 
organlarında şiddetli karalama kampanyalarına maruz kalmıştır. Han Kene 
ile ilgili yapılan baskılara dayanamayan Avezov, eserdeki hatalarını kabul 
eden açık bir mektup kaleme almak zorunda da kalmıştır. Buna rağmen, hem 
Kazak tarihinin hem de Kazak edebiyatının oldukça çalkantılı yıllarında, üs-
telik siyasî iradenin tarih anlayışına aykırı olmasına rağmen, Avezov’un Han 

73 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 165.
74 Han Kene Altı Perdeli Tarihi Pyesa (Birinşi Nuskası), a.g.e., s. 166.
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Kene trajedisini kaleme alması, o dönemin bir yazarı için büyük bir kahra-
manlıktır. Avezov’un Han Kene trajedisinde kurguladığı Kenesarı imajı, dö-
nemin tarih anlayışına rağmen, olumlu kurgulanmıştır. Avezov, Han Kene 
trajedisinde kurguladığı Kenesarı imajı ile Ruslara karşı isyan başlatan Ke-
nesarı’nın bağımsızlık idealini günümüze kadar ulaştırmayı başarmıştır. Bu 
yönüyle Avezov’un Han Kene trajedisi, taşıdığı millî ruh ve okuyucuya ilettiği 
millî mesaj sebebiyle Sovyet devrindeki ideolojik bir sapmanın ürünü olarak 
Kazak tarihine geçmiştir.
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TÜRKİYE’NİN PAZARDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Doç. Dr. Rüştü ILGAR*

Öz

Bu çalışmada enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan doğalgaz 
sektörünün 1900’lü yıllardan itibaren tarihsel gelişimi incelenmiş ve ileriye 
dönük tahminlerde bulunulmuştur. Doğalgazın dünya üzerindeki dağılımı göz 
önüne alınarak Türkiye’nin sektördeki önemine değinilmiş, mevcut olan ve 
planlanan boru hatları üzerinde durulmuştur. Ayrıca Türk Boğazlarının doğal-
gaz taşımacılığındaki yerine değinilmiş ve doğalgaz depolama tesisleri hak-
kında bilgi verilmiştir. 2014 yılında, dünyadaki toplam doğalgaz rezervi 197 
trilyon m³’tür. Bu rezervin büyük bir kısmı yani %31,2’si (79,6 trilyon m³) Orta-
doğu’da bulunmaktadır. Daha sonra Avrasya ve Avustralya gelmekle birlikte, 
en az doğalgaz Avrupa kıtasında (3,8 trilyon m³) bulunmaktadır. Türkiye’nin 
2014 yılında yerli doğalgaz üretiminin tüketime oranı, son 10 yılın en düşüğü 
olup %1 civarında gerçekleşmiştir. 2008 yılında 1 milyar m3 olan doğalgaz 
üretimi 2014 yılında 502 milyon m³’e düşmüştür. Diğer bir ifadeyle, petrolde 
ithalata bağımlılık oranı %93 olan Türkiye’nin doğalgazda ithalata bağımlılık 
oranı %98,7’dir.

Anahtar kelimeler: Doğalgaz, Enerji, Boru Hatları, Talep, Arz.

Natural Gas Sector In Terms Of Environmental Sensibility,
Locality And Importance Of Turkey

Abstract
In this study the energy needs of a large portion of the natural gas sector, 

it examined the historical development since the 1900’s and have been made 
in forward-looking estimates. Considering the distribution of natural gas in the 
world mentioned the importance of Turkey in the sector; it focused on existing 
and planned pipelines. Also mentioned in the Turkish Straits instead of natural 
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gas transportation and to give information about natural gas storage facili-
ties. In 2014, the world’s total gas reserves of 197 trillion m³. A large part of 
this reserve i.e. 31.2% (79.6 trillion m3) is located in the Middle East. Although      
Eurasia and Australia came after this area, at least on the European continent 
natural gas (3.8 trillion m3) are available. Turkey’s consumption rate of domes-
tic natural gas production in 2014, the last 10 years and the lowest rate was 
around 1%. In 2008, 1 billion m3 of natural gas production decreased in 2014 
to 502 million m3. In other words, Turkey’s oil import rate of 93%, while natural 
gas import ratio is 98.7%.

Keywords: Natural Gas, Energy, Pipelines, Demand, Supply.

I. Giriş

Doğalgaz günümüzden milyonlarca yıl öncesinde dünyamızda yaşayan can-
lıların artıklarının yer katmanları arasında basınç ve sıcaklık altında dönüşüme 
uğramasıyla büyük oranda metan gazından oluşan fosil kaynaklı gaz sınıfında bir 
yakıttır. Günümüzde fosil kaynaklı yakıtlar toplam enerji kaynaklarının %90’ını 
oluşturmakta, bunların da ticaretinin %45’i petrole dayanırken doğalgazın payı 
%16’dan düzeyindedir. Gelecekte ise %28’e çıkacağı öngörüsü hakimdir.12

Coğrafî olarak üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin petrol ve doğalgaz 
rezervleri açısından durumu da coğrafî yapısına benzemektedir. Türkiye’nin 
etrafı petrol ve doğalgaz zengini ülkelerle çevrilidir. Doğu ve batı arasında, pet-
rolün iletimi ve dağıtımı alanında Türkiye önemli bir kavşak noktasındadır.

2008 yılında 185,3 trilyon m3 olan dünya doğalgaz rezerv miktarı, 2009 
yılında bir miktar artarak 187,5 trilyon m3 olarak gerçekleşmiştir. Dünya do-
ğalgaz rezervinin mevcut üretim düzeyi ile 62,8 yıllık bir ömrü bulunmak-
tadır. Dünya doğalgaz rezerv kaynakları genel olarak Orta Doğu’da, Avrupa 
ve Avrasya ülkelerinde bulunmaktadır. Bugün üretici ve tüketici durumda 

1 http://www.ntvmsnbc.com/id/25.189.632, (Erişim Tarihi: 01.04.2011).
2 http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9023779&contentId=7044843/, (Erişim 
Tarihi: 20.03.2011).

Şekil-1: Dünya İspatlanmış Doğalgaz Rezervleri2
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olan birçok ülke ortaya çıkmış ve doğalgazın, toplam enerji tüketimi içinde-
ki payı giderek artmaya başlamıştır. Doğalgaz günümüzde, dünyanın toplam 
enerji tüketiminin %21’ini karşılamakta ve teknolojik gelişmeler devam ettiği 
sürece, 2030 yılında %25-30’luk miktarını karşılayacak bir duruma geleceği 
düşünülmektedir.3

2009 yılında 44,4 trilyon metreküplük ispatlanmış rezerv miktarı ile ilk 
sırada yer alan Rusya Federasyonu’nu 29,6 trilyon metreküp ile İran, 25,5 
trilyon metreküp ile Katar izlemektedir. Ülkeler bazında %32,1’lik pay ile Rus-
ya birinci, %15,3’lük pay ile İran ikinci gelmektedir.

II. Dünya Doğalgaz Sektörü

2009 yılında Orta Doğu ve Asya Pasifik ülkeleri dışında Dünya doğalgaz 
tüketiminde %2,1’lik bir düşüş yaşanmıştır. Orta Doğu ve Asya-Pasifik’te 
(özellikle Çin’de) ise önemli miktarda tüketim artışı gerçekleşmiştir. OECD 
ülkelerinde 2009 yılı doğalgaz tüketimi 2008 yılına oranla %3,1 azalmış ve 
1,44 trilyon m3 olarak gerçekleşmiştir.

