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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI’NA
GÖNDERİLECEK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Türk Dünyası Araştırmaları iki ayda bir yayınlanır. Gönderilen yazılar yazı kurulundan ve hakem 

heyetinden geçtikten sonra yayınlanmak üzere sıraya konulur. Prensip olarak, “Türk Dünyası Araştırma

ları” ve “Türk Dünyası Tarih Kültür” dergilerinde çıkan yazılar ve Türk Dünyası Araştırmaları Vak fı’nca 

yayınlanan kitapları kaynak olarak gösteren yazılara öncelik verilmektedir.

2. Yayın Kurulumuzca, “Türk Dünyası Araştırmaları” ve “Türk Dünyası Tarih Kültür” dergilerinde 

yayınlanacak araştırmalarda: Orta Asya: Türkistan; Maveraü’n-Nehir: Aşağı Türkistan; Amu-Derya: Seyhun; 

Sir-Derya: Ceyhun; Türki Cumhuriyetler; Türk Cumhuriyetleri gibi milli terimlerimizin kullanılması uygun 

görülmüştür. Yazarlar, yayın kurulumuz tarafından yayınlanacak yazılarda, bu terimlerin otomatik olarak 

değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar mektup ve elektronik posta adreslerini de bildirmelidir.

3. Makale Metni: A4 boyutunda (29.7x21 cm) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman 

veya benzeri bir yazı karakteri ile 10 punto, 1.5 pt satır aralığında yazılmalıdır. Dipnotlar 8 punto (normal) 

Times New Roman Türk fontu ile dizilmelidir. Sayfa kenarlarında 3’er cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar nu-

maralandırılmalıdır. Paragraflar 1 cm (4 karakter) içeriden başlatılmalıdır. Makaleler PC uyumlu Microsoft 

Word veya “.doc” uzantılı belge oluşturmaya elverişli herhangi bir kelime işlem programında yazılarak    

e-posta adresimize ve CD kaydı ve iki nüsha kâğıt çıktısıyla adresimize gönderilmelidir. Eski harfli metinler 

Universal Word ve benzeri programda yazılmış olmalıdır. Yazarlar istedikleri transkripsiyon sistemini kul-

lanabilirler. Ancak dizgi imkânları da göz önünde bulundurularak, mümkün olduğunca Türkiye’de yaygın 

olarak kullanılan transkripsiyon sisteminin kullanılması gerekir. Özel bir yazı karakteri kullanılmış ise, bel-

geyle birlikte söz konusu karakterlerin fontlarının da gönderilmesi gerekmektedir.

Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır. Alıntılar eğik harf-

lerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın 

iki yanından 1 cm içeride, blok hâlinde, 1 satır aralığıyla ve 9 punto ile yazılmalıdır.

4. Makale içi başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana, ara 

ve alt başlıklar kullanılabilir.
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5. Türk Dünyası Araştırmaları’nda yayımlanmayan yazılar, istek hâlinde iâde edilebilir.

6. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nin dili Türkiye Türkçesi’dir. Gerek görüldüğü hallerde, Çağ daş 

Türk lehçelerinde yazılmış yazılara da yer verilir. Yazılarda kullanılacak şekil, resim vb. malzemenin oriji-

nallerinin yüksek yoğunlukta taranmış “jpeg” formlarının veya kaliteli fotoğraflarının gönderilmesi şarttır.

7. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına âittir.

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

9. Kaynak gösterme: Dipnotlar, atıf ve açıklama için kullanılabilir. İki hâlde de sayfa altında göste ri-

lir. Bir eserin ilk kullanımında kaynak ve yazar adının tam künyesi, aynı yazarın birden fazla eserinden ya-

rarlanılması durumunda ve genel olarak herhangi bir kaynağın sonraki kullanımlarında kısaltma ve ba sım 

yılı tercih edilebilir.

Örnek: Muhsin Kadıoğlu, Turan Yolunda Macaristan İzlenimleri ve Turancılık, Türk Dünyası Araştırmala-

rı Vakfı Yayını, İstanbul, 2014, s. 57.

10. Kaynaklar: Makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar, yazarların soyadları 

esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır.

Örnek: 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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OSMANLI KİMLİĞİ VEYA TÜRK TOPLUMUNUN
ETNİSİTİ SERENCAMI

Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN*

Öz

Türkiye, giderek artan bir hızla önemli toplumsal gerginliklere sahne ol-
maktadır. Bu gerginlikler, Osmanlı’nın temelinde yatan aydın-halk ikiliğinden 
kaynaklanmaktadır. Osmanlı kök paradigmasını meydana getiren siyasal 
merkez-çevre diyagramının, toplumsal yapımızın arenası konumuna getiril-
mesi, çevrede yaşayan asli tabakanın ötekileştirilmesi, bunalımların odak 
noktası konumuna yükselmiştir. Tarikatlaşma, kavim güdüsü, koruyuculuk 
ve rekabet normları sonucu, sığınmacı konumunda bulundukları İslam inanç 
sistemini parsellemeye çalışmışlardır. Gülenizm, bu çizgiden hareket ederek, 
İslam şemsiyesi altında, İslamî perspektife yön vermeye çalışmıştır.

İmparatorluklar tarih sahnesinden çekilmiş olsalar da, insanlar arası iliş-
kiler sistemine dayalı kültür, norm ve değerlerinin yanında, tutum ve zihniyet 
biçimleri kalıcıklarını sürdürebilmektedir. Bu çalışmada Osmanlı’dan Cumhu-
riyet’e intikal eden bu davranış kalıpları ne tür bir transformasyona uğradığı 
incelenecek ve Osmanlı kültür yapısı tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Aydın-Halk İkiliği, Toplumsal Yapı, Tarikatlaşma, 
Gülenizm.

The Identity Of Ottomans Or The Ethnicity Consequence Of 
Turkish Society

Abstract
Turkey is becoming a stage of social tensions ever increasing. The dicho-

tomy of intelligentsia and community, where we can also see in Ottomans, is 
the source of these social tensions. Political center-periphery diagram, what 
constituent Ottomans root paradigm, makes these social tensions the focus 
point. Religious sectism, the motive of tribe, conservation and the norms of ri-
valry are capturing the Islamic belief system. Gulenism starts to dominate the 
Islamic perspective by walking on the ancient line.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 224                 Ekim 2016

* Emekli Öğretim Üyesi.
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2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Even the empires had collapsed; the culture, norms, values, mentality and 
manners in human relations are still the same. In this article; the transformati-
on of this customs in society, what revert from Ottoman society to Republic, will 
be examined and Ottoman cultural structure will be discussed.

Keywords: Intelligentsia-Community Dichotomy, Social Structure, Sec-
tism, Gulenism.

Giriş

Türk toplum yapısı, şu anda bir kaosun içindedir. Bu oluşumun temel 
konfigürasyonu, oldu-bitti tarzındaki bir sürecin yansıması da değildir. Kök-
leri sosyolojik anlamda derin analiz ve yorumların gerekeceği bir ortamın için-
dedir. Tarihsel sürecin bir yansıması olan Cumhuriyet İdeolojisi de -deyim 
yerinde- adeta ötekileştirilmiş bir konumdadır. Bu oluşumun temel konfigü-
rasyonlarını açıklamamız ve radikal sorunlara çözüm getirmek suretiyle, sos-
yo-ekonomik ve siyasal dalgalanmaların bilimsel kimliğini ortaya koymamız 
gerekmektedir.

Osmanlı kök paradigmasını meydana getiren siyasal merkez-çevre diyag-
ramının, toplumsal yapımızın arenası konumuna getirilmesi, çevrede yaşayan 
asli tabakanın ötekileştirilmesi bu tür bunalımların odak noktası konumuna 
yükselmiştir. Çevre; yüz yıllar süren kovulma - dışlanma - Yemen’e sürülme - 
tekmelenme ve ötekileştirilme sonucu, artık toplumsal ameloriazyon sürecine 
uğrayarak asli kimliğine ulaşmıştır. Ancak, tarihsel süreç içinde, çevrenin atıf 
sistemini temsil eden Celali ayaklanmaları metabolizması; tarikatlaşma, ka-
vim güdüsü, koruyuculuk ve rekabet normları sonucu, sığınmacı konumun-
da bulundukları İslam inanç sistemini parsellemeye çalışmışlardır. Gülenizm, 
bu çizgiden hareket ederek, İslam şemsiyesi altında, Judeo-Hıristiyan odak 
noktasından İslami perspektife yön vermeye çalışmış ve yerlilik atıf alanının 
kutbunu oluşturmuştur. Paralel İslam, bu istimalet sürecinin doğal bir sonu-
cu olarak gerçekleşmiştir.

Türk toplumunun bu tarihsel dramı, kendiliğinden belirmiş bir olgu de-
ğildir. Rastlantısal açıklamalar gerçeği ötekileştirmeden ileri gidemez. Bu ne-
denle, olayları yüzeysel açıklamaların ötesinde, derinde yatan ana damarla-
ra inilerek bilimsel analizlerin yürütülmesi gerekmektedir. Biz, bu yazımızda 
benzeri tezi tarihsel perspektifte ortaya koymaya çalışacağız. Şöyle ki; yakın 
bir süre önce, 700. yılını kutladığımız Osmanlı İmparatorluğu, Karahanlılar 
ve Memluklar hatta Selçuklulardan beri devam eden bir kültür ve medeniyet 
mirasının önemli halkasını teşkil eder. Ünlü sosyo-antropolog Arnold Toyn-
bee’nin yerinde tespitiyle: “Üzerinde güneşin batmadığı uzun süren bir impa-
ratorluk” modelinin sosyal yapısı, kültür değerleri ve dünya görüşü hakkında 
bu vesile ile geniş çapta incelemelerin yapılması gerekir. Ancak, bu yazımızda 
biz, Osmanlı’nın kimlik yapısına eleştirel bir açıdan yaklaşmak istiyoruz. Zira, 
tarihsel süreç içinde oluşan kimlik sorunu, sürekliliğini günümüzde de ko-
rumak suretiyle Türk toplum yapısını etkilemektedir. İmparatorluğun kültür 
dokusunun belirlenmesi, her şeyden önce, kimlik tartışmasını gündeme getir-
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mektedir. Bu açıdan bakıldığında: “Osmanlı kimdir? Nereden geliyor? Kendini 
nasıl algılamaktadır?” Bu tür soruların irdelenmesi, imparatorluğun mahiyeti, 
tarihi oluşumu, sosyal rol ve kişilik yapısı hakkında önemli ip uçlarını ortaya 
koyacağı kanısındayız. Bir toplumda, bu tür ilişkiler sistemine yönelik eği-
limlerin ele alınması, büyük ölçüde kültürel kimliğin belirlenmesine katkı da 
bulunabilir. Bu nedenle kimlik tespiti, aynı zamanda kültürel değerlerin yo-
rumlanması anlamını da taşır. Nitekim, F. Braudle’nin yerinde tespitiyle, kim-
lik sorunu, aynı zamanda geçmişle bugün arasında bir uyum da sağlamaktır. 
Bu çerçeve içinde, Osmanlı kimlik yapısının irdelenmesi, günümüzde ortaya 
çıkan birçok toplumsal sorunlarımıza çözüm yolu bulmamızı da sağlayabilir.

İmparatorluğa yönelik bu ön verilerin ışığında, Osmanlı gerçeğine sosyal 
ilişkiler sistemi kadar, antropolojik değerlerle yüklü bir bakış açısı ve oryantas-
yonu ile yaklaşımı uygun bulmaktayız. Tarihte süreklilik (contuinitè) ilkesine 
inanıyoruz. Bu yüzden, Osmanlı’nın tarihimizin, uygarlığımızın ve kültürümü-
zün kilometre taşlarından birini, belki de en önemlisini oluşturduğu kanısın-
dayız. Ancak bütün değerlendirmelerimize rağmen, belirttiğimiz gibi, tarihe 
eleştirel açıdan bakılması gerekliliği inancındayız. Bu tür bir yaklaşım, hem ta-
rihimizin güçlü yanını ortaya koyar, hem de günümüz ile geçmiş arasında köp-
rü kurmak suretiyle, nerelerde yanlış adımlar atıldığını bizlere açıklayabilir.

Batılı düşünürler, özellikle Karl Popper, Mantıkçı Pozitivistlere karşı bilim-
de esas olan “teorilerin yanlışlanabilirlik” ilkesinin ileri sürülmesi kanısında-
dır. Biz de, benzeri bir görüşten hareket ederek, tarihselciliğin (historisizm) 
olguları sıralamasına karşı, onların “sorgulanması” gerekliliğine inanıyoruz. 
Tarihimize saygılıyız, fakat sorgulama hakkını günümüz tarihselci bir me-
todolojiyle kullanmak ve tarihselcilik bakış açısından uzaklaşmak istiyoruz.

Bilindiği üzere, “Türk devleti” kavramının, İslam ile ilk tanışması, Kara-
hanlılar döneminde ortaya çıkmaktadır. Karahanlılar, İslam’ı benimserken de 
(932) yazı dilinin Arapça olmasını tercih etmişlerdir. Böylece, Gök Türkler-
den beri devam eden yazı dili, İslamiyet’in kabulü ile yön değiştirmekte ve 
Araplaşma sürecine yönelik bir eğilim içine girmektedir. Bu tür bir değişimde, 
İslamiyet’in hiçbir etkisi söz konusu olmamakla beraber, yöneticilerin yerlilik 
yüklü değişme motivasyonu kitleleri yönlendirici bir rol oynamıştır. Benzeri 
oluşumları, Türk toplumunun tarihsel gelişimi ve Türk insanının mizacında 
-idiosyncracicy’nde- gözleyebiliriz. Nitekim, Bilge Kağan’ın 732 yılında kardeşi 
Kül-Tigin için diktirdiği anıtta: “Ey Türk Milleti (budunu), birçoğunuz Çinlilerin 
tatlı sözleri ve hediyeleri ile bozularak öldünüz. Çin Milleti’ne beylik erkek evla-
dınızı kul kıldınız, hanımlık kız evladınızı cariye kıldınız. Türk beyleri Türk adını 
bıraktınız.” tarzındaki yakınmaları trajik bir üslupla açıklanmıştır.

Günümüzde, “Türkiye’nin, hatta bütün İslam Dünyası’nın en büyük tarihi 
mezarlığı Ahlat’tadır. Bu mezar anıtları, Türk sanatının ve kültür tarihinin sekiz 
yüz yıllık belgeleridir. Bunların benzerlerini Uluğ Türkistan’da da bulmaktayız. 
Kül Tigin ve Bilge Kağan anıtları tüm yapı stilleri ile adeta Ahlat mezar taşların-
da nakşedilmiştir. Her iki anıt arasında mahiyet ve ölçüler bakımından yakınlık 
bulunması ve Evliya Çelebi’nin dilleri (Çağatayca’ya çalar) demesi; Ahlat halkı-
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nın Doğu Türkistan’dan göçen oymaklardan meydana geldiğini düşündürür.”1 
Ancak, Ahlat mezar taşları, yazı dili özellikleriyle Kül Tigin ve Bilge Kağan 
dönemi yazı dilinden uzaklaşmıştır. İslamiyet’e olan derin saygı, hatta tutku 
derecesindeki bağlılık, Karahanlılarda kimlik farklılaşmasının başlangıcını 
oluşturur. Kutadgu Bilig ve Divan-ü Lugat-it Türk bu dönemde ele alınmış, 
Türk dilinin önemi ve zenginliği ileri sürülerek, yöneticilerin Arapça’ya olan 
eğilimleri önlenilmeye çalışılmıştır.2 Her iki eser de, dönemlerinde yöneticilere 
yerinde yapılmış en önemli uyarıdır.

Horasan merkez olmak üzere, İran’da kurulan Büyük Selçuklu Devleti’n-
de bir adım daha atılmış, yönetim (bürokrasi) İranlılara devredilmiş, resmi 
dil olarak da Farsça tercih edilmiştir. Türk tarihinde ilk kez, hem yönetim 
hem de resmi dilin yabancı güçlere tahsis edilmesi gerçeğine Büyük Selçuklu 
Devleti’nde tanık olmaktayız. İrène Melikoff, bu durumu “Acemleşme” olarak 
belirtiyordu. Böylece, Araplaşma ve Acemleşme adeta Türk tarihinin bir alın 
yazısı oluyordu. Belki, Halil İnalcık’ın Osmanlılar için tercih ettiği “istimâlet” 
teorisini Büyük Selçuklular için de kullanabiliriz.3 Aslında, bazı tarihçiler İran 
Selçuklu Devleti’nde ortaya çıkan eğilimlerin Abbasilerden alınan Memlûk tar-
zı bir kültürel iktibasın ürünü olduğu kanısındadırlar.4 Bilindiği üzere, Mem-
luklar (Kölemenler) aslında bir Türk devletidir. Mısır, Suriye, Hicaz ve Güney-
doğuda yaşamışlardır (1250-1517). Yönetime, Çerkezlerin de seçilme hakkını 
tanımışlardır. Ancak, ordu ve yönetici kadro Arapça konuşmayı temel kabul 
ederek Araplaşmışlardır. Bu olay, bize, Afşinlilerden sonra Türklerin ikinci kez 
Araplaşma sürecini gösteren hazin bir örnek olsa gerek. Tarihi köklere dayalı 
bu politika, Osmanlı için de etkileyici bir unsur olacaktır. Nitekim, “Fethedilen 
yerlerde yerli halkı kendi tarafına kazanma” yani istimâlet siyasetini, Osman-
lılardan önce Selçukluların uyguladığını söyleyebiliriz. Ancak, bu bir yaklaşım 
tarzı veya olaylara çözüm getirebilme biçimidir. Bu nedenle, tamamıyla katıla-
bilmek mümkün olmayabilir. Hatta, Bahaeddin Ögel ve Faruk Sümer’de rast-
ladığımız “göçebe-gezginci bir topluluğun dinamik yapısının yerleşik bir düzene 
uyum sağlamasında bu tür yaklaşımların gerekliliğini” ön gören istimâlet teo-
rilerinin de yeterli olmadığı söylenebilir. Bir kısım Batılı tarihçiler ise, konuya 
büsbütün farklı yaklaşımlar ileri sürmektedirler. Harem-i Hümayun üzerine 
dikkate değer bir araştırma yürütmüş bulunan Leslie Peirce’e göre:

“Hükümran hanedanının emrinde bir köle (devşirme) askerler ordusunun 
bulunması, daha önceki klasik İslam devletlerinin de (Abbasiler gibi) bir 
özelliğiydi. Sadece hükümdara sadık ve kaderleri sadece onun iyi niyeti-

1 Beyhan Karamağaralı, Türk Mimari Eserlerinde Ahlat Mezar Taşları, Ankara 1993, s. 1-2.
2 Türk adının geçtiği ve Türkçe yazılan ilk kaynak eser Kutadgu Bilig’tir. 
3 Halil İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Problemi”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı: 7, 
Ankara, Mayıs 1999, s. 9-34.
4 Mustafa Cezar, Osmanlı İmparatorluğunda Levendler, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yayın-
ları, İstanbul 1965, s. 322. Buna karşılık, Emevi halifelerinin, soylu Arap kadınlarıyla evlenerek 
soylarını korumaktan gurur duyduklarını bilmekteyiz. Ancak, İslam tarihinin ikinci yüzyılında 
Abbasi halifelerinden çoğu köle cariyelerinin çocukları idi. (Leslie P. Pierce, Harem-i Hümayun, 
ikinci baskı, 1998, s. 48-49.)
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ne bağlı çok iyi eğitilmiş kölelerin, devlete, çıkarları hükümdarınkiyle çatı-
şabilecek soylulardan daha güvenilir ve etkili şekilde hizmet edeceklerine 
inanılıyordu.”

Böylece, Osmanlı, I. Murat’tan itibaren sadece hukuken köle statüsünde 
olanlar değil, yönetici sınıfın diğer üyeleri (Enderun veya Saraylı) için de kul-
lanılabilen “kul” sistemini kendi soylularına tercih ediyordu. İnalcık’ın, bu 
yaklaşımını Dimitri Kitsikis farklı yorumluyordu. Kitsikis’e göre:

“Kapıkulları birliğini 14. yüzyılın ikinci yarısında I. Murat oluşturmuştur. 
Sultanın düşüncesi, büyük ocakların ve dini grupların etkilerinden kurtul-
mak ve ruhen-bedenen kendisine bağlı bir seçkin tabaka üzerinde mutlak 
otoritesini temellendirmekti. Kapıkulu olacak kişinin aile, köy ve diniyle 
tüm bağlarını koparması, aynı yeni doğmuş gibi, hükümdardan başka 
kimseye maddi ya da duygusal herhangi bir bağ hissetmemeleri gereki-
yordu. Bu ayrıcalıklı kişiler yalnızca Rumlar, yani Ortodoks Hıristiyanlar 
arasından çıkıyordu. Müslümanlara bu mevkilerin kapalı olmasına baha-
ne olarak, gerçek bir müminin (kul) olamayacağı gösteriliyordu.”

Kitsikis’in “Türk-Yunan İmparatorluğu” adlı eserinde ileri sürdüğü bu tez, 
kanımca İnalcık’ın yorumundan daha mantıklı görünmektedir. Her iki tarihçi 
de, “Kul” sisteminde birleşmekte; fakat Kitsikis, kişisel analizinde “Sultanın 
ruhen ve bedenen kendisine bağlı ve kendi soyundan gelmeyen, her yönü ile 
değerlerinden soyutlanmış” adeta bir (Kolhoz) veya (Kibbutz) insan tipini öne 
sürer gibi görünmektedir. Osmanlı’da, kendi halkına güven duygusu yerine, 
hanedanlığın korunması ön plana geçmektedir. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
45 yıl süren saltanatı döneminde göreve gelen dokuz veziri azamdan sekizi Hı-
ristiyan kökenli idi. Bu tablo, Türk Milleti’nin tarihinde yarım yüzyılın sadece 
“dönmelere” tahsisini gözler önüne serer ki, dünyada bir benzerine rastla-
mak mümkün değildir. Bu nedenle, Fuat Köprülü’nün: “İstanbul’un fethinden 
önce tamamıyla kurulmuş olan Osmanlı bürokrasisinin, Bizans tesiri altında 
kaldığına dair ortada hiçbir delil bulunmadığı” görüşü de doğrudur. Model, 
Osmanlı’nın tarihsel geleneğinde aranmalıdır. Ancak, “Fatih devrindeki bel-
gelere dayanarak, Enderun teşkilatını ve oradaki memur ve müstahdemlerin 
isimlerinden, bunların kâmilen Müslüman oldukları” tarzındaki yargılarına ka-
tılmamız mümkün değildir.

O dönemlerde, Osmanlı modelinin aksine, benzer coğrafya ve dini değerleri 
paylaşan İran ve Arap kavimlerinde “yerlilik” -nativistic- unsurlarının top-
lumsal transformasyonuna tanık olmuyoruz. Aksine, hem Araplar hem de 
İranlılarda kavim asabiyesi veya sosyal dayanışma şuuru (Esprit de Corps) 
son derece güçlüdür. İbn Haldun, Mukaddime adlı ünlü eserinde, asabiye 
duygusuna tarihin hareket ettirici gücü olarak büyük değer verir. İbn Hal-
dun’a göre, tarihi yapan asabiye şuurudur. Çünkü, asabiye aynı zamanda, 
fertleri ortak duygularda birleştiren bir dayanışma duygusudur. Tarihi veriler 
bize göstermektedir ki, İran ve Arap halklarında bu asabiye duygusu, gü-
nümüze kadar etkinliğini sürdürmüştür. Ne Arap ne de İran toplumları, dil 

224_Orhan_Turkdogan.indd   5 31.10.2016   16:14:46

13



6 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

ve kültürlerini bir başka toplumun hegemonyası altında değişimine asla izin 
vermemişlerdir. Claude Cahen ise, “Türkler arasında -Araplarda olduğu üzere- 
kavim şuuru kuvvetli değildir.” diyordu.

İran Selçuklu ve onun devamını oluşturan Anadolu Selçuklu Devleti’nde, 
resmi dilin Farsça olması, Türkçe’nin geri plana itilmesi ve yönetimin yabancı 
unsurlara devredilmesi önemli toplumsal gerginliklerin ortaya çıkmasına ne-
den olmuştur. Bu da, halk ve aydın dili ayrışımıdır. Halk da, ana dili temsil 
eden öz Türkçe, yönetici ve aydın kitle de ise Farsça etkin bir unsur olarak 
yerini almıştır. Melikoff, 13. yüzyılda kentlerde hayatın çok canlı olduğunu, 
Farsça konuşulduğunu ve Fars kültürünün egemen olduğunu ileri sürüyor-
du.5 Niyazi Berkes ise, “o dönemden beri Türk dilinin Reaya dili olarak yaşadı-
ğını” ileri sürüyordu.6

Aydın-halk farklılaşması, aslında sağlıklı toplumlar için tasvip görmeyen 
ikili (dikotamik) bir yapıyı ortaya koyar. Bu tür bir oluşum, aynı zamanda sos-
yal sistemdeki önemli gerginlik ve kültürel kırılmaların birer yansımasıdır. Yu-
karıda belirtildiği üzere, İran Selçuklularından intikal eden tutum ve zihniyet, 
Anadolu Selçuklu Devleti’nde de devam edecek, resmi dil yine Farsça olacak, 
yönetim de çoğu kez İran’dan ithal edilen beyin göçleriyle desteklenecektir. 
Türk kültürü ve değerleri bir yana itilecek, İran kültürü yaygın bir biçimde 
kentli-aydın tabakaya nüfuz edecektir. Kültür ve yaratıcılığı besleyen elitist 
kadronun İranlaşması veya Melikoff’un deyimiyle “Acemleşmesi”, gelenekli 
Türk kültürünün büyük ölçüde yara almasına neden olacaktır. Melikoff’a göre:

“Çoğu hala göçebe olan kırsal kesim Türkmenleri, kent merkezlerindeki 
Müslümanlaşmış ve Acemleşmiş halkla geçinemiyordu. Kentlerde yaşa-
yan insanlar, cahil ve Türkçe’den başka dil bilmeyen Türkmenlere iyi göz-
le bakmıyordu. Onlara Etrâk-ı bı-idrâk diyorlardı. Türkmenler konformist 
olmayan ve heterodoks bir inanca sahip olduklarından Etrâk’ın dini zayıf 
diyorlardı.”7

İster “yerli halkı kendi tarafına çekmek”, isterse “göçebe dinamizmasının 
yerleşik düzene uyması” tarzında telakki edilsin, bu tür “istimâlet teorileri”nin 
Türk toplum yapısındaki sonuçlarının iyi tahlil edilmesi gerekir. Kendi hal-
kına yönetimi layık görmeyen bir devlet, yabancı kültürün istilasına imkân 
tanımak suretiyle değerlerini tahrip ediyordu.

Karahanlılardan beri devam eden yabancılaşma süreci, İran Selçuklu ve 
Anadolu Selçuklu devletlerinden itibaren, Osmanlı İmparatorluğu’nda da derin 
izler bırakacak tarzda şekillenecek ve kurumsallaşacaktır. Osmanlı, Farsça’yı 
geri plana iterek, Türkçe’yi resmi dil kabul edecek, ancak orduyu ve yöneti-
mi devşirme unsurlarına bırakacaktır. Bu köklü değişmelere rağmen, Arapça 

5 İrène Melikoff, İlk Osmanlıların Toplumsal Kökeni, s. 149, yayına hz. Elizabeth A. Zachariadou, 
Osmanlı Beyliği: 1300-1389, Tarih Vakfi Yurt Yayınları, İstanbul, 1997. Keza, yine Anadolu Selçuk-
lular döneminde Acemleşmenin boyutlarını göstermesi bakımından halkta yaygın olan aşağıdaki 
atasözü ibret verici olsa gerek: “Türk iti şehre gelince Farsça ürür.”
6 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi Yayınevi, 1973, s. 225.
7 Melikoff, “a.g.m.”, s. 149-150.
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ilim dili olarak alınmak suretiyle, Karahanlılardan başlatılan gelenek sürdü-
rülerek “Araplaşma” süreci hız kazanacaktır. Ancak,

“Osmanoğulları hükümet işlerinde Türkçe’yi kullanmışlarsa da bu dil 
hiçbir müessesede halka öğretilmemiş; bilindiği üzere Arapça hakim ol-
muştu. Batılılaşma devri başlayınca, mekteplere Arapça ile Farsça olmak 
üzere iki dil girmiş, medreselerde de yalnız Arapça okutulmuş ve bu iki 
dilin yardımıyla Osmanlıca adı altında karışık bir Türkçe ortaya çıkmıştır. 
Bununla beraber, medreseler 1908 inkılabına kadar Farsça ile Türkçe’ye 
kapılarını açmamışlardı.”8

Yeniliğe Açılma: Horasanlaşma

Tarihsel açıdan izlenildiğinde, Türk halkı için bir mizaç biçimi -idiosync-
razy- vardır. Algı alanı yeniliğe tutkunluk göstermesi bu sürecin bir alameti 
farikasıdır. Nitekim, Orkun Anıtları’nda Bilge Kağan’ın Budunu’na: “Çin’in 
tatlı sözlerine kanmayın, törelerini kendinize benzetmeyiniz.” gibi tarihsel uya-
rıları yanında, Büyük Selçuklu Devleti’nin İran’ı fethi sonucu, bir istimalet 
uğruna dil ve kültürünü ötekileştirmek suretiyle Acemleşme olgusu ve Os-
manlı’da -bir Frenkleşme ütopyası amacı ile kendi öz kimliğini- Batıcılaşma 
veya Yabancılaşma algı alanına harcaması toplumsal gaflet ve dalaletin pro-
to-tipini oluşturur. Az sonra göreceğimiz gibi, Osmanlı Yabancı Soylu kariz-
matik tabakasının, Frenk kültürünün ana damarı Batılaşmanın da ötesinde, 
Batıcılılaşma bataklığına Türk toplumunu sürüklemesi tarihsel bir gaflet ol-
muştur. İslamlaşma mı? Pan Arabizm mi? Algılaması ise bu oluşumun nerede 
ise doğal yapısını oluşturmuştur.