Yaşanan bu düşüş, 1982’den itibaren en ciddi düşüştür. OECD ülkeleri ara-
sında doğalgaz tüketiminde ilk sırada, 2008 yılında da olduğu gibi, ABD yer 
almış, doğalgaz tüketiminin %1,5 oranında düşmesine rağmen ABD en fazla do-
ğalgaz tüketen ülke olmuştur. Rusya’da da geçen yıla göre %6,1’lik bir düşüş ile 
389,7 milyar m3’lük bir doğalgaz tüketimi gerçekleşmiştir. 2005’de 2,7 trilyon 
m3 olan dünya toplam doğalgaz tüketiminin, 2003-2030 döneminde, %2,1 ora-
nındaki yıllık ortalama artış hızıyla, 2020’de 4 ve 2030’da 4,8 trilyon m3 düzey-
lerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünyada ortaya çıkarılan doğalgaz kay-
naklarının yaklaşık %80’i sadece 10 ülkede bulunur ve bu rezervlerin %37,5’i 
ise, BDT (Birleşik Devletler Topluluğu)’de yer alır. Rusya ve BDT, Batı Avrupa 
gaz ihtiyacının %23’ünü, Orta ve Doğu Avrupa ihtiyacının da %55’ini karşılar.45

Doğalgaz üretiminde son yıllarda düşüşler gözlenmektedir. Rusya’da 
(%12,1) ve Avrupa’nın birçok ülkesinde yaşanan üretim düşüşü, ekonomik 

3 Hüseyin Naci Bayraç, Dünya’da ve Türkiye’de Doğal Gaz Piyasasının Ekonomik Analizi, Osman-
gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 1999, s. 141-155.
4 Cenk Pala, “Türkiye’nin Avrasya Boru Hatları Maceraları”, Uluslar Arası Doğal Gaz Kongresi ve 
Sergisi, (3-5 Mayıs 2007), TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Ankara, 2007, s. 531-536.
5 http://www.tpao.gov.tr/v1.4/condocs/petrol_sektor.pdf/, 21.03.2011.

Şekil-2: Dünya Doğalgaz Üretiminde İlk On Ülke, (milyon m3)5
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krizin ve küresel ısınmanın etkisi ile talebin düşmesi ve rekabetçi fiyatlara 
sahip olan LNG üretiminin artmasından kaynaklanmıştır, ABD unconventio-
nal gaz üretiminde devam eden yükseliş ile son üç yıl boyunca dünyanın en 
yüksek üretim artışını gerçekleştirmiştir.6

Asya Pasifik ve Orta Doğu’da (özellikle İran, Katar, Hindistan ve Çin’de) 
doğal gaz üretim artışı görülmüştür.7

Ancak ülkeler bağlamında artışlar beklenmekte olup oransal olarak Brezilya 
(yıllık %6,2), Avustralya (yıllık %4), Mozambik (yıllık %10,3), Çin (yıllık %4,5), 
Hindistan (yıllık %3,8), Arjantin (yıllık %3,6) dikkati çekerken ABD ve Rusya 
toplam üretim miktarlarında önemli artışlar gerçekleştirecektir (Şekil 4).8

6 http://www.tpao.gov.tr/v1.4/condocs/tpao_rapor_2009tr.pdf, (Erişim Tarihi: 13.07.2010).
7 http://www.bp.com/multipleimagesection.do?categoryId=9023754&contentId=7044554/, (Eri-
şim Tarihi: 20.03.2011).
8 http://omrpublic.iea.org/>, (Erişim Tarihi: 20.03.2011) IEA, OMR.

Şekil-3: Dünya’daki Doğalgaz Üretim ve Tüketim Miktarları7

Şekil-4: 2012-2040 Döneminde Üretim Artışı Beklenen Ülkeler8
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New York borsasındaki Henry Hub fiyatları itibari ile Mart 2009 başın-
da 3,8 $ civarında olan doğalgaz fiyatları 2009 yılı boyunca dalgalı bir seyir 
izlemiş, yaz aylarında daha fazla düşerek Eylül 2009’da 2,98 $’lık fiyat ile 
yılın en düşük rakamlarına ulaşmıştır. Ocak 2010 tarihinde 5,84 $ civarına 
yükselen doğalgaz fiyatları Şubat ayında yeniden düşüşe geçmiş ve Mayıs 
ayında 4,15 $/milyar BTU olarak gerçekleşmiştir. Bu düşük fiyat trendin-
de Yunanistan’daki borç krizinin muhtemel etkilerine dair endişelerin yanı 
sıra, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın doğalgaz yerine kömür kullanımına ağırlık 
vermesi, daha düşük satış fiyatına sahip LNG üretiminin artması ve küresel 
ısınma da etkili olmuştur.

Eski Sovyet coğrafyasında gerçekleşen doğalgaz ticareti göz ardı edildiğin-
de, küresel doğalgaz ticareti 2009’da %2,1 azalmıştır. Boru hatları ile yapılan 
doğalgaz ticaretinde %5,8 azalma, LNG ticaretinde ise %7,6 artış olmuştur. 
Katar’ın ihracat artışı ve Rusya’nın bir LNG ihracatçısı olarak sektörde yer 
alması ile LNG ticareti doğalgaz ticaretinin %30,5’ini kapsar hale gelmiştir. 
Doğalgaz ticaretindeki düşüş ile Rusya’dan Avrupa’ya ve Kanada’dan ABD’ye 
ihraç edilen doğalgaz miktarı da azalmıştır.910

III. Türkiye’de Doğalgaz Sektörü
Ülkemizde doğalgaz üretimi ise yıllar itibariyle artış trendi göstermiş, 1999 

yılında Kuzey Marmara ve Değirmen köy sahalarının yeraltı doğalgaz depo-
lama projelerine ilişkin planların oluşturulması amacıyla, her iki sahadan 
yüksek debi ile gaz üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2002 yılından itibaren 
TPAO-Amity Oil ortaklığı tarafından Trakya’da gerçekleştirilen yeni doğalgaz 
keşifleri ve eski sahalarda açılan yeni üretim kuyularının devreye girmesi ile 

9 http://www.tpao.gov.tr/v1.4/condocs/petrol_sektor.pdf/, (Erişim Tarihi: 21.03.2011).
10 http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9023783&contentId=7044475/, (Eri-
şim Tarihi: 20.03.2011)

Şekil-5: Dünya Doğalgaz Ticareti (milyar m3)10
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2008 yılında tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ancak bu artış 2009 yı-
lında aynı hızda seyretmemiş ve üretim 2008 yılına oranla %27 azalarak 729 
milyon m3 olarak gerçekleşmiştir.1112

2009 yılı sonu itibariyle kalan üretilebilir yurtiçi toplam ham petrol rezerv-
lerimizin 18,5 yıllık bir ömrü bulunmaktadır. 2009 yılı sonu itibariyle kalan 
üretilebilir yurtiçi toplam doğalgaz rezervimiz ise 6,2 milyar m3’tür. Yeni keşif-
ler yapılmadığı takdirde, bugünkü üretim seviyesi ile yurtiçi doğalgaz rezerv-
lerimizin 8,5 yıllık bir ömrü bulunmaktadır.

Tablo-1: Yıllar İtibariyle Ham Petrol ve Doğalgaz Üretimi13

Yıllar
Yıllar İtibariyle 

Ham Petrol Üretimi
(Milyon ton)

Yıllar İtibariyle Türkiye 
Doğalgaz Üretimi

(Milyon m3)
1999 2.939.896 731.098.727
2000 2.749.105 639.222.969
2001 2.551.467 311.562.545
2002 2.441.534 378.402.738
2003 2.375.044 560.633.511
2004 2.275.530 707.008.763
2005 2.281.131 896.424.950
2006 2.175.668 906.587.974
2007 2.134.175 893.055.000
2008 2.160.067 1.013.919.982
2009 2.401.799 729.414.369

Doğalgaz üretiminde; %52’si Güneydoğu Anadolu, %32’si Trakya, %11’i 
Batı Karadeniz Bölgesi’nin batısında bulunmaktadır. Doğalgaz arzı 2009 yılı 

11 http://www.tpao.gov.tr/v1.4/condocs/petrol_sektor.pdf/, (Erişim Tarihi: 21.03.2011).
12 www.mfa.gov.tr/turkce/grupa/hazar.hltm., (Erişim Tarihi: 10.05.2014).
13 http://www.pigm.gov.tr/istatistikler.php/, (Erişim Tarihi: 20.03.2011).

Şekil-6: Türkiye Doğalgaz Rezervi12
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sonunda; 0,729 milyar m3’ü yerli üretim, 35,8 milyar m3’ü ithal olmak üzere 
toplam 36,6 milyar m3’e ulaşmıştır.

Türkiye doğalgaz tüketimi ise her geçen gün artmaktadır.