Gözleneceği üzere, günümüz sosyal antropolojisi, kültür iktibası (cultural 
borrowing) üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Buna göre, kültür ve uygarlık 
alanında güçlü olan ülkeler, yeniliğin yayılması sürecinde etkin rol oynarlar. 
Nitekim, Türk toplumunda yeniliğin kabulü hususunda İslamiyet kaynak rol 
oynamıştır. Karahanlıların önderi Saltuk Buğra Han da “İslam dinine girmiş” 
(932), Arapça’yı yazı dili olarak kabul etmiştir.9 Oysa, bir dini sistem olarak 
İslamiyet, bu tür bir radikal değişime ışık yakmış değildir. Çünkü, Kur’an: 
“Sizi kavimlere ayırdık ki birbirinizi tanıyasınız.” buyuruyor. Aynı şekilde, Ha-
dis de: “Kişi kavmini sevmekle suçlandırılamaz.” veya “Kavminin efendisi kav-
mine hizmet edendir.” tarzında “kavim bağlılığını” önermektedir. Kur’an’ın bu 
yaklaşımı, insan psikolojisinin harikulade bir niteliğini ortaya koymaktadır. 
Ana sevgisi, aile bağlılığı, vatan aşkı Allah’ın yarattığı ve kuluna ihsan bu-
yurduğu eşsiz yüceliklerdir. Bunlar olmadan sosyal birlikteliğin ve hayatın 
anlamı olamazdı. Bu nedenle, millet sevgisi düşünülmeden ümmet sevgisine 
geçilemeyeceği gibi, bu iki evrensel değer birbiri için de feda edilemezdi. Millet 
özelliğinden yoksun bir ümmetçilik kadar, ümmet idealinden uzak düşen bir 
millet sevgisi (milliyetçilik) de İslami dengeyi bozabilirdi. İslam, aslında evren-
de ezeli armoniyi temsil eden bir dindir.

8 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, Cilt: 1-2, Eser Matbaası, İstanbul, 1977, s. 3.
9 İngiliz Gizli Servisi MI5, Yesevi Yayınevi, İstanbul, 1999, s. 306.
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Yeniliğe açık bir mizaca sahip bulunan Türk kavimi (budunu) bu hassas 
dengeyi koruyacağı yerde, Arap ve İran kültür unsurlarını benimsemiş, kavim 
asabiyesini koruyamamıştır. Oysa, bu iki kavim, İbn Haldun’un tarih felsefe-
sinin özünü teşkil eden asabiye bilincine bağlı kalmak suretiyle kimliklerini 
korumuşlardır. Hatta, Fazlur Rahman’ın belirttiği gibi, “Emevi ve Abbasi politi-
kası, aslında Arapçılığın İslamileştirilmesi” veya Seyit Hüseyin Nasr’ın yerinde 
teşhisiyle, “İslam’ın millileştirilmesi” anlamına geliyordu. Gerçekte, “Araplar, 
İslam dinini adeta Araplaştırmışlardır.” Bu nedenle, İranlılar ve Araplar, İslam 
şemsiyesi altında milli kültürlerini korumuşlar, Türkler gibi kimlik kaybına 
uğramamışlardır. Bilindiği üzere, bir Türk boyu olan Afşinliler, bu süreçte 
Araplaştırılmışlardır.

Son yıllarda ele geçirilen İngiliz Gizli Servisi M15’in tespitleri bile: “İslam’ın 
milli özellikleri yok edici etkisi, Osmanlıların doğudaki akrabalarını unutmala-
rına yol açmış, bunun neticesi olarak da Asya’dan uzak düşmüşlerdir.” tarzın-
dadır.10 Bu yargılar, aslında Türk toplumunun İslam’ı algılama biçimi kadar, 
mizaç ve kişilik yapısından da kaynaklanmaktadır. Bu da, Bernard Lewis’in 
deyimiyle her şeyden önce, “Türk toplumunun milli benliğini İslam içinde erit-
miş olmasında aranmalıdır.”

Yerlilik Kimliğinin Yitirilmesi: Devşirme Kültürüne Dönüşüm

Osmanlı İmparatorluğu, Karahanlılar ve Selçuklulardan beri devam eden 
kültürel iktibas sürecini, devşirme modelleriyle had safhaya ulaştırmıştır. Ne-
dir bu devşirme modeli? Niçin bu yola başvurulmuştur? Bu modelin, Türk 
toplum ve kültür tarihi açısından ne gibi sonuçlar yaratabileceği düşünülmüş 
müdür? Bu hususların, bilimsel tartışmaların ışığında aydınlığa kavuşturul-
ması gerekir. Bu noktada iki temel unsura açıklık getirmem gerekmektedir. 
Bunlardan biri, yukarıda belirtildiği üzere, Türk Milleti’nin kültürel alıntılara 
açık bir mizaç ve kimliği temsil etmesi; ikincisi de tarihimizde rastladığımız 
Oğuz-Türkmen ikiliği diye belirlenen “ben ve öteki” ayırımına uygun bir refe-
rans noktasının belirlenmesidir.

Oğuz-Türkmen ikiliği, Edward Shills’in merkez-çevre (center-periphery) 
modeliyle daha iyi anlaşılabilir. İran Selçuklu Devleti’ni kuranlar, kendilerini 
Oğuz kabul ederek merkeze yerleşirken, Türkmenleri dışlamış ve çevreye it-
mişlerdir. Selçuklulardan itibaren devam eden bu zihniyet, Osmanlı’da daha 
sistematik bir biçim kazanmıştır.11

Osmanlı zihniyetine göre, Karamanlılar da Türkmen olarak kabul edili-
yorlardı. Fatih’in “Avni” mahlasıyla yazmış olduğu bir şiirinde: “Hakkımızda 
saltanat iddia edermiş ol Karamani-Hüda fırsat vire gidem kıram ani” tarzın-
daki serzenişlerinde, merkezin çevreye olan sert tepkilerine tanık olmaktayız. 
Merkezin çevreye, yani Oğuz’un Türkmen’e bu bakış açısı, aynen Yeniçerile-
re de yansımıştır. Otlukbeli Savaşı’nda, Yeniçeriler ve Rumeli Beyleri: “Hey 

10 İngiliz Gizli Servisi M15, s. 306.
11 Oruç Beğ Tarihi’ne göre, Osmanlı’nın Türklere bakış açısı son derece alçaltıcı ve küçültücüdür: 
“Türkmen Haramzadeleri” söyleminde gözlendiği gibi. (Atsız, Oruç Beğ Tarihi, İstanbul, 1972, s. 
118-120.)
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uğursuz hain Türkmenler” demek suretiyle Karamanlılar ordusuna saldırmış-
lardır.12 Aynı şekilde, Oruç Beg tarihinde Babailer de, Türkmen grubundan 
kabul edilmişlerdir. Bu yüzden Anadolu Selçuklularının da Babailere bakış 
açısı dışlayıcıdır. Nitekim, Selçukluların Moğol istilası karşısında, Babailer 
Moğolları desteklemişlerdir.13 İnalcık’a göre, “Fatih’ten sonra Osmanlılar Türk-
menliğe cephe almışlardır.”14 Hatta, Akkoyunlu-Türkmen rekabeti ortaya çı-
kınca Osmanlı bürokrasisi kendi Türkmenlerini Yörük adıyla Doğu Anadolu 
Türkmenlerinden ayırmıştır. “Türkmenler, Osmanlılarca Alevi-Kızılbaş olarak 
ayırt edilmiştir.”15

Oğuz-Türkmen ikiliği, Türk toplum yapısında bir diğer önemli gerginliktir. 
Yavuz Selim-Şah İsmail karşılaşmasında, Türkmenler Şah İsmail’i kendile-
rinin gerçek piri ve hükümdarı saymışlardır. Çünkü, Osmanlı sarayı onlara 
devlet düşmanı olarak bakmayı bir gelenek haline getirmiştir. Böylece, Türk-
menlerin hetorodoks inanç sistemlerine kaymalarında, hatta İranlılaşma sü-
recinde, Osmanlı’nın bu tutumu önemli rol oynamıştır.

Halil İnalcık’ın isabetli teşhisiyle: “İlkin devletin sırf kullara (devşirmelere) 
dayanan bir hanedan imparatorluğu haline gelmesi, öbür yandan Türkmenle-
rin dışlanması sonucu, saray ve bürokrasi artık Türklük kimliği üzerinde dur-
mamıştır. Osmanlı’nın, kendini Türk’ten ayrı tutması, bu tarihi ve siyasi şart-
larla açıklanabilir.”16 Yine, İnalcık’ın belirlemesiyle: “Türklük, halk şairleri tüm 
hayat tarzı, yani dili ve kültürü ile (halkta) yaşamakta ve kendi ayrı etnik varlı-
ğının bilincinde idi.” Bu durum, bize, Osmanlı toplum yapısında yönetici sınıf 
veya aydın-halk farklılaşmasının kesin çizgileriyle belirlendiğini gösteriyordu.

Osmanlı düzeni, gerek Saraylı veya Enderun, gerekse Yeniçeri adı altında 
oluşturulan modellerle, hem bürokrasisini hem de ordusunu, küçük yaşlarda 
kazanılmış Hıristiyan çocuklarla teçhiz ederken, çiftçi veya reaya (köylü-halk) 
sınıfı kendi asli unsurunu oluşturuyordu. Robert Martin’e göre, yönetici aris-
tokrasi:

l) Eski ahiler (padişahın çevresinde bulunanlar);
2) Yöneticiler (Kapıkulu’ndan gelenler);
3) Taşralı memurlar olmak üzere üçlü bir farklılaşmayı ortaya koyuyordu.17

Robert Martin’in bu değerlendirmesine bir de askeri (military) sınıfı, yani 
Yeniçerileri ekleyebiliriz. Böylece, yönetici sınıf, en geniş anlamda bürokrasi 
ve militarist kadro doğrudan Ermeni, Rum, Slav, Boşnak, Arnavut ve Hırvat 
gibi ayrı etnik kökenlilerden oluşuyordu. Orhan Gazi (1326)tahta geçince, sa-
rayda Rikâbdar adıyla bir memuriyet ihdas ederek maiyetinde bulunan Molla 
Ayas’ı ilk olarak Rikâbdar tayin etmiştir.18 Ancak, Enderunlu Atabey, Mol-

12 Atsız, Oruç Beğ Tarihi, s. 205. Keza, Atsız, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, 1970, s. 118-120.
13 Yaşar Ahmet Ocak, Babailer İsyanı, Dergah Yayınları, 1980.
14 İnalcık, “a.g.m.”, s. 27.
15 İnalcık, “a.g.m.”, s. 27.
16 İnalcık, “a.g.m.”, s. 27.
17 Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, Cilt: I, TTK Yayınları, 1990, s. 96-98.
18 İsmail H. Baykal, Enderun Mektebi Tarihi, (tarih yok), s. 7.
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la Ayas’ın devşirme suretiyle toplanan gönüllü çocuklarını, saraya ve Acemi 
oğlanları kışlasına yerleştirilerek, nizamları üzere hareket ettirilmesi hizmeti 
verildiğini yazmaktadır.19 Bu durum, devşirme geleneğinin Orhan Gazi döne-
minde ele alındığını bize açıklamaktadır.

Bazı batılı araştırmacılar daha ileri giderek, Osmanlı’da rastladığımız En-
derun modelinin Selçuklular’daki Harem yani Odalık geleneğine dayandığını 
ileri sürmektedirler.20 Özellikle, Osmanlı beyliği üzerine bir inceleme yapmış 
bulunan V. Dimitriadis bu görüştedir. Bu duruma göre, Devşirme modelinin 
geleneksel kimliğinin 1383-1387’lerden öncelere uzanmış olması gerekir. Yal-
nız, Enderun tarihçileri, kuruluşun bu dönemlerde Gazi Evrenos tarafından 
uygulandığını ileri sürmektedirler.21

Gerçekte, Selçuklu sultanlarının saraylarında, hükümdar için satın alınıp, 
terbiye görerek yetişen ve saray (enderun) hizmetlerine atanmış memurlar 
arasında Hacıbülhicab gibi hizmetlere rastlamaktayız.22

Görülüyor ki, Osmanlıların kuruluşundan 1493’e kadar devşirmenin adı 
“pençik oğlu” idi. 1565’ten sonraki belgelerde ise Acem Oğlanları olarak geçi-
yordu.23 Bu kuruma, 17. yüzyılda verilen ad genellikle “Oğlan Cem’i” (1607-
1608) ya da 1622’de gözlendiği üzere “Yeniçerilik için oğlan alınmak” veya 
1638, 1646’da rastlandığı gibi “Devşirme” idi. “Pençi Oğlanı” ise, kurumun ilk 
ortaya çıktığında kullanılmıştır.

On altıncı yüzyıl tarihçisi Mustafa Âli’nin (1541-1600) -ki kendisi de Boş-
nak asıllı bir devşirmedir- “kul” sözcüğünü “Devşirme” anlamında ifade ettiği-
ni, bundan da “Hıristiyan devşirme kökenini” kastettiğini Cornell H. Fleischer 
açıklamaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, pençik sistemi I. Murat’ın 1377’de 
Edirne’yi başkent yapmasıyla başlatılmış, ancak I. Selim tarafından kaldı-
rılmış, o zaman her savaş esiri için 20 akçelik vergi ihdas edilmiş olması bir 
gelenek halini almıştır.24

Osmanlı’da kurumlaşan ve kökleşen devşirme veya Enderun sistemi, as-
lında militarist kadro ile bürokrasinin Türk olmayan unsurlara devri anlamını 
taşıyordu. Ancak, İnalcık, gayri müslimlerin on altıncı yüzyıla kadar, Osmanlı 
yönetici sınıfına devşirme sisteminin dışında da -yani dinlerini değiştirme-
den- katıldıklarını açıklamaktadır. Böylece, memleketin sahibi ve devletin ku-
rucusu Türk unsurlarının devreden çıkarılması, üretici ve vergi yükümlüsü 
tebaa yani reaya durumuna düşürülmesi, Osmanlı kimlik yapısındaki önemli 

19 Atabey Tarihi, Cilt: I, s. 6.
20 Speros Vryonis Jr., Mevlevi Dervişi Eflaki’nin Eserlerine Yansıyan 13. ve 14. Yüzyıl Anadolusu’n-
daki Müslüman Aileleri, yayına hazırlayan: E.A. Zachariadou, İstanbul, 1997, s. 238. Keza, Ana-
dolu Selçuklu Devleti, Alaeddin Keykubad zamanında Gulam-hane denilen okullarda yetiştirilen 
Türk veya Hıristiyan asıllı gençlerden oluşan bir Merkez Ordusu’nun varlığından söz açılmaktadır 
(Bkz. Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, ikinci baskı, 1992, s. 93.)
21 Vasilis Dimitriadis, Devşirmenin Kökenleri Üzerine Düşünceler, E.A. Zachariadou, a.g.e., s. 12.
22 Baykal, a.g.e., s. 12.
23 Dimitriadis, a.g.e., s. 26. Keza, Yavuz Ercan, “Devşirme Sorunu, Devşirmenin Anadolu ve Bal-
kanlardaki Türkleşme ve İslamlaşmaya Etkisi”, Belleten, Cilt: I, Sayı: 198, 1986, s. 679-722.
24 Dimitriadis, a.g.e., s. 20, 29. Keza, Cornell H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali, Bir Osmanlı Aydın 
ve Bürokratı, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996, s. 14.
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sosyal yarılmayı oluşturur. Saraylı (Enderun) karşısında yer alan reaya,25 aynı 
zamanda Yeniçeri ve Enderun gruplarının da vergilerini ödemekle yükümlü 
bir etrâktır.26 İnalcık’a göre, artık “16. yüzyılda Osmanlılarda Türklük kimliği 
silinmiştir.”27 Bu kavramın yerine Osmanlı, Anadolu Selçuklularından beri de-
vam eden “Etrak” sözcüğünü kullanmayı tercih etmiştir.

Köklerden Kopma: Patrimonial-Yönetim

Osmanlı toplum yapısındaki bu kimlik yitirilmesi oluşumunu, İnalcık pat-
rimonyal devlet anlayışına bağlıyordu: 

“Patrimonyal devlette hanedana bağlılık temel prensiptir. Hanedan için 
önemli olan, padişaha mutlak bağlılıktır. Bunun için de, bu sistemin gereği 
olarak, “kul” veya “gulamlar”a ihtiyaç vardır. Türkler, hanedandan sayıl-
dıklarından bu kurumlardan uzak tutulmuşlar, yasaklanmışlardır. Çünkü 
Osmanlı, Türk’ü “kul” yapamazdı. Bazı tarihçilerin iddialarının aksine, 
Timarlı orduda da “devşirme kul” cinsinden olanlar çoğunlukta idi.”28

İnalcık’ın, devşirme müessesesine yasallık kılıfı geçirmeye çalışan bu açık-
lama tarzına tamamı ile katılmak mümkün değildir. Zira, Orkun Anıtları’nda 
gözlediğimiz gibi: “Türk budunu” (halkı), “Türk Bilge Kağan”, “Türk Beğleri”, 
“Türk Tanrısı” ve “Türk töresi” gibi Türk sıfatından türetilmiş birçok kavram-
lar sürekli zikredilmektedir. Gök Türkler de, runik yazısını edebi bir üslupla 
kullanan bir devlet felsefesi ve deneyimine sahiptir. Metinlerin hiçbir yerinde, 
kağanın, halkına yukarıdan bakan bir eğilimine rastlanmadığı gibi, Türk in-
sanının yüceltilmesi soylu bir değer olarak vurgulanmaktadır. Özellikle, Çin 
halkının tatlı sözüne, yalanlarına kanılmaması yanında, onların kadınlarıyla 
evlenilmemesi hususunda üst yöneticiler sürekli uyarılmaktadır. Bu nedenle, 
yazıtlar, Etienne Copeaux’nun da (Türk Tarih Tezinden Türk İslam Sentezine) 
adlı yeni bir araştırmasında ifade ettiği gibi, sadece övgü metinler değildir; 
geçmiş kağanların zaferleri anlatılsa, Türk halkının gücüne duyulan inanç 
belirtilse de, yaşanan sefaletleri ve kapıda bekleyen tehlikeleri hatırlatan uya-
rılar daha da ağır basmaktadır. Ancak, metinler, J. P. Roux’un da ileri sür-
düğü üzere: “milli dirilişi” sembolleştirir. Hatta Copeaux: “Anıtların bir kimlik 
arayışını amaçladığını, bunun da Türk milliyetçiliği olduğunu” belirtmektedir. 
Oysa, Karahanlılar İslamiyet’i kabul ile Herodian nitelikte bir kültür değişme-
si sürecinin içine girmişlerdir. Osmanlı da bu yabancılaşma, doruk noktasına 

25 Reâyâ, halk kitlesidir. (Halil İnalcık, “Osmanlı İmparatorluğu”, Türk Dünyası Araştırmaları Der-
gisi, Sayı: 93, İstanbul, 1994, s. 153. Cornell H. Fleischer’e göre: “Reaya imparatorluğun vergi 
veren kesimi, devletin başlıca gelir kaynağıydı; Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerden, sultanların 
hükmettiği fethedilmiş topraklarda yaşayan çeşitli halklardan ve dil gruplarından gelme köylüler, 
zanaatkâr ve tüccarlardan oluşuyordu.” (Fleischer, a.g.e., s. 13. Ancak, Osmanlı kulları, tanımı 
gereği askeri-yönetici sınıfın üyeleri olmaları nedeniyle, yönetilenlerin (reaya) önemli kesiminin 
Türkler olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
26 Hatta reaya, 17. yüzyılın başlangıcında ileri yaşları, hizmet sürelerini tamamlamaları ya da 
malullük nedeniyle, etkin hizmetten çıkarılan Yeniçerilerinki Korucıyan Ocağı’nı oluşturuyorlardı. 
Vergilerini de ödemekle yükümlü oluyordu.
27 Halil İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Problemi”, a.g.d., s. 27.
28 İnalcık, “a.g.m.”, s. 28.
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ulaşmıştır. Görülüyor ki, Türk devlet geleneğinde İslamiyet’in kabulü ile kim-
lik değişimi gündeme gelmektedir. Bu oluşumu, Karahanlılar, İran Selçuklu-
ları, Memluklar, Anadolu Selçukluları ve nihayet Osmanlılarda kesin çizgile-
riyle gözleyebilmekteyiz.29 Öyle ki, Türkçe bir kenara itilerek, yerini Farsça ve 
Arapça’ya terk etmiş; yönetim de İranlılara veya başka unsurlara bırakılmış-
tır. Osmanlı, atalarından intikal eden ve dini yaşantıyı belirleyen bu kültürel 
mirası, İslam dininin taşıyıcı unsuru olarak kabul ettikleri Arapça’nın etki-
siyle birleştirerek, Osmanlıca denilen yapay bir dilin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Böylece, Türk toplumunda, bir yanda saray veya aydın dilini temsil 
eden divan edebiyatı, öte yanda halk edebiyatı olmak üzere, ikili bir kültür 
biçimlenmesiyle karşılaşıyoruz. Artık, Farsça saray ve edebiyat dili, Arapça ise 
ya hukuk ya da din ve millet dili durumuna geliyordu. Bütün eserler bu iki 
dilden çevriliyor, Türkçe asla kaale alınmıyordu.

Bunların da ötesinde, Osmanlıda, yönetici ve askeri tabakanın -Türk ol-
mayan güçlerin eline geçmesiyle- artık Türk’ten dışlanmış bir toplumsal pira-
mit, kültür yaşantısının bir parçası haline geliyordu. Bu nasıl oluyordu? Bu 
hususa kısaca değinmek istiyorum. Bilindiği üzere, “Osmanlı toplum yapısın-
da erkek kölelerin sadece askeri bir rolden fazlasını oynamaya başladıkları 
sıralarda, büyük ölçüde aynı nedenlerle, dişi kölelerin de hükümdarların ha-
nesinde önemli bir varlık göstermeye başladıklarına tanık olmaktayız.” Bu zih-
niyetin sonucu olarak, “I. Mehmed’in annesi Devlet Hatun aslında bir köle idi. 
Devlet Hatun’un ilk adı “Binti Abdullah” (İslamiyet’i sonradan kabul edenlere 
verilen lakap) idi. Ancak, Fatih’in babası II. Murad’ın annesi Dulkadir oğul-
larından Süli Bey’in kızı Emine Hatun’dur. Kısacası, Kanuni öncesi dönemin 
cariye valide sultanları şöyle sıralanabilir: I. Mehmed’in annesi Devlet Hatun, 
II. Mehmed’in annesi Hüma, II. Beyazıd’ın annesi Gülbahar, I. Selim’in annesi 
bir başka Gülbahar, Süleyman’ın ise Hafsa’dır. Peirce’ye göre:

“Cariyelik sistemi Osmanlı siyasasının temel bir özelliğidir. Yönetici elit 
içinde (kadın-erkek) kölelerin artan önemi, aynı zamanda yönetimin güç-
lenmesine destek sağlamıştır. Osmanlı geleneğinde, yasal eşler varken 
bile sadece ve sadece cariyeler kanalıyla çocuk yapılması ve her bir cari-
yenin sadece tek bir çocuk yapması ve her bir cariyenin sadece tek oğul 
sahibi olmasına izin verilmesi bir devlet siyaseti olarak kabul edilmiştir. 
Böylece, hanedana kimin geçeceği denetim altına alınmıştır.”

Osmanlı’da, soylu hanedanla evliliğe ilk örnek Orhan Gazi’nin bir Rum 
Tekfuru’nun kızıyla evlendirilmiş olmasıdır. Orhan Gazi, ikinci kez, sonradan 
Bizans imparatoru olan, Kantakuzen’in kızı Theodora ile evlenmiş, ancak The-
odora, din değiştirmeyi reddetmiş ve Bizans imparatorluk töreni diye bilinen 
(prokypsis) de, kutlamalara katılan Rum ve Türk davetliler önünde ihtişamlı 
bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Harry Luke ve Paul Wittek, Osmanlı Devleti’nin 
sadece İslami değil bir dereceye kadar da Hıristiyan olan, hatta I. Beyazıt’ın 
oğulları arasında Mehmet ve Mustafa’nın yanı sıra, bir Süleyman, bir Musa 

29 Memlûklar (Kölemenler), Türklerle Türkleşmiş, Çerkezlerden kurulu idi.
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ve bir İsa’nın bulunmasının sadece bir rastlantı olabileceği görüşünü de red-
detmişlerdir. Daha sonraki padişahların da, harem vasıtası ile Hıristiyanlarla 
yakın ilişkilerde oldukları Speros Vryonis gibi araştırmacılar tarafından ileri 
sürülmüştür. Elbette ki, bu görüşlerin tamamı ile tutarlı olduğu tezi savunu-
lamaz. Ancak, Osmanlı modeli, bu tür komplo teorilerinin üretilmesine kapıyı 
açık tutar görünmektedir.

Gerçekte, cariyelik sistemi, saraya devşirme akışını hızlandırmış, ordu ve 
yönetici sınıf giderek, Osmanlı toplum yapısında Türk olmayan unsurların 
eline geçmiştir. Böylece, yönetici tabaka -ki bir toplumun kültür yaratıcı ku-
şağını oluşturur- tümü ile Osmanlı’nın “avdeti” dediği dönme grubunun eline 
geçmiş oluyor, reaya veya halk tabakası ise, gelenekli Türk kültürünü yaşa-
tan kaynağın odak noktasını belirliyordu.

Kuruluşundan kısa bir süre içinde, bu tür ikili bir örgütlenme biçimi, top-
lum düzenine yansıyacak olan birliktelik şuurunda derin yarılmalara yol aça-
caktır. Daha ziyade mistik, kaderci ve içe dönük bir bakış açısını temsil eden 
halk edebiyatı ve kültürü karşısında, sürekli hayattan zevk almaya çalışan, 
hedonist ve dışa dönük Epikürien bir “Ben” imajının temsil ettiği saray ede-
biyatı, Osmanlı kimliğindeki ikili (dikotamik) yapıyı ortaya koyar. Dil ve edebi 
üsluptan, sanat ve estetik anlayışına varıncaya kadar, hayat felsefesini temsil 
eden değer ve inanç sistemlerinde beliren bu farklılaşma, aynı zamanda iki 
kültürlü bir toplum modelinin de yaratıcısıdır.

Osmanlı kültürünü derinden etkileyen bu ikili oluşumda, Enderuni aydın 
ile reaya diye belirlenen halk tabakasının ayrışımı, Türk toplumunun kader 
çizgisini belirleyecektir. Bu farklılaşmanın temel felsefesi de, yukarıda belir-
tildiği üzere tarihsel kökenlerden gelen Oğuz-Türkmen ikiliğinden kaynaklan-
maktadır. Oğuz, merkezi temsil ederken ve yerleşik düzenin bilincini taşırken, 
Türkmen çevreye itilen, dışlanan karşıt bir unsur olarak algılanmıştır. Os-
manlı da, Oğuz-Türkmen ikiliğinin süreklilik kazanmasına gayret göstermiş, 
yapısal yarılmalarda bütünleştirici ve uyumcu hiçbir fonksiyonel rol oynama-
mıştır. Tersine, kanalların daha da genişlemesi için her çeşit komplo teorileri-
ni gündeme getirmekten çekinmemiştir. Özellikle, 16. yüzyılda Türkmenlerin 
Şialaşmasına, Karamanların ise Hıristiyanlaşmasına adeta seyirci kalmıştır. 
Toplum yapısında, “Ben ve öteki” türü bilinçaltı yarılmaların içine itilmiş ol-
ması, Osmanlı’nın sonraları zuhur edecek olan birçok kültürel gerginliklerin 
de teşvikçisi olmuştur. Babai ve Şah Kulu ayaklanmaları, Şeyh Bedrettin ve 
Şah İsmail türü sosyal hareketler, hatta Celali olarak bilinen reaya eylem bi-
çimleri de aslında çevrenin veya Türkmen’in, merkeze -Oğuz’a- yönelik önem-
li tepkileridir. Çevreyi temsil eden grupların bu baş kaldırıları, temel felsefe 
olarak, merkezin devşirme zihniyetine yönelik kimlik savaşından kaynaklan-
maktadır.30 Hatta, Şah İsmail’in Güneydoğu ve Orta Doğu Türkmenlerinden 

30 Reayanın, Osmanlı’ya olan tepkisini, şu anonim deyişte daha da iyi gözleyebiliriz:
“Şalvarı şaltak Osmanlı,
Eğeri kaltak Osmanlı,
Ekende yok, biçende yok,
Yiyende ortak Osmanlı.”
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yüz binlerce göçebe insanı İran’a kaydırmak suretiyle Safevi Devleti’ni kur-
ması, merkez-çevre gerginliği sonucu ortaya çıkan çatışmaların ürünüdür.31

İnalcık, Anadolu Türkleri’nin Kapıkulu’na karşı asıl mücadele döneminin, 
Sarı-Sekbancı örgütünün ortaya çıkması ile, 1590’larda başladığını ileri sür-
mektedir.32

“Hatırlanacağı üzere, bu sıralarda devlet iki cephede, doğuda İran ve ba-
tıda Habsburglar’a karşı uzun bir savaş dönemine girdi. Habsburg aske-
rinin ateşli silahları karşısında Timarlı ordusu etkisiz kalınca devlet, Ana-
dolu’da tüfek kullanabilen ücretli Türkleri Sarıca-Sekban bölükleri halinde 
örgütledi ve cepheye sürdü. Bunlar, sadece savaş sırasında ücret alan bir 
askerdi, sürekli maaş alan devletin ayrıcaklı Yeniçeri askerine karşı rakip 
idiler ve aynı statüyü istemekte idiler. Devlet buna razı olmayıp ücretleri 
de kesilince, isyan ve eşkıyalığa saptılar, Celali oldular; devlet onları eş-
kiya anlamında Celali saydı ve Yeniçeri askerini kullanarak onları orta-
dan kaldırmaya çalıştı. İşte tarihimizde 1593-1610 yılları arasında Ana-
dolu’da gördüğümüz Celali ayaklanmaları, aslında işsiz-güçsüz kalmış 
Anadolu Türk askeri ile Kapıkulu arasındaki mücadeleyi ifade eder.”33

Türk tarihinin önemli bir döneminde, Devşirme askerleriyle Türkmenlerin 
(Sarı-Sekbancılar) karşılaşması anlamlı olsa gerek. Genel olarak, Celali ha-
reketlerinde, Kitab-ı Müstetab da rastladığımız üzere, Alevi topluluklarının 
etkin rol oynadıklarına tanık olmaktayız. İnalcık’ın yerinde teşhisiyle, ilk kez 
tarihimizde “Anadolu Türk askeri” ile “Kapıkulu” yani devşirme soylular ara-
sındaki tarihi gerginlik su yüzüne çıkmış oluyordu. Çünkü, Sekbanlar döne-
mi tarihimizde, Anadolu Türkleri’nin devletin askeri örgütlerinde -bunalımlı 
anlarda- önemli yer aldığı bir safhayı temsil eder. III. Selim’in gündeme ge-
tirdiği Batılılaşma projesinin bir yansıması olarak düşünebileceğimiz Nizamı 
Cedit adı verilen yeni bir ordu düzenlenmesinin temelinde de Yeniçeri devşir-
melerine yönelik tepkileri sezinlememek mümkün değildir. Nitekim, Nizamı 
Cedit, 1794 Eylül’ünde İstanbul dışında ve Boğaz üzerinde bulunan Levent 
Çiftlik’te ve ardından Üsküdar’da kurulacaktı. Bu birliklere alınacak askerler, 
artık devşirmeler değil, Sarı-Sekbancılardan iki yüzyıl sonra yeniden günde-
me gelen Anadolu Türk çiftçileri arasından seçilecekti. Bu anlayışa uygun 
olarak, 1802 yılı başında Anadolu’dan düzenli asker toplama yöntemi benim-
sendi. Böylece, 1806’nın sonlarında Nizamı Cedit 22.685 er ve 1.590 subayla 
muazzam bir kuruluşu ortaya koyuyordu. Ancak, devşirmelerin muhalefeti 
nedeniyle Nizamı Cedit, Balkanlarda örgütlenememişti. Kaynaklar ne derlerse 
desinler, Nizamı Cedit’e olan “Yeniçeri, ulema ve softalar” zümresinden kay-
naklanan “Batılılaşma” gerekçelerinin arkasında, kendi asli unsuruna dönüş 
eğilimini sezinliyoruz. III. Selim’in hallinden sonra, yerine getirilen IV. Mus-

31 Orhan Türkdoğan, Alevi-Bektaşi Kimliği, Timaş Yayınları, 1995. Keza, Faruk Sümer, Safevi Dev-
leti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Türklerin Rolü, TTK Yayınları, Ankara, 1976.
32 İnalcık, “a.g.m.”, s. 28-29.
33 İnalcık, “a.g.m.”, s. 28-29. Keza, III. Selim dönemi yenilikler ve devşirme teorisine yönelik görüş-
ler hakkında (bkz. Dimitri Kitsikis, Türk Yunan İmparatorluğu, İstanbul, 1996, s. 184.)
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tafa, Nizamı Cedit’i kaldırmış ve tüm kadrosunu da katletmiştir. Anadolu’ya 
dönüş, güvencenin, sadakatın bir uyanışı olarak belirtilmelidir.