2010 yılı tüketim miktarı 45 milyar m3’ten, 2015 yılında 57 milyar m3’e 
çıkacağı tahmin edilmektedir.

Satışların sektörel dağılımı; elektrik 19.658 milyon cm3 (%53,9), sanayi 
7.836 milyon cm3 (%21,5), konut 7.570 milyon cm3 (%20,8), gübre 1.386 mil-
yon cm3 (%3.8)’dür.14

Türkiye, doğalgaz alımında büyük ölçüde Rusya ve İran’a bağımlıdır. Rus-
ya’dan arz edilen doğalgaz miktarı, toplam arzın yaklaşık %65’ini, Rusya’yı 
%17 ile İran ve %4 ile Azerbaycan takip etmektedir. Türkiye, kendi kaynak-
larının çok kısıtlı olması nedeniyle tükettiği doğalgazın çok büyük bir bölü-
münü ithal etmektedir. 2007 yılı sonu itibariyle doğalgaz alımı Rusya Fede-
rasyonu’ndan toplam 13.799 milyon cm3’tür. Yine Rusya Federasyonu’ndan 
Mavi Akım kapsamında, 9.346 milyon metre3, Nijerya’dan 1.420 milyon3, 
Cezayir’den 4.277 milyon cm3, İran’dan 6.158 milyon cm3, Azerbaycan’dan 

14 http://www.botas.gov.tr, BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı, (Erişim Tarihi: 20.03.2011).

Şekil-7: Yıllar İtibariyle Doğalgazın Toplam Enerji Tüketimi İçindeki Payı

Şekil-8: Doğalgazın Sektörel Dağılımı
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1.279 milyon cm3’tür. Spot piyasadan LNG olarak 107 milyon cm3 olmak üze-
re, toplam 36.450 milyon cm3 gaz ithal edilmiş olup, doğalgaz satış miktarı 
35.064 milyon cm3 olmuştur.15

Arz güvenliğine ilişkin diğer bir gelişme de Kuzey Marmara’da Türkiye’nin 
ilk yer altı doğalgaz depolama tesisinin işletmeye alınmasıdır. Bu sayede Tür-
kiye, arz kaynaklarında olabilecek kısa süreli kesintilere karşı ulusal gaz ar-
zının devamlılığını sağlayabilecektir.1617

2015’te 57 milyar m3’e ulaşması öngörülmekte olup, ihtiyaç duyulan ga-
zın hâlihazırda BOTAŞ’ın Rusya, Cezayir, Nijerya, İran, Türkmenistan ve 
Azerbaycan olmak üzere, 6 ülke ile imzalamış olduğu 8 uzun süreli doğalgaz 
alım anlaşmasından sağlanması beklenmektedir. Mevcut ithalat durumu 
ise:

Rusya: %63.5 - 23.1 milyar m³
İran: %16.9 - 6.1 milyar m³
Cezayir (LNG): %11.8 - 4.2 milyar m³
Nijerya (LNG): %3.9 - 1.4 milyar m³
Azerbaycan: %3.4 - 1.2 milyar m³
Spot (LNG): %0.5 - 0.1 milyar m³
Toplam: 36.1 milyar m³
Son 10 yıllık dönemde oransal olarak değişmekle birlikte Rusya’nın itha-

latta payı %75 ile başlayıp 2009 yılı itibariyle %57 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Türkiye, gerek yurt içi talebini karşılamak, gerekse de Avrupa’ya belli bir 

kar marjı ile doğalgaz satabileceğini düşünerek yüksek miktarlarda doğalgaz 

15 http://www.botas.gov.tr/index.asp/, (Erişim Tarihi: 20.03.2011).
16 http://www.bursagaz.com/Turkiyede-Dogalgaz/278/684/Turkiyede-Dogalgaz.html/, (Erişim 
Tarihi: 21.03.2011).
17 Nusret Cömert, Arama - Üretim ve Doğalgaz Sektörlerinin Sağlıklı Gelişimi İçin Petform Önerileri, 
TUROGE 2010, Ankara, 2010, s. 10.

Şekil-9: Türkiye’nin Gaz Tedarik Kaynakları17
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bağlantısı yapmıştır.18 Türkiye’nin yapmış olduğu bu anlaşmalar aşağıda gös-
terilmektedir.

Tablo 2: Türkiye’nin Doğalgaz Alım Anlaşmaları19

Anlaşma İmza 
Tarihi

Faaliyete
Geçme Tarihi

Süre
(Yıl)

Miktar
(Plato milyar m3/yıl)

Bitiş
Tarihi

Rusya (Batı) Şubat 
1986 Haziran 1987 25 6 2012

Cezayir (LNG) Nisan 
1988 Ağustos 1994 20 4 2014

Nijerya (LNG) Kasım 
1995 Kasım 1999 22 1,2 2021

İran Ağustos 
1996 Aralık 2001 25 10 2026

Rusya (Mavi Akım) Aralık 
1997 Şubat 2003 25 16 2028

Rusya (Batı) Şubat 
1998 Mart 1998 23 8 2021

Türkmenistan Mayıs 
1999 … 30 16 …

Azerbaycan Mart 
2001 Temmuz 2007 15 6,6 2022

Türkiye’nin tedarik çeşitliliği sağlamak açısından çeşitli ülkelerle yaptığı 
uzun süreli alım sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu ülkelerden, Cezayir ve Ni-
jerya ile sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alım anlaşmaları bulunmaktadır. BO-
TAŞ’ın ayrıca yıllık 0.75 milyar m3 ihracat anlaşması bulunmaktadır.20

18 http://www.iea.org/>Uluslararası Enerji Ajansı İstatistikleri-EIA, “World Energy Outlook 2009”, 
(Erişim Tarihi: 20.03.2011).
19 Nusret Cömert, Arama - Üretim ve Doğalgaz Sektörlerinin Sağlıklı Gelişimi İçin Petform Önerileri, 
TUROGE 2010, Ankara, 2010, s. 9.
20 http://www.botas.gov.tr/index.asp, (Erişim Tarihi: 13.07.2014).

Şekil-10: BOTAŞ’ın resmi veriler ışığında ülkelere göre doğalgaz ithalatı20
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Kyoto anlaşmasının tarafı haline gelen Türkiye’de temiz yakıtların tüke-
tilmesi gittikçe önemli bir hal almaktadır. Fosil yakıtlar içinde en temiz yakıt 
olan doğalgazın bu bağlamda, kullanımının daha yaygın hale geleceği öngö-
rülebilir.21

BOTAŞ tarafından yapılan değerlendirmeye göre 2010 yılına kadar yapı-
lan anlaşmalarda doğalgaz arz ve talebi arasında fazla miktarda doğalgaz bu-
lunmaktadır. Bu senaryoya göre arz ve talep arasında çıkan fark Şekil-11’de 
gösterilmektedir. Türkiye, Rusya ve İran’la yaptığı doğalgaz alım kontratların-
da “al veya öde” maddesi uyarınca kullanamadığı doğalgazı, kullanmasa da 
ödemek zorunda kalmaktadır.22 Ayrıca yapılan kontratta, satılan doğalgazın 
üçüncü bir ülkeye tarafların rızası olmadan tekrar pazarlanamaması da Tür-
kiye’ye çok büyük ekonomik kayıplar getirebilecektir.23 2007 yılında 36,6 mil-
yar m3 doğalgaz ithal eden,24 2008 yılında yaklaşık olarak 37,8 milyar m3 do-
ğalgaz ithal etmiştir ve bu rakamın önümüzdeki yıllar boyunca artarak 2020 
yılında yaklaşık olarak 65,9 milyar m3, 2030 yılında ise yaklaşık olarak 76,4 
milyar m3 olacağı öngörülmektedir.25 Doğalgaz ithalat birim fiyatları gizli olma-
sına rağmen bilindiği kadarıyla ortalama 250 dolar/1000 m3 olarak hesapla-
ma yapılırsa, Türkiye’nin yıllık zararı ortalama 2 milyar doları bulabilecektir.