Osmanlı toplum yapısında, İnalcık’ın isabetli teşhisiyle: “Devletin sırf kul-
lara dayanan bir hanedan imparatorluğu haline gelmesi, öbür yanda Türk-
menlerin dışlanması sonucu saray ve bürokrasi, artık Türklük kimliği üzerinde 
durmadı. Osmanlı’nın kendini Türk’ten ayrı tutması” çevrenin, merkeze olan 
savunma mekanizmasını güçlendirmiştir.34 Celali olgusu, Karen Barkey’in de 
belirttiği gibi, Osmanlı’nın kimlik sorunudur. Celalileri yaratan da, sonradan 
kendine bağlayan da yine devlettir.35 Bu nedenle, Osmanlı hem sürekli top-
lumsal gerginliklerin kaynağı olmuş hem de bu gerginliklerle mücadele etmek 
durumunda kalmıştır. Çünkü, Osmanlı “yerlilik” kimliğini koruyamamıştır. 
Nitekim, Celali hareketlerinden önce, Yavuz Selim’e karşı, Şehzade Ahmet ve 
oğlu Murat’ın Amasya’daki mücadelelerinde, yörenin çoğu Türkmen boyları-
nın verdiği destek bilinmektedir. Keza, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 
sarayın gözdesi -Hürrem Sultan’dan doğma- İkinci Selim’e karşı mücadelede, 
Anadolu’daki Türkler öteki şehzadelerin yanında yer almışlardır.36 Benzeri 
ayaklanmalar yanında Kiziroğlu, Karayazıcı, Abaza Mehmet Paşa ve Deli Ha-
san türü başkaldırılar da eksik değildir. Bir kısım padişah veya çoğunlukla 
şehzadelerde gözlenen, merkezi sisteme yönelik psikolojik tepkiler, zaman za-
man çevreyle olan bütünleşmeyi gündeme getirmiştir. Özellikle, II. Osman, 
ulemanın etkisiyle hacca gitmeye kalkışınca Yeniçeriler başkaldırmış, onu feci 
şekilde katletmişlerdir (1622). Çünkü, onun hac bahanesiyle Anadolu’ya ge-
çeceği ve burada Anadolu Türkleri’nden bir ordunun başına geçip Yeniçerileri 
yola getireceği söylentileri yayılmıştı.37 Aynı mizansen, Kanuni’nin oğlu şehza-
de I. Mustafa’nın da akıbetini hazırlamıştır. Padişah ve şehzadelere yönelik bu 
“devşirme” tepkileri, Türk edebiyatında da derin yankılar bulmuştur. Bunlar-
dan ilk akla geleni Necip Fazıl Kısakürek’e aittir:

“Bu yurda her belâ içinden gelir.
Hepleri hep hiçin hiçinden gelir.
Allah birdir dersin, sorarlar niçin?
Sonra tokat puta niçinden gelir.
Genç Osman’ı lif lif yolan o güruh,
Kahpe devşirmenin piçinden gelir.”

Stanford Shaw’a göre: 

“Genç Osman belki de annesi ve lalası Ömer Efendi’nin yerleştirdiği dü-
şüncelerle imparatorluğu çöküşe götüren adem-i merkeziye, akraba ka-
yırma ve rüşvet gibi olayları etkileyen gücün devşirmeler olduğunu düşü-
nüyordu. Bu durumu düzeltmenin tek çaresi hem sarayı, hem de yeniçeri 
ocaklarını “Türkleştirmek” olduğuna inanmaktaydı.”

34 İnalcık, “a.g.m.”, s. 27.
35 Karen Barkey, Milliyet Gazetesi, 28 Haziran 1965.
36 İnalcık, “a.g.m.”, s. 28.
37 İnalcık, “a.g.m.”, s. 29-30.
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Zaten, Kısakürek bu gerçeği yukarıdaki şiirinde dile getiriyordu.
Orhan Gazi’den itibaren yabancı soylu kadınlarla evlenme geleneği, bazı 

Batılı araştırmacıları “Osmanlı hanedanının safkan Türk olmaktan uzak bu-
lunduğu” sonucuna götürmüştür. Özellikle, A.D. Alderson, “hanedanlığın 
1/16 oranında Türk kimliklerini korudukları”38 kanısındadır. İnalcık’a göre, 
“bu sürecin devamlılığı 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı’da artık Türklük kim-
liğinin silindiği” anlamını taşır.39 Çünkü, kuruluşundan kısa bir süre sonra, 
Osmanlı dışı (devşirme) unsurlar, yönetimin üst kademelerinde kilit nokta-
ları ellerine geçirmişlerdir.40 Tayyib Gökbilgin’in isabetli teşhisiyle “devletin 
en yüksek mevkileri artık devşirmelerin elinde idi.”41 Böylece, İnalcık’ın “patri-
monyal Osmanlı” devleti, Kindley’in “patrimonyal devşirme” diye belirlediği bir 
yönetim biçimine dönüşmüştür.

Fatih döneminde, kabile ve Oğuz geleneği yerine saray kullarına, Yeniçeri 
devşirme ordusuna yönelik bir devlet-i âliyye bilinci üstün gelmiştir.42 Hatta, 
I. Murat’ın hemen ölümünde bir Rum kadından doğmuş olan Yıldırım Beyazıt, 
Hıristiyan Vasalların açık desteği ile yönetime geçme hakkını elde edebilmiş-
tir.43 Mustafa Ali, Ahmedi, Aşıkpaşa ve Neşri tarihlerini tamamlayan nitelikte 
olan Oruç Beğ tarihi de bize, bu devşirme soylularının zaman zaman saray 
entrikalarına yönelmek suretiyle, fesat kaynağı haline geldiklerini açıklamak-
tadır. Nitekim, Fatih’in veziri Rum Mehmet’in “Karamanoğlu ile anlaşması, 
hatta İstanbul fethinin intikamını Lârende’ye vardıktan sonra, şehrin kadınla-
rını ve oğlanlarını soyundurulması, babasının evi gibi harap ettirmesi; Ereğli’ye 
çıktığında Ereğli ilini ve köylerini yakıp yıkması”, 1613’de kaleme alınan Oruç 
Beğ tarihinde önemli bir yer tutar.44

Devşirme veya Osmanlı terminolojisiyle Avdetilerin, Enderun Mekteple-
rinin Küçük Oda, Orta Oda ve Büyük Odalarında yetişenlerin çoğunluğu, 
yönetimin sadrazamlıktan itibaren tüm kademelerini işgal etmelerine neden 
oluyordu.45 Çoğu Rum, Ermeni, Slav, Arnavut, Boşnak, Hırvat ve Yahudi soy-
luları (İspanya, Portekiz-Sephard grupları ve Eşkenaziler yanında Sabatay 
Sevi toplulukları da bu kategoride düşünülebilinirler) Osmanlı modernleşme 
batılılaşma standartlarına yeni kimlik kazandırmada katalizatör rol oynamış-
lardır. Özellikle, Sefarad Yahudileri, İspanya ve Portekiz Avrupası’ndaki de-
neyimlerini Selanik ve İstanbul gibi yenilik odak noktalarında Türk toplum 
yapısına şırınga etmeyi başarmışlardır. Keza, 1626’da İzmir’de doğan Sabatay 

38 A.D. Anderson, The Structure Of The Ottoman Dynasty, 1956, s. 91.
39 İnalcık, “a.g.m.”, s. 27.
40 Ancak, David Kushner, II. Murad (1421-1451) döneminde Türk milli şuurunun varlığına ait 
bazı işaretlerin görüldüğünü kaydetmektedir. Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu: 1876-1908, İstanbul, 
1979, s. 2-3
41 Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Tarihi, İstanbul, 1977, s. 144.
42 İnalcık, “a.g.m.”, s. 27.
43 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye, Cilt: I, 1982, s. 27.
44 Atsız, Oruç Beğ Tarihi, s. 194-195.
45 Enderun Mektebi’ne ait eldeki veriler, her üç odada yetişenlerin yıllara göre dağılımının önemli 
oranda olduğunu bize göstermektedir. Bu oran 1757’de 562, 1820’de ise 490’dır (İ.H. Baykal, 
a.g.e., s. 111).
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Sevi’nin Kabbala hayal gücüne dayanan mistisizmi yeni bir akımı başlatmış-
tır. Bir dönmelik olan Sabataycılık, Osmanlı üst kültürünün giderek mozaik-
leşmesine etki de bulunmuştur. 19. yüzyılın son dönemlerinde, Sabataycılar 
tarafından Selanik’te açılan Fevziye ve Terakki liseleri, çok sayıda öğrenci ye-
tiştirmek suretiyle kültürel değişme sürecini hızlandırmışlardır. Bunlar, aynı 
zamanda ilk Mason localarının yine Selanik’te açılmasında öncülük yapmış-
lardır. İtalyan Maşrık-ı Azamı’nın (Grande Orient), Emanuel Carasso’ya mek-
tuplarını bugün bilmekteyiz.46 O halde, 1492 olayı, aynı zamanda Osmanlı 
devşirme modelinin güçlenmesine katkı payı yüksek olan bir göç sürecinin 
başlatılmasına neden olmuştur.47 Günümüzde, nüfusları yüz bin kadar olan 
Sabetaycılar; Yakubiler, Kapancılar ve Karakaşlar olmak üzere üç kategoride 
toplanırlar. Türk Marksizminin öncü liderleri Şefik Hüsnü ve Serteller, Sabe-
taycı bir kimliği taşırlar. Bunlar, Türk toplumunun modernleşme sürecinde, 
motivatör unsur olarak kilit yenilikçiler (innovatör) grubunu temsil ederler.48

Osmanlı, sürekli kendine özgü devşirme veya avdeti modelini zenginleştir-
mek suretiyle, milli kimliğinin dokusunu kozmopolitleştirmede adeta başarılı 
rol oynamıştır. Nitekim, Oruç Beğ tarihinde rastladığımız şu ifadeler, henüz 
14. yüzyılın sonlarında bile, saraya sızan kadınların, yöneticilerin referans 
alanlarını nasıl etkilediklerini bize açıklamaktadır: “Yıldırım Beyazıt, Sırp Kra-
lı’nın (Vılukoğlu) kızını (Maria) kendisi için istedi, düğün edip aldı. Vıluk kızı Ma-
ria gelmeden önce Beyazıt Han, içki meclisinin ne olduğunu bilmezdi. O vakte 
kadar şarap sohbeti olmazdı. Yıldırım 60 yaşında (1402) intihar etti.”49 Keza, 
Oruç Beğ’e göre: “Yıldırım Han’a gelinceye kadar, kardeş kardeşi öldürme gele-
neği yoktu. Bu gelenek, bu padişah döneminde başladı. Gazi Murat, hak emri-
ne varınca. Beğler dahi bir yere gelip ittifak ettiler. Sultan Beyazıt Han’ı babası 
yerine layık gördüler. Kardeşi Yakup Çelebi’yi öldürdüler.” İnalcık’a göre, Fatih 
Kanunnamesi’nde kardeş katli bir kanun olarak formüle edilmiş, bunun bazı 
şartlarda caiz olduğu bildirilmiştir.50

İnalcık’ın, Osmanlı’nın kendini bir “hanedan devleti” olarak algılaması ve 
istimalet politikasını böyle bir misyonun gerçekleşmesi için kullanması tar-
zındaki görüşü kabul edildiği takdirde, sonuçlarından da kaçınılmaması gere-
kir. Başta sultanlar olmak üzere, “Osmanlı-dışı” (devşirme ve enderun) unsur-
larla evlenmeler, bürokrasinin bu kadrolarla takviyesi, ordunun tamamıyla 

46 Angelo İacovella, Gönye ve Hilal: İttihad-Terakki ve Masonluk, İstanbul, 1998, s. 1-3.
47 Ilgaz Zorlu, Evet, Ben Selanikliyim: Türkiye Sabetaycılığı, Temmuz 1998.
48 Tanzimat sonrası (1850-1900), Osmanlı çocuk hayatındaki yenileşme hareketlerini ele alan bir 
incelemede, bu Enderuni aydın sınıfın kognisyonlarını, kısmen de olsa tanıma imkânını buluyo-
ruz: 19. asrın ikinci yarısında, gayri müslim üst zenginler ve Enderun çocuklarına hem mektep 
hem de evde verilen eğitimin tamamıyla taklitçi ve batı özentili bir kültürel şartlandırmayı taşıdığı-
na tanık olmaktayız (Cüneyd Okay, Osmanlı Çocuk Hayatında Yenileşmeler: 1850-1900, İstanbul, 
1998, s. 36-40.)
49 Atsız, Oruç Beğ Tarihi, s. 52, 65. Bilindiği üzere, I. Bayezid, 1402’de Timur tarafından esir edil-
diğinde, karılarından birine, Sırp kökenli Maria Despian’aya, zorla hizmetçilik yaptırılmasını izle-
me hakaretine katlanmak zorunda bırakılmıştı. Bu dayanılmaz utancın, Sultan’ın esirken intihar 
etmesinde payı olduğu düşünülür (Bkz. Leslie P. Peirce, Harem-i Hümayun, 2. baskı, 1998, s. 49.)
50 İnalcık, “a.g.m.”, s. 24.
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devşirmelere tahsisi (İnalcık, Sultan’ın has ordusu Timarların da Balkanlarda 
devşirme soylu olduğu görüşündedir). Yukarıda belirtildiği üzere, bu süreç 
16. yüzyılda Osmanlılarda Türklük kimliğinin silinmesine neden olmuştur. 
Oysa, Osman Gazi kardeşi oğlu Aydoğdu şehit olunca, mezarına “Türk Han 
Mezarı” ibaresini yazdırıyordu.51 Bilindiği üzere, Osmanlı toplumunda, devle-
tin kökenleri hususunda ilk kaynak bilgilere Ahmedi’nin İskendernâmesi’nde 
rastlıyoruz. 1413’te kaleme alınmış bulunan bu kitapta, Osman Gazi’nin ba-
bası Ertuğrul ve yakınları Gündüz Alp ve Gök Alp’in “Oğuz” soyundan gel-
dikleri vurgulanmaktadır. “Oğuz Efsanesi”, II. Murat (1420-1451) döneminde 
Yazıcıoğlu Ali’nin kaleme aldığı Tarih-i Âl-i Selçuk, aynı zamanda Oğuzname 
olarak da tanınır. Bu eserde, Osmanlı hanedanının Oğuz kökenli olup 24 
boydan biri yani Kayı boyundan geldiği zikredilir.52 Keza, Aşıkpaşa, 1484’de 
Osmanlı tarihini yazarken: “Oğuzdan Gökalp’e kadar gittim.” diyordu.53 O ka-
dar ki, Türklerin soy ağacını açıklarken bu tarihçimiz de Yafes nesli olarak 
konuyu düğümlüyordu.54 Fatih Sultan Mehmet’in annesi saraya alınmış bir 
cariye iken,55 Fatih’in kendisi (1449-1450) bu zinciri kırarak Dulkadiroğlu Sü-
leyman Beğin kızıyla evleniyordu.56