Türkiye’deki doğalgaz tüketiminin sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, 
şaşırtıcı bir şekilde en büyük payın doğalgaz elektrik santrallerine ait oldu-

21 http://www.kayserigaz.com.tr/bpi.asp?caid=134&cid=77/, (Erişim Tarihi: 21.03.2011).
22 Necdet Pamir, “Kafkaslar ve Hazar Havzasındaki Ülkelerin Enerji Kaynaklarının Türkiye’nin 
Güvenliğine Etkileri”, Sempozyum (Türkiye’nin Çevresinde Meydana Gelen Gelişmelerin Türkiye’nin 
Güvenlik Politikasına Etkileri), 09-10 Mart 2006, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 2006, s. 165.
23 Havva Çaha, “Asya ve Avrupa’yı Birbirine Bağlayan Enerji Koridorunda Türkiye’nin Yeri”, Aka-
demik Araştırmalar Dergisi, 7, 25, Mayıs-Temmuz 2005, İstanbul, 2005, s. 22-23.
24 http://www.bp.com/multipleimagesection.do?categoryId=9023754&contentId=7044554, (Eri-
şim Tarihi: 13.07.2013).
25 http://www.botas.gov.tr/index.asp/, (Erişim Tarihi: 21.03.2011).

Şekil-11: Türkiye Doğalgaz Piyasası
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ğu görülmektedir. 2007 yılında Türkiye’de tüketilen doğalgazın %54,5’i (ithal 
edilen doğalgazın %55.83’ü) elektrik üretiminde kullanılmıştır. %22’si sanayi 
sektöründe, %21.15’i ise konut ve hizmetler sektöründe kullanılmıştır.26 Bu 
derece dışa bağımlı olduğumuz ve pahalı bir şekilde elde ettiğimiz bir kayna-
ğın yarısından fazlasını elektrik üretiminde kullanmanın ne derece mantıklı 
olduğu da ayrı bir tartışma konusudur. 2008 sonunda 37,5 milyar m3 olması 
beklenen doğalgaz tüketiminin 2020 yılında 66-67 milyar m3 değerine ulaş-
ması öngörülmektedir.

Batılı ülkelerde doğalgazın elektrik üretiminde kullanımı düşük seviyelerde 
gerçekleşmektedir. 2006 yılı için doğalgazın elektrik üretimindeki payı ABD’de 
%19,5, Almanya’da %12, Fransa’da %3,8 ve İngiltere’de %35,5 (İngiltere’nin 
kendi doğalgaz kaynakları vardır) seviyelerindedir.27 Doğalgaza olan talep hızlı 
bir şekilde yükselmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise doğalga-
zın ülkede oldukça geniş bir kullanım alanına sahip bulunmasıdır. Doğalgaz 
kullanılan şehirlerde doğalgaz abone miktarı 1 Haziran 2008 tarihi itibarı ile 
7.180.098 adete ulaşmıştır. Ülkemizin toplam 1,6 milyar m3 kapasiteli ilk yer 
altı doğalgaz depolama projesi olan Silivri Doğalgaz Depolama Projesi çalış-
maları TPAO tarafından 1998 yılında başlatılmış olup, 2015 yılında mevcut 
kapasiteyi %100 arttırma amacına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.2829

TPAO, özellikle 2003 yılından sonra Batman Bölgesi’nde uyguladığı üreti-
mi arttırma çalışmaları sonucunda, 2004 yılında üretim düşüşünü durdur-
muş, kara alanlarının yanı sıra petrol ve doğalgaz potansiyelinin yüksek ol-
duğu düşünülen deniz alanlarına yönelmiştir. Doğalgaz üretimi TPAO, N.V. 
Turkse Perenco, Amity Oil Int., Thrace Basin, Pinnacle Turkey, Petrol Ofisi, 
Stratic ve Tiway Oil tarafından yapılmaktadır. 2008 yılına kadarki sürede 
TPAO’nun toplam kümülatif üretimi ülkede gerçekleştirilmiş olan toplam üre-

26 http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=y_istatistik&bn=244&hn=244&id=398/ 
(Erişim Tarihi: 20.03.2011).
27 http://www.iea.org/>Uluslararası Enerji Ajansı İstatistikleri-EIA, “World Energy Outlook 2009”, 
(Erişim Tarihi: 20.03.2011).
28 http://www.tpao.gov.tr/v1.4/condocs/petrol_sektor.pdf/, (Erişim Tarihi: 21.03.2011).
29 http://www.tpao.gov.tr/v1.4/condocs/tpao_rapor_2009tr.pdf, (Erişim Tarihi: 13.07.2013).

Şekil-12: Türkiye’deki Şirketlerin 2009 Yılı Sonu İtibariyle Doğalgaz Üretim Payları29
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timin %70’ini oluşturmaktadır. Yani özel şirketlerin üretimdeki rolünün artı-
şından bahsedilebilir.30 2009 yılı sonu itibariyle ülkemiz doğalgaz üretiminin 
ise %38’i TPAO tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca TPAO-BP ortaklığında yürütülen Doğu Karadeniz arama çalışmaları 
kapsamında Türkiye’nin ilk derin deniz sondajı 2006 yılında tamamlanmış 
olup, TPAO bu çalışma ile derin deniz sondaj teknolojisi ile ilgili ilk deneyimi-
ni kazanmıştır. Türkiye’nin etkileşiminde bulunduğu doğal gaz iletim hatları 
projeleri ise şunlardır:

1. Hazar Geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı 
Projesi (Türkmen Doğalgazı)

Hazar geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa doğalgaz boru hattı projesine 
ilişkin “hükümetler arası bildirge” 18 Kasım 1999 tarihinde İstanbul’da dü-
zenlenen AGİT Zirve Toplantısı sırasında Türkiye, Türkmenistan, Gürcistan 
ve Azerbaycan tarafından imzalanmıştır.

Projeye ilişkin hükümetler arası ve geçiş ülkesi anlaşmalarını 2000 Mart ayı-
na kadar sonuçlandırmayı hedeflemekte ve projenin 2002 yılı son çeyreğinde ta-
mamlanması için sponsorlara gerekli desteği sunacaklarını bildirmektedirler.31

2. Rusya Federasyonu-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı

Rusya Federasyonu - Türkiye Doğalgaz Boru Hattı, ülkemize Bulgaristan 
sınırındaki Malkoçlar’dan girmekte ve Hamitabat, Ambarlı, İstanbul, İzmit, 
Bursa, Eskişehir güzergahını takip ederek Ankara’ya ulaşmaktadır. Rusya, 
Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’dan geçerek Türkiye’ye ulaşan 
hat 842 km uzunluğundadır.32

Hat daha sonra Çan-Çanakkale Doğalgaz İletim Hattı ile Çan’dan Çanak-
kale’ye uzatılmış ve Temmuz 2001 tarihinde işletmeye alınmıştır. En son 251 
km uzunluğunda ve ana hat üzerinde Bursa Karacabey’den başlayarak İz-
mir’e uzanan Karacabey-İzmir Doğalgaz İletim Hattı’nın yapım çalışmaları ta-
mamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.33

3. Rusya Federasyonu-Karadeniz-Türkiye (Mavi Akım) Doğalgaz Boru 
Hattı

Türkiye’nin Mavi Akım Projesi’ne öncelik vermesi,34 öngörülenden daha sı-
nırlı olan Türkiye doğalgaz pazarının Rusya’nın doğalgazı ile doyuma ulaşma-
sına, Azerbaycan, Türkmenistan ve Irak’tan alınabilecek alternatif doğalgazın 
ertelenmesine ve alınabilecek miktarların kısıtlanmasına neden olmuştur.