Tarihçi Ahmedi’den başlayarak, Oruç Beğ’e kadar giden kaynaklar, dev-
letin kökenleri ve kimliğinin Oğuz soyuna dayandığını açıkça beyan etmek-
tedirler. Hal böyle iken, Anadolu Selçuklular döneminden itibaren Oğuz so-
yunu temsil eden Türkmen boylarının kentleşmiş veya Acemleşmiş aydınları 
tarafından “Etrâk-ı bı-idrak” olarak aşağılanması ve yönetimden dışlanması, 
önemli oranda “kimlik sapması” diyebileceğimiz bir sürecin içine girdiklerini 
göstermektedir. İlkin, patrimonyal yönetimi temsil eden sultanlardan başla-
yarak üst tabakanın hemen her basamağına yayılan devşirme (avdeti) siste-
mi, giderek Yeniçeri Ocağı’na ve bürokrasiye damgasını vurmuştur. Batıyla 
temas sağlandığı 18 ve 19. yüzyıl yöneticilerinin büyük çoğunluğu Enderuni 
aydınlardır. Saraylı diye de anılan bu “alafranga çelebiler”, konumları gere-
ği -cariyelere yakınlıkları- sultanları da etkileyerek, birçok batılı yeniliklerin 
hiçbir kültür gümrüğünden geçmeden olduğu gibi topluma aktarılmasında 
katalizatör rol oynamışlardır. Tanzimat’a zemin hazırlayan ve 30 yıla yakın 
bir süre Memalik-i Osmaniye’yi yöneten II. Mahmut bu tür bir oluşuma örnek 
olarak gösterilebilinir. Bilindiği üzere, annesi Mihrişah Sultan aslen Napolyon 
Bonapart’ın eşi Josephine’nin amcası kızı Fransız kökenli “Aimèe”dir.57 Aimèe 
bir manastırda yetiştirilir. Ancak, 18 yaşında Fransa’ya dönerken Cezayirli 
korsanların eline geçer. Cezayir Sultanı tarafından I. Abdülhamit’e sunulur. 

51 Atsız, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, 1970, s. 3-4, 6.
52 Aldo Gallotta, Oğuz Efsanesi ve Osmanlı Devleti’nin Kökenleri: Bir İnceleme, s. 43 (Hazırlayan: 
E.A. Zachariadou, a.g.e., 1997).
53 İnalcık, Doğu-Batı Dergisi, Sayı: 7, 1999, s. 24.
54 Atsız, Oruç Beğ Tarihi, s. 150-151.
55 Hıfzı Topuz, Meyyâle, 1999, s. 10.
56 Topuz, a.g.e., s. 8, 11.
57 Topuz, a.g.e., s. 17, 31.
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II. Mahmut’un eşi Pertevnihal Sultan da Çerkezlere komşu olan Şapsığ kö-
kenlidir.58

Osmanlı tarihi boyunca II. Mahmut “Biz Batı uygarlığına mensubuz.” diyen 
ilk sultandır.59 İlk kılık-kıyafet devrimini de yine gerçekleştiren odur. Asker-
lerden ve memurlardan cepkeni, kaftanı, entariyi, şalvarı, poturu, kavuğu, 
külahı yasaklayan; setreyi, pantolonu (redingtonu), pelerinleri, siyah derili 
potinleri ve fesi getiren de yine II. Mahmut’tur. Hatta, sakallar bile onun za-
manında kırpıldı. Bizzat sultan buna örnek oldu ve saraydan paşalara, on-
lardan da çeşitli memur tabakalarına durum yazıldı. Aynı zamanda, Avrupa 
sandalye ve masaları, eski düzenin divan ve yastıkları yanında gözükmeğe 
başladı; Avrupalı sosyal adetler benimsendi. Perşembe tatil günü -dini bakım-
dan özelliği olmamasına rağmen- Fransa’dan alınarak devlet dairelerinde ka-
bul edildi. Ve daha da şaşırtıcı olarak, sultanın portresi devlet dairelerinin du-
varlarına asıldı. Sultan, yabancı diplomatları Osmanlı protokolüne göre değil, 
Avrupa protokolüne göre kabul etmeğe başladı. Bunun gibi, cirit oyununu, 
Mehteri kaldıran, Fransız süvarileri gibi Türk süvarilerinin de ata binmelerini, 
dansı ve baloyu öneren, Osmanlı ordusunun 1828-1829 savaşında Mehter 
marşıyla değil de Mozart ve Rossini’den parçalar çalınarak sefere çıkmasını 
telkin edenin de II. Mahmut olduğunu biliyoruz. Hatta, Şumnu ordugahında 
her akşam waudville havalarının çalınması da yine bu padişah döneminde 
yürürlüğe konulmuştur.60 A. Slade, Record of Travels in Turkey, 1828 adlı 
eserinde, devrin modernleşme sürecindeki taklitçi veya Herodian karekterini 
şöyle analiz ediyordu:

“Sultan Mahmut hiçbir şeyde, Türk süvarisinin binicilik tarzını değiştir-
mekten daha büyük bir hata yapmadı. Türk süvarisinin, atları üzerindeki 
mükemmel hakimiyetiyle, dünyanın en nizamsız atını en nizami at haline 
getirmek için yalnız küçük bir tertip gerektiren mükemmel oturuş yerleri 
vardı. Fakat Mahmut, bütün değişikliklerinde, maskeyi insan diye, ka-
buğu da meyva diye aldı. Avrupalı süvari uzun üzengili düz eyerle bini-
yordu; bu yüzden kendi süvarisinin de aynı olması gerektiğini zorunlu 
zannetti. Bu körü körüne şekil takliti sadece faydasızdı; sınırsız bir nefret 
yaratan manevi bir kötülüğü kanıtladı.”

Yeniliğe yatkın aşırı kültürel adaptasyonundan ötürü halk arasında adı 
“Gâvur Mahmud” olarak anılmıştır. Saraylarda, o dönemlerde devşirme ca-
riyeler yanında, hep Kafkas ülkelerinden gelme cariyeler de vardı. Çerkezler, 
Abazalar ve Şapsığlar, Ubıhlar, Abazalar ve Gürcüler bunlar arasında ilk akla 
gelenleridir. Bunlar da, yeniliğe açık tutum ve zihniyetleriyle Batıcılılaşma 
diyebileceğimiz bu taklit mekanizmasını desteklediler. Bu tablo, kültürel de-
ğişme sürecinin antropolojik kurallarından yoksun bir saray yaşantısı için, 
İslami değerlerin ne ölçüde devreden çıkarıldığını gösteren en tipik örneği teş-

58 Topuz, a.g.e., s. 28.
59 Shaw, a.g.e., 1982, s. 136.
60 Tuncer Baykara, Osmanlılar’da Medeniyet Kavramı, 1992, s. 9.
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kil eder. Aynı zamanda, Enderun kültürünün, yavaş yavaş istimalet teorisinin 
sınırlarını kemirerek, hanedan sistemine ne ölçüde nüfuz etmek suretiyle, 
onu kendi doğrultusunda şartlandırdığını göstermesi bakımından da ibret ve-
ricidir. Bu döneme ait tüm yenilikler, Berkes’in de haklı olarak belirttiği üzere: 
“Serbest değişme değil, tamamıyla projeye bağlı” Saraylı danışma çerçevesinin 
(frame of reference) bir ürünüdür. Nizam-ı Cedit’de aynı kategoride düşünü-
lebilinir. Berkes’e göre, çağdaşlaşma (modernizasyon) Lale Devri’nde başlamış 
III. Selim döneminde meyvelerini vermiştir. Tarihçi Asım Efendi’ye göre, bu 
süre Fransız taklitçiliği dönemidir.

III. Selim ve II. Mahmut ile sürüp giden yenileşme hareketi, Türklük bilin-
cinin sarayda tamamı ile silindiğini göstermektedir. Batıya sonuna kadar açık 
bu zihniyet, hiçbir sosyo-kültürel analiz yürütmeden, Herodian kimliğini sür-
dürmüştür. Toplumun, inanç sistemi, değerleri ve kültürel normlarıyla adeta 
bağlarını kopararak yabancılaşmış bulunan yönetici kadro, kimlik söz konu-
su olduğunda, hiçbir tepki vermediğine tanık olmaktayız. Nitekim, Görice’li 
bir Arnavut devşirmesi olan Koçu Beğ’in 1631 yılında yazıp, Padişah Sultan 
IV. Murat’a sunmuş olduğu ünlü risalesinden (memorandum) 171 yıl sonra, 
1807 yılında yine böyle bir eser yazarak, Sultan IV. Mustafa’ya takdim eden 
Koca Sekbanbaşı, Yeniçeri Ordusu’nun bozulmasını şöyle açıklıyordu: “...fila-
sıl bunlar pâk asker olduğundan bunlardan nice hizmetler olmuştur, ama şimdi 
Acem bozuntusu ve Türkmen ve Kürt hırsızları ve dönme ve bozmalar dolmuş.” 
Aynı şekilde, Koçu Beğ de ünlü risalesinde orduya: “Türk, Çingene, Tatar, Laz, 
Yörük, katırcı, deveci, hamal, ağdacı, kuttaitariyk (yol kesen), yankesici ve sair 
ecnas-ı muhtelife (türlü topluluklar) katılıp gelenek ve idare bozuldu, yasa ve 
kural kalktı” diyerek, Türk halkına ağır hakarette bulunmaktadır.

Görülüyor ki, yönetimin en üst temsilcisi ve tarihçileri, artık “Türklük” de-
nilen bir kavim bilincini unutmuş; halkını da, devşirmelerin vergilerini ödeyen 
ve “ekip-biçen” reaya olarak kabul etmeleri nedeniyle, yakından tanımaları 
mümkün olamamıştı. Saraylıların oluşturduğu bir yapılaşma içindeydiler. Ne-
şet Çağatay’ın, “Tanzimat ve Türk Eğitimi” adlı incelemesinde belirttiği üzere:

“Osmanlılık, tamamıyla Türklük değildi. Dönme tutsaklar ile çevrelenen 
Enderun Türklüğü’nün ilk özelliklerinden ayrılmıştı. Bu çevredeki halis 
Türklerin ruhlarındaki Türklük cilası, dehası silinerek onun yerine yavaş 
yavaş uluslararası bir yaldız sürülmüştü. Enderun’da zarif, ince idare 
adamları, tendürüst vezinde kahraman, yetenekli ve teknik sanat ve hü-
ner sahipleri yetişiyordu. Ancak, ne bu idare adamları, ne kahramanlar 
ve ne de hüner sahipleri Türk’ün fıtri (doğuştan) dehasından pay almıyor-
lardı. Onlar için çevre İstanbul ve saraydan ibaretti. Onlarca amaç, millete 
değil, saraya hizmet etmek, onlarca emel, tarihte güzel ad bırakmak değil, 
vali ve vezir olmak, zengin olup tahakküm etmekti.”

Çağatay’ın bu tespitleri de bize açıkça göstermektedir ki, yönetici sınıf, 
ülke gerçeklerine tamamı ile kapalı kalmış, Anadolu’nun sosyal ve kültürel 
sorunlarına sırtını çevirmiş, adeta bir kast modelini oluşturmuştur. “Enderun 
Türklüğü” deyimi Çağatay’ın isabetli bir teşhisidir. Gerçekte, bizim de üze-
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rinde hassasiyetle durduğumuz bir nokta vardır ki, Enderun tabakası içinde 
Osmanlı toplumuna sanat ve estetik alanından tutunuz da hemen her dalda 
önemli hizmetler yapmış, anılmaya değer, saygınlığı yüksek insanlar vardı.

Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere biz, Selçuklu ve Osmanlı’dan beri uy-
gulanan stratejik sektörlerin, kendi halkından esirgenerek, yabancı unsurla-
ra devredilmesi olayına tepki de bulunmaktayız. Çünkü, böyle bir süreç milli 
kalkınma modellerini etkiler, kendi öz halkını dışlar ve marjinalleştirir. Ülke, 
zamanla genlerinde etnisiti bilinci taşıyan bir grubun (zümrenin) hakimiye-
ti altına geçer. Hiç kimsenin, bir imparatorluğu -hanedan çıkarını korumak 
amacıyla da olsa- bu şekilde kozmopolitleştirmeye hakkı olmamalıdır. Eleşti-
rel yaklaşımımızın özü, bu tür bir eğilimi yansıtmaktadır. Yoksa, laboratuar 
tahliline dayalı bir ırkçılık zihniyetini gündeme getirmek değildir.

1800’lerden itibaren başlatılan yenileşme hareketleri, tümü ile Enderun 
damgalıdır. Batıya alabildiğince açılma, özellikle biçimsel alandaki hızlı de-
ğişmeler ve Batı taklitçiliği, Meiji dönemi Japon modernleşmesi anlamında 
bir yaklaşımı gündeme getirememiştir. Halk, devreden çıkarılmış, doğrudan 
(direct) denilen bir kültürel değişme modeli, Saraylıların güdümünde gerçek-
leştirilmeye çalışılmıştır. Bu yüzyılda, Enderun, sanıldığı kadar güç kaybetmi-
yor, aksine giderek, yedeğine diğer unsurları -Harem-i Hümayunu- da alarak 
tarihsel ağını örmeye devam ediyordu. Nitekim, Abdülmecit döneminde, Aziz 
Efendi’nin (Abdülaziz) dairesinde 58, Murat Efendi’nin dairesinde 48, Ab-
dülhamit Efendi’nin dairesinde 34, Reşat Efendi’nin dairesinde ise 24 cariye 
bulunuyordu. Öbür Efendi ve sultanların dairesindeki cariyelerin toplamıyla 
birlikte bu sayı 688’e ulaşıyordu. Abdülaziz döneminde ise sarayın çeşitli kı-
sımlarında çalışan cariyelerin tümü 500 kadardı.61 Türk kökenlilerin dışında, 
çoğunluğunun avdeti ve Kafkas kökenlilerin teşkil ettiği bu tablo, Osmanlı 
saray eğitimi ve üst yöneticilerinin dünya görüşü ve referans alanlarının ne 
denli kozmopolitleştiğini bize açıklamaktadır. Şehzadelerin toplumsallaşması, 
terbiyesi ve yetişme tarzında bu kozmopolit unsurların etkisini düşünmemek 
mümkün değildir. Ancak, cariyelerin etnik köklerine dayalı politikaları hak-
kında yeterli bilgi sahibi değiliz. II. Murat’ın dul eşi Sırp Mara’nın (Tamara) 
da etkisiyle, Hıristiyan Ekümenik yapısında bir Sırp hizbi oluşturulduğunu 
bilmekteyiz. Böylece, 1475’de Sırplar patriklik için kendi adamlarını seçti-
rebilmişlerdir. Hıfzı Topuz, Meyyalesi’nde 19. yüzyıla ait saray içi cariye po-
litikalarına yer yer değinmektedir. Abdülmecit döneminde saraya alınan ca-
riyelere ayrıca müzik dersleri düzenlenir. Sarayda haftada iki defa konser ve 
bale gösterileri de yapılırdı. Abdülmecit, 16 yaşında padişah olduktan sonra, 
dünya görüşü ve inanç sistemleri çizgisinde olmak üzere, imam okullarıyla 
devlet okullarının birbirinden ayrılması tezini savunmuş, Abdülaziz de aynı 
geleneği sürdürmüştür. Hatta, Abdülaziz’in Hattı Hümayun’da din ile ilgili 
deyimlerin hiçbirine yer verilmediği gibi, “hilafet” sözcüğü de kullanılmamış, 
“şeriat” kavramına ve “Allah’ın inayeti ve Peygamberin ruhaniyetine” de hiç 
değinilmemiştir.62

61 Topuz, a.g.e., s. 17, 31.
62 Topuz, a.g.e., s. 28.
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Osmanlı’nın batılılaşmasında, sarayın yetiştirdiği devşirme gruplar veya 
üst yöneticiler, Batı’ya açık, son derece Herodian bir zihniyet ve tutumu yan-
sıtmaları nedeniyle, kilit rol oynamışlardır. Devlet, 1793’te kültürel önemi açı-
sından yenilikçi bir eğilim içine girmiş, Avrupa tarzı bir diplomatik mevzuatın 
gündeme gelmesini hazırlamıştı. Londra, Paris, Viyana ve Berlin gibi merkez-
lere elçiler gönderilmesi kararlaştırılmış; Yusuf Agâh Efendi, 1793’te Lond-
ra’ya sefir olarak yollanmıştı. Bu zat da, ötekileri gibi Enderun’da yetişmiş, 
lisan bilen bir yönetici konumunda idi. 1797’de ise, aslen Oczakov doğumlu 
İsmail Ferruh, Londra Büyükelçiliği’ne atanıyordu. Çünkü, reaya arasında ye-
tenekli bir devlet adamı henüz Osmanlı sarayında yetişmiş değildi. Bu neden-
le, Saray Tercüman Odası’na da Constantine Mourouzi getirildi. Keza, Bul-
garzade Yahya Efendi ise Rumca ve Fransızca belgelerin çevirileri hususunda 
kilit noktalara atandı. Mehmet Namık Paşa (1804-1892) diplomatik misyonu 
yürütüyordu. Bu zat da Askeri Akademi’nin kurulmasında (1834) önemli rol 
oynamıştı. Aynı şekilde, Bulgarzade Yahya’nın torunu olan Ahmet Vefik Paşa 
da, yine Tercüman Odası’nda görev yapmış ve Reşid Paşa’nın yanında bu-
lunmuştu. Bu zat, aynı zamanda Abdülhamit’in muhalefetine rağmen, Ro-
bert Kolej’inin kuruluşunda önemli rol oynamıştı. Findley’in deyimiyle, “bu 
insanlar sosyo-kültürel marjinallikleriyle biliniyorlardı.”63 Osmanlı Devleti’nde 
1789-1992 arası idari reformları inceleyen Findley’e göre: “Osmanlı bürokratik 
kadrosu, artık “patrimonyal devşirme” tarzı bir yönetimdir. Bu devşirmeler (En-
derunlar)de tamamı ile “marjinal kişilerdir.”64

Bu çerçeve içinde düşünüldüğünde görülür ki, Osmanlı modernleşme veya 
batılılaşma tezi, Türk halkının kendi iradesi ve seçme hakkının bir ürünü de-
ğildir. Batıdan aktarılan yenilikler, marjinal kişilerin veya Saraylıların kültürel 
iktibasını yansıtır. Saraydan yönetildiği için de doğrudan (direct) veya tepeden 
inme bir değişme modelini ortaya koyar. Halkın (reaya) özgür iradesi ve karar-
ları dışlanmıştır. Ancak, Jön Türkler’in gündeme gelmesiyle “yerlilik unsurları” 
belirmiş ve 1890’lardan itibaren de İslamcı, Türkçü ve Batıcı akımlar kültür 
yaşantımızda filizlenmeye başlamıştır. Batıcılar, genellikle Enderuni eğitimin 
yayılmacı etkisiyle, çoğu yabancılaşmış “yerli unsurlardır.” Bu nedenle, mar-
jinal gruplarla benzeşim içindedirler. Dönemin aydınları, özellikle Sosyalist 
ve Marksistleri ise, hemen hemen devşirme geleneğini sürdüren kimselerdi: 
Nazım Hikmet Ran’lar, Sertel’ler, Şefik Hüsnü’ler, Dino’lar, Aybar’lar, Baştı-
mar’lar, İleri’ler, Dinamo’lar, Yalman’lar, İpekçi’ler, Sabahattin Ali’ler ve öte-
kileri bu çizgide düşünülebilinirler. Sistemin yapısallaşmasında, bu nedenle 
Osmanlı’nın “azınlıkları” ve “Saraylıları” koruyuculuğunun damgası vardır.

Enderun Kültüründen Milli Kültüre

Osmanlı’nın yapısal dokusunu oluşturan ve yüz yıllarca kucağında yetiş-
tirdiği, hoş gördüğü, hatta o kadar ki, bu azınlık tabakası için öz halkını bile 

63 Carter V. Findley, Osmanlı Devleti’nde Bürokratik Reform: Babıâli (1789-1992), 1994, s. 115. 
Keza, A. Slade, Record of Travels in Turkey, Greece in The Years 1831, ikinci cilt, 1832; B. Lewis, 
Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 103.
64 Findley, a.g.e., s. 31, 114-115.
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ötekileştirdiği bir tarihsel süreç içinde, olayların birden tersine dönüşü ve 
Sevr gibi anlaşmalarla topraklarımızın bölüşülmesi karşısında, doğal olarak 
antikor grubun direnç göstermesi ve ayaklanması bir kök paradigmadır. Mus-
tafa Kemal, bir mucize değildir, Sevr yandaşı bir yabancı hayranı da değildir. 
Tamamen rasist kökenli, Engürü doğumlu ve tarihsel süreç içinde, ilk kez, 
belki de son kez Türklük varlık alanını bir fetiş dönüştüren bir rehberdir.

600 yıllık Asya-Avrupa kıtasını elinde tutan bir Osmanlı Devleti’nin tüke-
nişi ve toplumsal dinamikliği karşısında sadece ve sadece Türklük profilini 
gündeme taşıyan ve “Türk yaratılmak medarı iftiharımdır” diyen bir Mustafa 
Kemal modüs operandisi Türk toplum yapısının bir olgusudur. Mustafa Ke-
mal gökten düşmemiştir, bir mucize de hiç değildir; sadece ve sadece yüz-
yıllarca ötekileştirilen bir halkın toplumsal mizacına rehber olması ve o doğ-
rultuda eylemlerini sürdürmesi, cephelerden cephelere koşması bu gerçeğin 
kanıtıdır. Lider, anadan doğmaz; toplumsal yapının gereksinmelerini rasyonel 
biçimde hesaplayarak, çözümleyerek bir sonuca varmaya çalışan dinamikli-
ğin temsilcisidir.

Atatürk’ün, 1931’de Dolmabahçe Sarayı’nın balkonundan yapmış olduğu 
konuşmada: “Kendimi hiçbir zaman Osmanlılığın telkin ettiği başka milletleri 
öven, Türklüğü aşağı gören eksiklik duygusuna kaptırmadım” tarzındaki tarihi 
konuşması aslında, Gök Türklerden 1920’lere uzanan tarihi seyir içinde, unu-
tulan Türklüğün yeniden canlanması misyonunu taşır. Özellikle, Enderuni 
zihniyete olan derin tepkilerinin izlerini yansıtır. Bu nedenle, Türklüğe dönüş 
Kemalist sistemin özünü oluşturur. Bilhassa, milli dil, milli tarih ve Türklük 
olgusu ilk kez Atatürk’le bu dönemde tarihsel rolünü oynamaya başlamıştır. 
Büyük Nutkun son kısmında yer alan hitabesi de, “geleceğin güvencesi sayı-
lan Türk Gençliğine”dir. “Fikirlerinin babası olarak kabul ettiği Ziya Gökalp”in 
milliyetçilik ideolojisi de Kemalist sistemin ana eksenini teşkil eder. Robert 
Devereux, Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” adlı eserini ingilizceye çevirirken 
yazmış olduğu önsözde: “Atatürk inkılabının anlaşılması için Gökalp’ın tanın-
ması gerekir.” diyordu.65

Kemalist Sistemin Yozlaştırılması ve Novum Devşirme Teorileri

Atatürk’ün benimsediği Türk milliyetçiliği, şüphesiz Türk dil, kültür ve ta-
rih şuuruna yönelik bir dinamizmayı temsil eder. Tarih ve Dil Tetkik Cemi-
yetleri, bu amaçla bizzat Atatürk tarafından tesis edilmiştir. Partinin kredosu 
da altı oktur. Burada milliyetçilik, Türk Milleti’nin ana felsefesini teşkil eder. 
Ancak, Atatürk’ün ölümü ile Enderuni aydınların sultası sonucu, milliyetçi-
lik devreden çıkarılmış; Turancılık, ırkçılık ve faşizm biçiminde suçlanmıştır. 
Aynı, Enderuni aydın proto-tipi, günümüzde de Türklüğü dışlayarak: “Fark-
lılıklar bizim zenginliğimizdir” demek suretiyle etniklik bilincini motivite et-
mekte ve ülkeyi bir kültürel mozaiğe veya “etnik mozaiğe” çevirmektedirler. 
Yukarıda belirtildiği üzere, Kemalist sistem, tarihsel rolünü “Türk”e dönmek 
ve “Türk Milleti” gerçeğinde bütünleşmek biçiminde özetleyebileceğimiz bir 

65 Mehmet Kaplan, Türkçülüğün Esasları, Milli Eğitim Yayınevi, 1972, s. VI.
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yaklaşımı benimsemiştir. Böylece, Türk Milleti’nin kökenini Türkistan’a, yani 
Asyatik bir teze dayandırıyor; Ekim 1917’de Rusya’da gerçekleştirilen sosya-
list sistemi de reddediyordu. Henüz, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğ-
ru, bir böbrek tedavisi için gittiği Karlsbat’ta iken (Temmuz 1918) tuttuğu not 
defterinde şu ifadelere rastlıyoruz:

“Konservatör değilim, çünkü hoşuma gitmeyen ve zaten yalnız başına 
değişen bir dünyada hiçbir şeyi değiştirmeğe gücüm yetmez. Sosyalist 
değilim, değişikliği olmadan önce göremem ve sosyalizmin ikinci saf dilli-
ği de şudur: Bu hayretkâr kendini müessir zanneder, üçüncü budalalığı, 
sosyalizm projelerini düzensizliğe götürür.”

Bu alıntılar, Mustafa Kemal’in ileriye dönük projelerinde komünizme giden 
yolun kapalı olduğunu gösteren en güçlü kanıtlardır. Kemalist sistem, Türk 
milliyetçiliğinin dışında alternatif aramıyor. O dönemlerde, bir diğer akım da 
Anadoluculuk idi. Bunlar, Asyatik tez yerine, Anadolu olgusuna yöneliyor ve 
“Anadolu’nun geçmişi, nasıl bir milli geçmiş durumuna getirilebilinir.” bu gö-
rüşü olgunlaştırmaya çalışıyorlardı. Buna göre: “Anadolu’ya yerleşen Türk-
ler yerli halkla evlendiklerine göre, Anadolu’nun bugünkü nüfusunun burada 
Türklerden önce bulunan insanların da torunları oldukları kabul edilebilirdi.” 
Bilindiği üzere, Turgut Özal’ın “La Turquie en Europe” adlı kitabında bu tez sa-
vunulmaktadır. 1920’lerde, Mehmet Halil tarafından Anadolu Mecmuası’nda, 
kaleme alınan “Milliyetperverliğin Manası” adlı bir makalede, Anadoluculuk 
görüşü şöyle açıklanıyordu: “Türk, ulusun adı değildir. İçinden birçok millet 
çıkmış bir ırkın adıdır: Anadolular, Azeriler, Kuzey Türkleri, Türkistanlılar vb. 
Bunların hepsi tartışmasız Türktür; ama, bir ulus (millet) oluşturmamaktadır-
lar.” Eğer kültürleri ve vatanları aynı olsaydı bu gerçekleşirdi. Ama, vatanları 
farklıdır ve kültürleri bile aynı değildir. Anadolu Dergisi’ne göre, yeni cumhu-
riyete “Türkiye” değil “Anadolu” adı verilmeliydi. Frank Tachau’ya göre, der-
ginin ne bir etkisi oldu ne de kabul gördü. Ancak, 1925’ten sonra yollarına 
devam eden Anadolucular Halikarnas Balıkçısı’nda yeniden ortaya çıktılar. 
Anadolu’nun Sesi adlı üçüncü baskısı 1984 yayınlanan eserinde Cevat Şakir, 
Anadolu’yu -ve bugünkü Türkleri- Asya Kıtası’nın dışında bırakarak, coğrafi 
alanların Akdeniz’de bütünleşmesine yönelik bir görüşü benimsedi. Cevat Şa-
kir’e (Halikarnas Balıkçısı) göre:

“Akdeniz, etnik ve başka bakımdan dünyanın altıncı kıtası sayılabilir. (...) 
Yunanistan, Fransa, İspanya, Avrupa değildir, topu da Akdeniz’dir. Ak-
deniz’deki kıyılar da artık Avrupa, Asya ve Afrika değildir. Akdeniz, suları 
gibi akıcı ve masmavi bir insanoğlu tarihidir. Bu nedenle, Anadolu Asya 
değildir, Akdeniz’dir...”

Anadolucuların hedefi açıktır, Kemalist tezin ve Gökalp’in tam karşıtı, As-
yatik bir tez yerine Antik Çağa yöneliştir. Sümerlerin, Uluğ Türkistan Türkleri 
oldukları ileri sürülse bile, Halikarnas Balıkçısı’na göre, onlar artık “Türki-
yeli”dir. Kökenleri, ne olursa olsun Akdeniz’de buluşmak yeter, artar bile. 
Akdeniz suları gibi akıcı ve masmavi bir insanoğlu tarihidir. Görüldüğü üzere, 
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Anadolucular’ın tezi Mavi Yolculuk diyebileceğimiz bir görünüş altında Saba-
hattin Eyüboğlu tarafından da desteklenmiştir. “Bizim Anadolu” adlı eserinde 
Eyüboğlu şöyle diyordu:

“Bu memleket niçin bizim? Dört yüz atlıyla Türkistan’dan gelip fethettiği-
miz için mi? Böyle diyenler gerçekten benimsemiyor, anayurt saymıyorlar 
bu memleketi. Gurbette biliyorlar kendilerini, yaşadıkları yerde. Hititler, 
Frikyalılar, Yunanlılar, Farslar, Romalılar, Bizanslılar, Moğollar da fethet-
mişler Anadolu’yu. Ne olmuş sonunda? Anadolu onların değil, onlar Ana-
dolu’nun malı olmuş (...) Türkiye’nin asıl kökleri Türkiye’dedir.”