30 Hasan Yılmaz, Türkiye’de Doğalgaz Kullanımı ve İstanbul İlinde Doğalgaz Kullanıcılarının İGDAŞ 
İle İlgili Memnuniyetlerinin İncelenmesi, İşletme Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2010.
31 www.mfa.gov.tr/ turkce/grupa/hazar.fltm. /, (Erişim Tarihi: 22.03.2011).
32 http://www.botas.gov.tr/index.asp, (Erişim Tarihi: 13.07.2014).
33 www.etiyatirim.com/rapor_sektor/SKR_ENERJI_ETIM_060608.pdf>, (Erişim Tarihi: 26.03.2011).
34 Cenk Pala, “21. Yüzyıl Dünya Enerji Dengesinde Petrol ve Doğal Gazın Yeri ve Önemi: Hazar 
Boru Hatlarının Kesişme Noktasında Türkiye”, Avrasya Dosyası Enerji Özel, Cilt: 9, Sayı: 1, Bahar, 
2003, Ankara, s. 37.
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Rusya, mevcut doğalgaz alım anlaşmalarındaki fiyat veya “al ya da öde” 
koşulunda kolaylıklar yapılması karşılığında Tuz Gölü’nün altına yapılması 
planlanan doğalgaz deposunu inşa etmeyi istemektedir. Büyük illerin doğal-
gaz dağıtım haklarının BOTAŞ’ın her yıl bir bölümünü devretmesi gereken gaz 
alım kontratlarının kendi şirketlerine verilmesini, Mavi Akım hattının İsrail’e 
uzatılmasını, Avrupa’ya gitmesi planlanan ek doğalgazın Türkiye üzerinden 
yine kendileri tarafından sağlanmasını talep etmektedir.35

4. Türkiye-İran Doğalgaz Boru Hattı

İran’la 8 Ağustos 1996 tarihinde yılda 10 milyar m3 olmak üzere 25 yıl sü-
reli doğalgaz alım anlaşması imzalanmıştır. Uzunluğu yaklaşık 1491 km olan 
boru hattından Aralık 2001 ayından itibaren doğalgaz alınmaya başlanmıştır.36

Bazı Türk gazetelerinin doğalgazın, İran’ın elinde bir silah olduğunu ve 
bu silahı Ankara’nın, İran’a karşı izlediği stratejik politikalarını etkilemek 
amacıyla kullandığını iddia ettiği dile getirilmektedir.37 Ancak son dönemde 
Rusya’nın, Belarus (Beyaz Rusya) ve Gürcistan’a yaptığı kesintiler dikkate 
alınırsa, İran’ın da Rusya gibi politik bir güç elde etmek için bu tür işaretler 
vermesi söz konusu olabilir.

5. Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı

Türkiye ve Yunanistan arasında doğalgaz şebekelerinin birleştirilmesi ve 
Güney Avrupa Gaz Ringi’nin gerçekleştirilmesi kapsamında başlatılan Türki-
ye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı ile Hazar Bölgesi, Ortadoğu ve Türkiye’ye 
diğer kaynaklardan sağlanacaktır. Doğalgazın Türkiye ve Yunanistan üzerin-
den Avrupa’ya taşınması amaçlanmaktadır.38

Türkiye sınırları içerisinde Karacabey’den başlayacak boru hattının uzun-
luğu, 211 km Türkiye’de olmak üzere, yaklaşık 300 km olacak. 17 km.lik bö-
lümü Marmara Denizi’nin altından geçtikten sonra İpsala sınır noktasından 
Yunanistan’a giriş yaparak Gümülcine, (Komotini) de sona erecektir.39

6. Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı

Giriş noktası İran-Türkiye sınırından (Gürbulak) gelen ve Doğu Beyazıt’tan 
Konya-Seydişehir’e kadar uzanan hattın uzunluğu yaklaşık 1.426 km’dir.40

7. Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) İthal Terminali

Bir doğalgaz ithalatçısı olan Türkiye’de doğalgaz arz kaynaklarının çeşit-
lendirilmesi, arz güvenliğinin ve arz esnekliğinin arttırılması için hem temel 

35 Necdet Pamir, “Hazar Bölgesi’nde Enerji Politikaları: Avrupa’nın ve ABD’nin Konseptleri”, TURK-
SAM, 26 Aralık 2006, Ankara, http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat=27&yazi=291>.
36 http://www.botas.gov.tr/index.asp, (Erişim Tarihi: 13.07.2014).
37 http://www.byegm.gov.tr/y...2002/09/12x09x02.htm#%208>İran’ın Doğalgazı Kesmesi, (Eri-
şim Tarihi: 22.03.2011).
38 http://www.botas.gov.tr/index.asp/, (Erişim Tarihi: 20.03.2011).
39 http://www.enerji.gov.tr/index.php?dil=tr&sf=webpages&b=dogalgaz&bn=221&hn=&n-
m=384&id=40694/, (Erişim Tarihi: 23.03.2011).
40 www.etiyatirim.com/.../rapor_sektor/SKR_ENERJI_ETIM_060608.pdf>, Eti Menkul Kıymetler, 
Enerji Sektörü Raporu: 35, (Erişim Tarihi: 26.03.2011).
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yük tesisi olarak çalıştırmak hem de ihtiyaç duyulduğunda pik düşürücü ola-
rak devreye sokulmak üzere Marmara Ereğlisi’nde LNG İthal Terminali ya-
pılmıştır. 1994 yılında işletmeye alınan terminalin sürekli akıtma kapasitesi 
685.000 m3/saattir.41

8. Azerbaycan-Türkiye (Şahdeniz) Doğalgaz Boru Hattı Projesi

Bu proje ile Azerbaycan gazının Gürcistan üzerinden Türkiye’ye taşınması 
amaçlanmaktadır. Diğer adı Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) olan konsorsi-
yumda, Türkiye’nin TPAO %9 şirketleri yer almaktadır. Azerbaycan’dan alına-
cak olan doğalgazın Gürcistan-Türkiye sınırından Doğu Anadolu İletim Hat-
tı’na 225 km’lik bir hat yapılarak bağlantı noktası olan Erzurum-Horasan’a 
kadar taşınması planlanmaktadır.42

Bu hat Türkiye’nin doğalgaz kaynaklarını çeşitlendirmesi ve Rusya’ya olan 
bağımlılığının azaltılması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu 
projede alınacak gazın diğer ülkelere de satılabilecek olması Türkiye’nin uzun 
dönemde satıcı bir ülke konumuna gelmesini de sağlayabilecektir. Rusya’dan 
yüksek fiyatta aldığı doğalgaz miktarını azaltmaya çalışan Gürcistan’a, Azer-
baycan 11 Ocak 2007’den itibaren karayolu ile doğalgaz ihraç etmeye başla-
mıştır.43

9. Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan Doğalgaz Boru Hattı Pro-
jesi (NABUCCO PROJESİ)

Orta Doğu ve Hazar Bölgesi doğalgaz rezervlerini Avrupa pazarlarına bağ-
lamayı öngören Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğal-
Gaz Boru Hattı ile ilk etapta güzergah üzerindeki ülkelerin doğalgaz ihtiyacı-
nın karşılanması amaçlardan biridir. Takip eden yıllarda ise Avusturya’nın 
Avrupa’da önemli bir doğalgaz dağıtım noktası olma özelliğinden de yararla-
nılarak diğer ülkelerin doğalgaz taleplerindeki gelişmelere göre Batı Avrupa’ya 
doğalgaz taşınması amaçlanmaktadır.44

AB Enerji Komiseri Andris Piebalgs 2006 yılında verdiği bir demeçte, Na-
bucco Projesi’ni “Avrupa için gerekli ve AB’nin en önemli doğalgaz tedarik pro-
jesi” olarak nitelendirmiştir.45 Nabucco Projesi’nin tam işler durumda taşıya-
cağı doğalgaz kapasitesinin yıllık 25,5-31 milyar m3 olması planlanmaktadır. 
Bu miktarda doğalgazın sağlanabileceği kaynak ülkeler olarak; Azerbaycan, 
Kazakistan, Türkmenistan, İran, Irak, Mısır ve hatta RF belirtilmektedir.46

Nabucco Projesi vasıtasıyla Azerbaycan’ın Sah Deniz Havzası’ndan 
2013’ten itibaren yıllık 8-12 milyar m3, 2018’den itibaren ise yıllık 20 milyar 

41 www.etiyatirim.com/.../rapor_sektor/SKR_ENERJI_ETIM_060608.pdf>, Eti Menkul Kıymetler, 
Enerji Sektörü Raporu: 35, (Erişim Tarihi: 26.03.2011).
42 http://www.botas.gov.tr/index.asp/, (Erişim Tarihi: 23.03.2011).
43 Campbell Craig Watkins, “Oil Scarcity: What Have The Past Three Decades Revealed?”, Energy 
Policy, Volume: 34, Issue 5, Canada, 2006, s. 508-514.
44 http://www.botas.gov.tr/index.asp/, (Erişim Tarihi: 23.03.2011).
45 Vladimir Broadens, SOCOR 2007, Deepens Inroads Into European Union’s Internal Markets, 
Transport Systems, http://www.setav.org/ups/dosya/24477.pdf>, (Erişim Tarihi: 25.03.2011.)
46 http://www.botas.gov.tr/index.asp, Nabucco DGBH Projesi, (Erişim Tarihi: 20.03.2011).
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m3 doğalgaz ithal edilmesi öngörülmektedir. Bunun yanında Türkiye ile Mı-
sır, Ürdün, Lübnan ve Suriye arasında Mısır’dan Türkiye’ye doğalgaz ileterek 
Nabucco’yu besleyecek olan Arap Doğalgaz Boru Hattı konusunda anlaşma 
sağlanmıştır.47 Türkiye ile Mısır arasında 17 Mart 2004 tarihinde yapılan an-
laşma gereğince yıllık 2-4 milyar m3 doğalgazın Türkiye’ye ve yıllık 2-6 milyar 
m3 doğalgazın da Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına iletilmesi planlan-
maktadır. Hazar ve Orta Doğu’da üretilen gazın Avrupa’da 2020 yılı itibari ile 
25 milyar m3’lük bir pazar payına ulaşabileceği sonucuna varılmıştır.48 AB’nin 
Rusya’ya bağımlılığının azaltılması açısından proje halinde olan boru hatları-
nın onaylanarak hayata geçirilmesi, ekonomik girdilerin yanı sıra, Türkiye’ye, 
AB karşısında politik bir güç kazandırabilir. AB’ne tam üyelik çerçevesinde 
Türkiye’nin enerji koridoruna entegre olması Türkiye’yi AB’ye yakınlaştırabi-
lir.49

10. Hazar Geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı 
Projesi

Bu proje ile Türkmenistan’dan Türkiye’ye 16 milyar m3/yıl ve Türkiye üze-
rinden Avrupa’ya 14 milyar m3/yıl olmak üzere toplam 30 milyar m3/yıl do-
ğalgazın taşınması öngörülmektedir. Türkmenistan ve Azerbaycan arasında 
Türkiye’ye kimin doğalgaz sağlayacağı konusunda çıkan rekabet ve Hazar’da-
ki anlaşmazlıklarından dolayı Hazar Geçişli Türkmenistan Projesi engellen-
mektedir. Proje aynı zamanda Türkiye’ye doğalgaz sağlayan İran ve Rusya 
tarafından da engellenmeye çalışılmaktadır.

Bir diğer sorun ise Hazar’ın statüsüdür. Konuyla ilgili olarak değişik çö-
züm alternatifleri olsa da, bölgeye kıyıdaş beş ülke arasında henüz tam bir 
çözüm bulunamamıştır. Konuyla ilgili en son 1998 yılında Rusya ve Kazakis-
tan arasında yapılan deniz yataklarının orta hat çizgisine göre bölünerek kul-
lanımına imkan veren anlaşma, daha sonra 2001 yılında Rusya-Azerbaycan 
arasında da imzalanmıştır. Ancak, Hazar’a kıyıdaş diğer iki ülke, Türkmenis-
tan ve İran, ikili anlaşmalarla yapılan bu paylaşıma karşı çıkmışlardır. İran, 
Hazar’dan elde edilecek tüm mineral kaynaklarının beş ülke arasında eşit 
paylaşımını istemektedir. Fakat son yıllarda bu yaklaşımında kendisine des-
tek bulamamaktadır. Çünkü İran’ın Hazar’daki kıyıları diğer ülkelere oranla 
çok daha az petrol ve doğalgaz bulundurmaktadır.50

Hazar’ın bu açıdan çözümsüz bırakılması Hazar’ın altından yapılacak boru 
hattı projesine bir engel oluşturmaktadır. Hazar konusunda anlaşma sağlan-
dığında Türkmenistan’dan Azerbaycan’a Hazar’ın tabanından yapılacak do-

47 Ali Tekin ve Paul A. Williams, “Turkey And EU Energy Security: The Pipeline Connection”, East 
European Quarterly, Cilt: 42, Sayı: 4, University of Colorado, Boulder, 2008, s. 419-434.
48 http://www.botas.gov.tr/index.asp/, (Erişim Tarihi: 23.03.2011).
49 Selim Gökçegöz, Orta Asya İle Hazar Bölgesi’nde Mevcut ve Planlanan Yeni Boru Hatlarının 
Türkiye’nin Enerji Koridoru Olmasına Etkileri, SAREN Harp Tarihi ve Strateji Bölümü, İstanbul, 
2007, s. 188.
50 Alex Rasizade, “The Great Game Of Caspian Energy: Ambitions And Realities”, Journal Of Sout-
hern Europe and Balkans, VII, 1, 2005, p. 1-16.
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ğalgaz boru hattı, Nabucco projesine dahil edilebilir ve bu sayede Türkiye ve 
Avrupa’ya büyük miktarlar da doğalgaz akışı sağlanabilir. Böylece Rusya’ya 
doğalgazını çok ucuza satan Türkmenistan’a da, uluslararası rekabetçi piyasa 
koşullarında doğalgazını pazarlaması imkanı verilebilir.51

11. Türkiye-Mısır Doğalgaz Boru Hattı Projesi

Doğalgaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve doğalgaz arz açığının bir 
kısmının Mısır’dan sağlanacak doğalgaz ile karşılanması amacıyla geliştiri-
len bu proje ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 17 Mart 2004 tarihinde, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Mısır Petrol Bakanı arasında; Türkiye’ye 
gaz ithalatı ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz iletimi hususlarında çerçeve 
anlaşma imzalanmıştır.52

12. Türkiye-İtalya-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı Projesi

Projeye göre, Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı’nın Türkiye sınırla-
rı içinde kalan güzergahı, mevcut Karacabey Pig İstasyonu’ndan başlayacak 
ve İpsala/Kipi’de sona erecektir. Marmara Denizi’nde 17 km uzunluğunda 
bir deniz geçişi söz konusu olan hat, 209 km’si Türkiye sınırlarında olmak 
üzere toplam uzunluğu yaklaşık 300 km’dir. Bu projenin önemi, Türkiye’den 
Yunanistan’a gaz ihracından ziyade iki ülke arasında doğalgaz şebekelerin 
birbirlerine bağlanmasıdır. Avrupa Birliği’nin en önemli enerji programların-
dan INOGATE programının bir bölümü olan “Güney Avrupa Gaz Ringi”nin ilk 
bölümünü teşkil etmesidir.53

13. Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi

Türkiye’den AB ülkelerine doğalgaz aktarmayı amaçlayan Nabucco’ya al-
ternatif olarak Rusya ve İtalya tarafından Türkiye ve Ukrayna dahil edilmeden 
geliştirilen Güney Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin ilk etütleri sonucunda 
projeye Türkiye ya da Ukrayna’nın bulunmasının zorunluluğunun ortaya çık-
ması sektöre yeni bir hareketlilik gelmesine neden olmaktadır.

Rusya’dan başlayıp Karadeniz’in altına döşenerek Bulgaristan’a ulaşacak 
boru hattı tamamlandığında yıllık 30 milyar metreküp gaz taşınması ve bu 
gazın Kuzey-Güney Avrupa’nın ihtiyacı için kullanılması hedeflenmektedir. 
Son zamanlarda Karadeniz’in ekonomik bölge sınırları ve kullanımı nedeniyle 
projede bazı sorunların ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu tartışıl-
maktadır.

IV. Sonuç ve Öneriler

Dünyadaki doğalgaz rezervlerine bakıldığında, özellikle rezervlerin %76,18 
ile Ortadoğu ülkelerine, %63,09 ile Avrupa ve Avrasya ülkelerinde yoğunlaş-

51 Selim Gökçegöz, Orta Asya İle Hazar Bölgesi’nde Mevcut ve Planlanan Yeni Boru Hatlarının 
Türkiye’nin Enerji Koridoru Olmasına Etkileri, SAREN Harp Tarihi ve Strateji Bölümü, İstanbul, 
2007, s. 189.
52 http://www.botas.gov.tr/index.asp/, (Erişim Tarihi: 23.03.2011).
53 http://www.enerji2023.org/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid, (Eri-
şim Tarihi: 23.03.2011).
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tığı, buna karşın Güney ve Orta Amerika’nın rezerv miktarının sadece %8,06 
olduğu görülmektedir (Şekil-1). Ülkeler bazında bakıldığında Rusya’nın lider 
olduğu, onu İran ve Katar’ın izlediği göz önüne alınırsa, doğalgaz sektöründe 
dünyada söz sahibi ülkenin Rusya olduğu aşikardır.54 Dünyadaki doğalgaz 
tüketim miktarlarına bakıldığında ilk sırada Kuzey Amerika’nın olduğu, Asya 
Pasifik ülkelerinin onu izlediği görülmektedir (Şekil-3). Özellikle ABD ve Çin 
doğalgaz tüketiminde ilk sırada yer alan ülkelerdir. Ancak rezerv miktarı ba-
kımından çok da zengin olmayan bu ülkeler doğalgaz kaynakları bakımından 
Rusya’ya, İran ve Katar’a ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durum, ülkeler arası iş-
birliğini gerektirse de ülkeler arası rekabet nedeniyle ülkelerin özellikle enerji 
dağıtımı, boru hatları üzerinde çeşitli politikalar yürüterek Rusya’ya, İran’a ve 
Katar’a olan bağımlılıklarını azaltmaya yöneldikleri açıktır.

Uluslararası piyasada doğalgaz fiyatları incelendiğinde ise dalgalı bir seyir-
le karşılaşılır. Bazı aylarda düşen doğalgaz fiyatlarının bazı aylarda yükseldiği 
görülmektedir. Şekil-1’de de görüleceği üzere, Güney ve Orta Amerika oldukça 
az olan rezervlerini dışarıdan doğalgaz ithal ederek karşılamaktansa kömüre 
dönerek karşılamayı bir çözüm görmüşlerdir. Aynı zamanda son yıllarda orta-
ya çıkan iklim değişmeleri ve küresel ısınma da doğalgaza duyulan ihtiyacın 
azalmasına sebep olmuştur. Şekil-4’e göre, Mayıs 2005’te fiyatların oldukça 
yükseldiği, son yıllarda ise fiyatlarda yine dalgalanmalar olduğu ancak, son 
yıllardaki doğalgaz fiyatlarının Mayıs 2005 fiyatlarından daha düşük olduğu 
görülmektedir.

LNG’nin doğalgazdan daha ucuz olması ve bu nedenle üretimin artması, 
ülkelerin LNG alımına yönelmesi doğalgaza olan talebin azalmasına bir diğer 
faktör olarak görülmektedir. Şekil-5’e göre, özellikle son yıllarda LNG tica-
retinin arttığı görülmektedir. Bu nedenle LNG talebi artarak devam ederse, 
doğalgaza olan talep azalacağından doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki yıllarda 
azalması mümkün görülmektedir.

Türkiye’de ise, doğalgaz rezervleri yönünden oldukça fakir bir ülke oldu-
ğumuz aşikârdır. Şekil-6 incelendiğinde; yıllar itibariyle bakıldığında özellikle 
2008 yılında doğalgaz üretiminin çok yükseldiği göze çarpmaktadır. Bunda da 
yeni bulunan doğalgaz yataklarının ve yeni üretim kuyularının etkisi vardır. 
2009 yılında ise üretimin azaldığı görülmektedir. Yeni keşifler yapılmadığı, 
üretim kuyuları açılmadığı sürece doğalgaz üretimi azalma eğilimi göstere-
bilir. Ancak, doğalgaz tüketimi incelendiğinde, önümüzdeki yıllarda talebin 
daha da artacağı beklenmektedir. Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğalgaz rezerv-
lerine yeteri kadar sahip olmadığından doğalgaz rezervleri zengin olan çevre 
ülkelerle işbirliğine gitmelidir.

Doğalgaz tüketim oranları ve kullanıldığı sektörler incelendiğinde, %53 
oranında elektrik sektöründe kullanıldığı görülmektedir. Doğalgazın toplam 
enerji tüketimindeki payı, Şekil-8’den de anlaşılacağı gibi artmaktadır. Ancak, 
Avrupa ülkelerinde doğalgazın elektrik alanında kullanım oranı çok düşük-

54 Natalya Ulçenko, “Rusya ve Türkiye’nin Güvenliğinde Enerji İhracatı ve İthalatının Rolü”, Avras-
ya Dosyası Rusya Özel Sayısı, Cilt: 6, Sayı: 4. 2001, s. 141-154.
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tür. İthal ettiğimiz, kaynağımızın yetersiz olduğu doğalgazı elektrik alanında 
kullanırken bir kere daha düşünmemiz akılcı olacaktır.

Türkiye, yetersiz doğalgaz yatakları nedeniyle ihtiyaç duyduğu doğalgazı 
Rusya, İran ve Azerbaycan’dan almaktadır. Özellikle Rusya’dan alınan do-
ğalgaz, ithal edilen toplam doğalgazın %65’ini oluşturmaktadır. Tablo-3 ince-
lendiğinde de en fazla doğalgaz alım anlaşmalarını yaptığımız ülkenin Rusya 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin doğalgaz yönünden Rus-
ya’ya bağımlı olması anlamına gelmektedir. İleride Rusya bu durumu, siyasi, 
ticari hatta sosyal yönden kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye açısından 
olumsuz olarak kullanabilir. Bu nedenle, doğalgazda kayak çeşitliliğine gidil-
mesi, komşu ülkelerimizden Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelerle doğal-
gaz alımı anlaşmalarına ağırlık vermesi doğru olacaktır. Çaha’nın da belirttiği 
gibi Rusya ve İran ile yaptığımız anlaşmalarda “al veya öde” maddesi nedeniy-
le55 Türkiye doğalgazı kullanmasa bile ödemek zorunda kalmaktadır. Kalan 
doğalgazı da ülkeler rıza göstermeden üçüncü bir ülkeye satamamaktadır. 
Anlaşmalarda yer alan bu madde, Türkiye’ye büyük ekonomik kayıplar ge-
tirecektir. Bu nedenlerle, doğalgaz alımı yaparken ülke çeşitlemesine gitmek 
Türkiye’nin yararına olacaktır.

TPAO, doğalgaz ve petrol aramada çok önemli olan kamu kuruluşu olmak-
la beraber, Türkiye’de doğalgaz ve petrole olan bağımlılığı azaltmak için petrol 
ve doğalgaz arama faaliyetlerine denizel alanda devam etmektedir. Doğalgaz 
üretim paylarına bakıldığında TPAO’nun Türkiye’deki en fazla doğalgaz üreti-
mi yapan kuruluştur. Türkiye, ithal ettiği doğalgazı boru hatları ile taşımakta-
dır. Aynı zamanda doğalgaz rezervlerinin fazla olduğu Rusya, Türkmenistan, 
Azerbaycan gibi ülkelerin doğalgazlarını Avrupa’ya ve diğer ülkelere ulaştı-
rılması için kilit ülke olma statüsünü korumaktadır. Doğalgaz ya da petrol 
rezervleri olmasa da bu enerji kaynaklarının taşınması, ulaştırılması gibi ça-
balarda baş rol oynayarak bundan kazancını arttırabilir.
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Kodu Kitabın Adı Kitabın Yazarı Ebadı Fiyatı
164 Akşehir’de Sıra Yarenleri Dr. Gökhan Tarıman Ceniklioğlu Normal 10.00

68 Anamın Masalları Azize Caferzade Orta 10.00

202 Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512) Prof. Dr. Necdet Öztürk Normal 20.00

193 Araplar’ın Türkistan’a Girişi Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 15.00

Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Aytaç Küçük 12.00

24 Atatürk, Milliyetçilik, Doğu Anadolu Prof. Dr. Mehmet Eröz Normal 18.00

93 Aziya Natık Seferoğlu - Olcas Süleyman Orta 18.00

120 Başşehir Tunus’taki Türkçe Kitabeler Doç. Dr. Mehmet Şeker Normal 5.00

170 Balkanlarda Pomak Türkleri Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu Orta 8.00

213 Bireysel Emeklilik Prof. Dr. Yusuf Alper Normal 10.00

62 Bulgaristan Türkleri’nin Statüsü İbrahim Kamil Küçük 5.00

Bursa Türk Ocağı’nın Kuruluşu ve Faaliyetleri

(12 Kasım 1913 - 25 Mart 2011)
Mehmet Uzun (Baboğlu) Orta 25.00

103 Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu B.H. Summer - Eşref Bengi Özbilen Normal 12.00

Büyük Türk Part Devleti Begmurat Gerey Orta 18.00

98 Cennet Atları Orhan Seyfi Şirin Orta 5.00

206 Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Örgütlenmesi Ahmet Orhan Orta 12.00

Çar İskitler Zaur Hasanov - Aktaran: İlyas Topsakal Orta 30.00

Dağdan Bakan Gözler Mustafa Aydemir Orta 20.00

31 Devlet Kuran Kahramanlar Safa Öcal Normal 8.00

70 Deyim Hazinemiz Hüseyin Adıgüzel Orta 8.00

186 Deyimler Sözlüğü Z. Gatiatullina - Hüseyin Adıgüzel Normal 15.00

302 Dinmeyen Hasret Burhanettin Ulutan Normal 15.00

207 Divan Şiirinde Kadın Dilaver Cebeci Orta 9.00

168 Doğu-Batı Meselesi ve Sultan Galiyev Oğuz Şaban Duman Orta 18.00

3 Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme
Çağları Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Orta 30.00

118 Endüstriyel İşçi Kooperatifleri Prof. Dr. H. Sami Güven Normal 10.00

60 Eski Türk Devletlerinde İdari Askeri Unvan ve
Terimler Prof. Dr. Abdulkadir Donuk Orta 10.00

38 Eski Türklerde Kadın ve Aile Necdet Sevinç Küçük 5.00

189 Farabi Felsefesi Burhan Ulutan Orta 15.00

195 Geçmişten Günümüze Türk Diş Hekimliği A. Efeoğlu - Ayşegül Demirhan Erdemir Normal 10.00

75 Giritli Ali Aziz Efendi’nin Berlin Sefareti H. Ahmed Schmiede Normal 7.00

136 Grek Seyyahı Priskos’a Göre Avrupa Hunları Ali Ahmetbeyoğlu Orta 7.00

105 Günümüzde Gerilla ve Terörizm Rolf Tophoven - Eşref Bengi Özbilen Orta 10.00

230 Hakas Destanı Altın Cüs Erdal Şahin Orta 15.00

57 Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türk Varlığı Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 15.00

86 İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları Prof. Dr. Turan Yazgan Normal 25.00

111 İran Türkleri Mehmet Emin Resulzade Orta 7.00

215 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 10.00

36 Japonya’da Maneviyat Eğitimi T.P. Rohlen - Turan Yazgan Küçük 7.00

112 Kafkasya Türkleri Mehmet Emin Resulzade Orta 7.00

49 Keçecizade Mehmet Fuat Paşa’nın 
Nesirleri-Şiirleri Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Küçük 7.00

229 Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın
İdealleri -I- Sabri Arıkan Orta 35.00

Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın
İdealleri -II- Sabri Arıkan Orta 30.00

114 Kremlin’de İktidar Mücadelesi A. Kolendiç - Eşref Bengi Özbilen Orta 10.00

Manevî Dünyası İle Sultan III. Murad Zeynep Aycibin Orta 15.00

192 Men Kazanga Baramen (Tataristan Notları) Dilaver Cebeci Orta 10.00
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67 Milli Mücadele’de Balıkesir TDAV Orta 8.00

76 Musul Meselesi Kronolojisi Mim Kemal Öke Normal 15.00
55 Mühimme Defteri Müşterek Büyük 45.00
116 Nahışların Yaddaşı Müşterek Normal 7.00
97 Oğuzname S. Alizade - Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 7.00
28 Orta Doğu’da Türk Askeri Varlığının İlk Zuhuru Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 10.00

309 Osmanlılarda Sosyal-Ekonomik Yapı Necdet Sevinç Orta 10.00
Ön-Türkler Anadolu’nun Kadim ve Gerçek 
Sahipleri Dr. A. Akif Poroy Küçük 15.00

169 Öğretmenliğin İçyüzü, Davranışlar Prof. Dr. Ali Osman Özcan Orta 10.00
77 Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği Prof. Hans Kohl - A.O. Güner Orta 10.00
34 Peygamberimiz ve 4 Halifesi Ergün Göze Küçük 7.00

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Abdulkadir Yuvalı - Muhammet Beşir Aşan Küçük 10.00
Pre-Islamic Turkish History And Culture M. Töre Yıldırım - Bekir Sadık Topaloğlu Orta 10.00
Rus Misyoner Kaynaklarına Göre 
Rus Çarlığı ve Türkler Doç. Dr. İlyas Topsakal Orta 25.00

131 Rus Tanınan 500 Bulgar Tatar Türk Asıllı Sülale A.H. Halikov - Mustafa Öner Orta 8.00
Son Yüzyılın Büyük Türkçüsü Turan YAZGAN Mustafa Aydemir Küçük 20.00

35 Sosyal Güvenlik Açısından Zekat Prof. Dr. Turan Yazgan Küçük 7.00

202 Sovyetlerde Türklüğün ve İslam’ın 
Bazı Meseleleri Dr. Baymirza Hayit Normal 15.00

Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 10.00
171 Şahıs Adları I-II Prof. Dr. Faruk Sümer Normal 40.00
63 Şer’iye Sicilleri I-II TDAV Büyük 70.00

Şu Üretken Türkçemiz Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan Normal 15.00
117 Tamga, Asya’daki Türkçe Coğrafi Adlar Derlemesi Erk Yurtsever Normal 14.00
216 Tarih Metodu (Araştırma-Yazma) Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 10.00
167 Tarihçe-i (Gazavat-i) Dağıstan Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Normal 10.00

Turan Yolunda 
(Macaristan İzlenimleri ve Turancılık) Dr. Muhsin Kadıoğlu Orta 20.00

Türk Tıp Tarihinde Geçmişten Günümüze 
Gençlik Sırları Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Küçük 15.00

162 Türk Aleviliğinin Yükselişi Muzaffer Özdağ Normal 7.00
95 Türk Cihadı ve Alman Protestanlığı A. Gisher Galatti - Neval Öke Orta 9.00
69 Türk Hükümdarı Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Orta 7.00
194 Türk Kültüründe Lokman Hekim Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 10.00
186 Türk Kültüründe Üçlü Sözler Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 15.00
77 Türk Milli Kültüründe Nevruz Yrd. Doç. Dr. Z. Makas Küçük 7.00
58 Türk Savun Kendini Dr. H. Barth - Prof. Dr. Selçuk Ünlü Orta 7.00
153 Türkçe Adlar Derlemesi Erk Yurtsever Normal 15.00
190 Türkçülerin Kaleminden Atsız Müşterek Normal 15.00
163 Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi Rafael Muhammeddin Normal 15.00

56 Türkistan’da Müslüman Olan İlk Türk 
Hükümdarları Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Orta 10.00

Türk Dünyası İçin Temel Türkçe Alıştırma Kitabı
(3 Cilt) Dr. İbrahim Akış - Ferhat Aslan Orta 45.00

210 Uygarlığın Yanılgısı Muhtar Şahanov Normal 18.00
Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 10.00

204 Yazının Dili Olcas Süleyman Normal 20.00
Yezidilik İnancı Hayri Başbuğ Küçük 7.00
Yerli ve Yabancı Kaynakların Işığında
Ermeni Tehciri Meselesi Prof. Dr. Dr. Arslan Terzioğlu Orta 10.00

Yörükler Prof. Dr. Mehmet Eröz Normal 18.00
Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları Yrd. Doç. Dr. Ergünöz Akçora Orta 20.00

319 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi 
(2016 Yılı Abonelik Bedeli) TDAV Büyük 90.00

320 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 
(2016 Yılı Abonelik Bedeli) TDAV Orta 150.00

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi
Külliyat, 57 Cilt TDAV Büyük 3.975

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
Külliyat, 113 Cilt TDAV Orta 6.950

317 4’lü Türk Sanat Müziği Kaseti Prof. Dr. Nevzat Atlığ 20.00
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