Anadoluculuk ve Türk Hümanizması modeliyle Kemalist sisteme yönelik 
örtülü eleştirilerin ana esasları, aslında Enderun felsefesinin birer yansıma-
sıdırlar. Asyatik sisteme karşıdırlar. Osmanlı’nın ümmet modeli veya kozmo-
polit devlet anlayışı da, tüm ırk, kültür ve inançları (Hıristiyan, Yahudi vb.) 
koruma, kollama ve yaşatma amacını güdüyordu. Anadolucular, Akdeniz’e, 
temelde yatan Antik Çağa; Türk Hümanistleri de doğrudan Greko-Latin kök-
lere yöneliyorlardı. Enderuni dünya görüşü, bu aydın tabaka üzerinde etkili 
olmuştur. Bu gruplar, millet (ulus) gerçeğine sosyolojik anlamda yaklaşma-
mışlar. Biri ümmet çatısı altında bütün ırk ve dinleri himaye ederken, öteki 
de Anadolu medeniyetlerinin amalgamasyonuna (karışımına) gitmiştir. Bu 
nedenle, Tanzimat aydınları ile bu grup Cumhuriyet aydınları, belirli nokta-
larda uyum içindedirler. Tarihi süreç göz önüne alındığında, yabancı terbiye 
sistemi içinde yetişmeleri, yabancı okul ve kolejlerde okumaları nedeniyle, 
büyük çapta millilik kimliklerini yitirmişlerdir. Gökalp’in deyimiyle, Türk ay-
dını Enderun kökeninden geldiği için kozmopolittir. Milli kültüre veya halkın 
kültürüne yabancılaşmışlardır. Bunun için Gökalp, bu aydın sınıfının halka 
gitmesi, halktan milli değerleri ve inanç sistemlerini alarak millileşmelerini 
önermektedir. Osmanlı modeli, Saray kültürüne dayandığı için halktan uzak 
kalmış, halka ters düşmüş bir kimliği temsil ederken; Cumhuriyet dönemi de, 
Atatürk’le başlatılan millileşmeye yönelik eğitim sistemini, Atatürk’ün ölümü 
ile devreden çıkarmış, Türk Hümanizmi, Yeni Anadoluculuk, Mavi Yolculuk ve 
benzeri kozmopolit akımlarla yeniden Enderunileştirmiştir. Çünkü, gelenekli 
Saraylı kültürü -kapalı devre bir zümreyi de oluştursa- bakanlıklarda odak 
noktalarını ellerinde bulundurmuş, kendi dünya görüşleri ve inanç sistem-
leri doğrultusunda sistemi yönlendirmişlerdir. Bu nedenle, Osmanlı kimliği 
gündeme gelmeli, 700. yılında tarihsel bir bakış açısıyla bu konular, yeniden 
tartışmaya açılmalıdır. Çünkü, günümüz Türk toplumunu tehdit eden çelişki 
ve gerginliklerde bu tarihsel oluşumun katkı payı büyüktür. Ulus-devlet sü-
recinin gerçekleşememesi, sadece ülkenin doğu ve güney-doğu aşiret yapısın-
dan ve gerilla savaşlarından kaynaklanmıyor, aynı zamanda elitist kadronun 
yönetime egemen olan dünya görüşlerinden de etkileniyordu.

Bu kozmopolit devşirme zihniyetinden ötürü, Tanzimat süreciyle, batılı de-
ğerler hiçbir kültür gümrüğüne tabi tutulmadan toplumumuza aktarılmaya 
çalışılmış, hatta antropologların kargo-kültü olarak belirledikleri bir tarzda, 
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olduğu gibi Batı’dan alınmış ve Türk toplumuna kabul ettirilmiştir. Enderuni 
sınıfın, Osmanlı’daki kimliği daha iyi tahlil edildiğinde, bu gerçeği yakından 
gözlememiz mümkündür. 1790’larda başlayan bürokratik yenileşmeler ve ki-
lit noktalara enderuni soyluların yerleştirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
giderek tarihsel kökenlerinden soyutlandığını, yönetici (asker-sivil) kadroların 
da önemli oranda Batı değer ve standartlarına yatkın tutum ve davranışlara 
yöneldiklerini göstermektedir. Batı Avrupa’nın Reform ve Rönesans süreciyle 
kazandığı milli dil ve milli kültür değerleri yanında, Tanrı karşısında hiçbir 
otorite tanımayan özgürlükçü ve bireyci kimliğinin yükselmesi, milletleşme 
(nation-building) olgusunu sağlamıştır. Oysa, yerlilik kimliğini yitirmiş veya 
hepten ona sahip bulunmayan bu kozmopolit aydınlar, sessiz yığınlar halinde 
duran Türk halkına (reaya), sürekli batı değerlerini, özellikle pozitivizmi aşıla-
mak suretiyle, kültürel çatışmayı hızlandırmışlardır. Zira, Enderun, Osmanlı 
toplum yapısında Stanford Shaw’ın isabetli teşhisiyle “16. yüzyılda bir sınıf 
durumuna gelmişlerdir.”66 Şerif Mardin’in “aşırı batılılaşma” veya Findley’in 
“frenk meşrepliği” olarak belirlediği 1839 sonrası yenileşme hareketleri, tama-
miyle bu grubun zorlayıcı (compulsary) veya doğrudan (direct) değişme deni-
len yaklaşımlarını sergiler. Bu açıdan, Mümtaz Turhan’ın bu dönemi, serbest 
kültür değişmesi denilen bir deyimle belirlemesine katılmak mümkün değil-
dir. Oysa, Lale Devri’yle gündeme gelen ve Tanzimat’la resmi kimlik kazanan 
kültürel değişme süreci (acculturation), antropolojik deyimiyle zorlayıcı veya 
tepeden inmeci bir değişme modeline yatkındır. Halktan kopuk olmaları nede-
niyle, bu Saraylı (Enderuni) aydınlar, Türk kültür ve değerler sistemine önemli 
ölçüde yabancılaşmış kimselerdir. Halkla diyalog sağlayarak, yenileşme kam-
panyasını model olarak benimseyecekleri yerde, tamamıyla ona ters düşecek 
bir çizgide kültürel adaptasyonda bulunmuşlardır. Oysa, Japonya 1875’ten 
itibaren çok sayıda batılı aydınları ülkesine davet etmek suretiyle, milli ay-
dınlarını yetiştirmiş, Samuray sınıfının öncülüğünde, batılalaşma sürecini 
hızlandırmıştır. Bunun için Tokugawa ve Meiji dönemleri yeterli sayılmıştır.

Genellikle referans çerçeveleri dışa açık (open-mind), batılı norm ve de-
ğerlerle toplumsallaşmış bu elitist kadro, kolejlerde yetişmeleri nedeniyle, 
halktan kopukturlar. Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan Türk Hü-
manizması adlı eserde, çizilen profil, Enderuni aydının batıya açık zihniye-
tinin sınırlarını göstermesi bakımından anlamlı olsa gerek: “Tam hümanist 
bir Türkü bulmak için, çocukluğundan beri Batı toplumlarında yaşamış bir tip 
düşünülmeli, yahut tamamıyla hümanist hayat felsefesini benimsemiş bir eği-
tim içinde yetişmiş bir fert tasavvur edilmelidir.” Sinanoğlu’nun bu görüşlerini 
yorumlayan İnalcık, şu sonuca varıyordu: “Avrupa’da bile tam hümanist bir 
tip, küçük bir azınlıktır.”67

Bu hümanist tip, aynı zamanda Greko-Latin kültürü ile beslenen, İslami 
referanstan ziyade Batı ve Hıristiyan değerlerine yumuşak iniş yapan Ende-
runi zihniyetin günümüzdeki görüntüsüdür. Türk Tarih Kurumu tarafından 

66 Shaw, a.g.e., 1982, s. 136.
67 İnalcık, “a.g.m.”, s. 28.
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görüşleri benimsenen Sinanoğlu, Atatürk’ün Milli Dil ve Milli Tarih tezleri-
ni dışlayarak: “Avrupa’yı Avrupa yapan toplumsal ve ahlaksal değerlerin her 
şeyden önce insancıl ve akılcı ilkelere dayandığı bir Yunan-Roma evreninde 
aranması gerektiği” tezini ileri sürmektedir.68 Yukarıda belirtildiği üzere, Ata-
türk’ün ölümünden sonra giderek güçlenen bu yaklaşım ile Anadoluculuk, 
Mavi Yolculuk gibi köklerinden kopmuş akımlar, Kemalist tezin devreden çı-
karılmasını ve Asyatik kaynaklardan Greko-Latin odak noktalarına dönüş-
münü hazırlıyordu. Oysa, kimlik sorunu Ferdinand Braudel’in yaklaşımıyla 
“geçmişle bugün arasında bir uyum sağlamaktır.” Bugün, komünizm çökmüş 
ve Marks’ın kapitalizm için reva gördüğü deyimle: “Tarihin çöplüğüne atılmış-
tır.” Asyatik Türk Cumhuriyetleriyle kucaklaşan 200 milyonluk yeni bir Tür-
kiye doğmuş, Kemalist sistemin 1930’lar ideali gerçekleşmiştir. Yeni Anado-
luculuğu savunan bir Doğan Avcıoğlu, Uluğ Türkistan ile ilişkisi bulunmayan 
Anadolu topraklarında, taş devrinden beri bütün halkların kanlarının karıştı-
ğı, bir Türkiye modeli tasavvur ediyordu: 

“Gelelim Turancılara: Bunlar Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve görenek 
verilerini, günümüz Anadolu’nun etkin birliğini -göz göre göre- bir yana 
teperek Turan ve muran efsanelerini ulusal kültür diye benimseyekorlar. 
İşte bu şimdiye dek hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir ulusça usda da, 
düşte de görülmemiş bir garabettir.”

Avcıoğlu’nun “garabet” diye nitelediği hayali düşünceler 1989’dan sonra 
gerçekleşmiş, Asyatik Türk Cumhuriyetleriyle -petrol hatları dahil- her türlü 
kültürel ve ekonomik ilişkilerimizi başlatmış bulunuyoruz. Ama, Greko-Latin 
dünyası ile işbirliğimizin güçlenmesi için, bizim Akdenizciler bir 27 Ağustos 
tipi depremleri hâlâ beklemektedirler. Bunların, hayali dedikleri “Turan” tezi 
için Gökalp, daha 1910’larda: “Zemini mefkûre, seması hayal. Bir gün gerçek, 
fakat şimdilik masal” diyordu. Bu nedenle, Atatürk sonrası, halkı ve aydını 
birbirine bu denli yabancılaşmış Enderuni bir aydın kadroya dünyanın hiçbir 
yerinde rastlamak mümkün değildir. Bunların, 1890’lardan beri körükledik-
leri ve 1917 devrimi ile Rusya’da ortaya çıkan komünizm anlayışlarında bile, 
gerçek halk tabakası (reaya) asla bir prima-faktör değildir. Bunlar, Anadolu 
insanını tanımazlar, toplumsal gerçeklerini sadece romantik üsluplarla, fan-
tastik hayallerle bir “sınıf mücadelesi” jargonu içinde ele almaya çalışırlar. Bu 
nedenle, modası geçince bu Enderuni sosyalistler, kapitalistleşme süreci içine 
girmek suretiyle, kalıp değiştirebilirler.

Osmanlı’nın kendi halkına “kul” olmayı layık görmediği, bu nedenle ülke-
nin varolma kaderini “Devşirme” zihniyetine emanet ettiği bu model, elbette 
tarihi süreç içinde kurumlaşarak meyvelerini vermeye başlayacaktır. Gerek 
İttihad ve Terakki (1908-1918), gerekse Cumhuriyet dönemlerinde Batı okul-
larında eğitimini sürdürmüş, batı norm ve değerleriyle yetişmiş bu kozmopolit 
kadro, hemen her alanda fonksiyonel bir rol oynamıştır. Cumhuriyet’le, “sınıf-

68 Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizması, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988, s. 60, 67. 
Ayrıca, bu tez hakkında geniş bilgi için bkz. Orhan Türkdoğan, Kemalist Sistem: Kültürel Boyutları, 
Alfa Yayınları, İstanbul, 1999.
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sız ve kaynaşmış” bir halkçılık felsefesi ideal olarak gündeme gelmiş, ancak 
ülkeyi yönetme hakkı, bu “Enderuni bakış açısına” sahip insanların eline geç-
miştir. Bu dönemde, artık Osmanlı tipi Enderun kurumları olmamakla bera-
ber, yukarıda belirtildiği gibi, “Enderunilik” bir toplumsal olgu olarak kimliğini 
koruyacaktır. Artık soya dayalı Enderunilik, Cumhuriyet’le yerini toplumsal 
Enderuniliğe terk edecektir. Böylece, tutum ve zihniyeti Batı’ya yönelik; kök-
lerden kopmuş bir aydın ve yönetici kadronun yükselişine tanık olacağız.

Tanzimat’tan beri radikal bir tarzda devam eden, her yönü ile Batı’ya açık 
bu modernleşme zihniyeti, Batılılaşma ile eşdeğer görülmüştür.69 Kendi kül-
türüne yabancılaşmış, büyük ölçüde milli değerlerinden soyutlanmış, hatta 
Batılı standartlara göre şartlandırılmış bu aydın grubunu Ziya Gökalp de, 
1910’larda kozmopolit veya Enderun olarak belirtiyordu.70

Gökalp, aynı zamanda bu Enderun veya kozmopolit aydının gerçek seçkin-
ci (güzide) bir kimliğe yönelebilmesi için, halka doğru gitmesi gerektiğini de 
ileri sürüyordu. Çünkü, Gökalp’e göre, milli kültür halktadır. Bu farklılaşma-
yı, tarihi yapımızı da göz önüne alarak, B. Lewis şu şekilde açıklıyordu:

“Kuruluşundan 19. yüzyıla kadar Türkler kendilerini her şeyden önce, 
Müslüman olarak kabul ediyorlardı; bağlılıkları farklı seviyelerde, İslamlı-
ğa ve Osmanlı hanedanı ile devlete idi. Bir kimsenin konuştuğu dilin, otur-
duğu toprağın, geldiğini iddia ettiği ırkın kişisel, duygusal veya toplumsal 
bir önemi olabilirdi. Oysa, bunların hiçbirinin bir önemi yoktu (...) Ancak, 
basit halk, köylüler ve göçebeler arasında bir Türklük duygusu yaşama-
ya devam etti. Fakat, yönetici ve okumuş gruplar, İslamlık içinde ayrı bir 
etnik ve kültürel topluluk olma hüviyetlerinin bilincini Araplar ve İranlılar 
derecesinde korumamışlardır.”71

Bu yorumlar, Osmanlı düzeninin iç çelişkilerini gözler önüne sermesi ba-
kımından son derece manidardır. Bu çizgide, yeryüzünde örnek ikinci bir ülke 
düşünülemez, sömürge toprakları müstesna.

Asli veya Bölgesel Kimliğin Uyanması

Osmanlı’da belirttiğimiz gibi, asli topluluk -halk- merkezden çevreye itil-
miş ve yüzlerce yıl bölgesel yaşam tarzını sürdürmeye mahkum bırakılmıştır. 
Halkını hor görme, dışlama ve yönetimi Yabancı Soylulara bırakma Osman-
lı’nın kök paradigmasıdır. Devleti 600 yıl 287 Sadrıâzam denilen yabancı kö-
kenlilerin ancak 57 kadarı Türk-Kürt-Çerkez-Gürcü vb. etnisiti kökenlilerden 
oluşmaktadır. Gerisi ya Yahudi, yahut Hristiyan’dır. Günümüz, Novum Os-
manlıcılarına sorulmalıdır: “Siz, Mohaca-Budin’e ve benzeri cephelere halkını 
sürerek, sırf Cizye almak için telef ederken: Boğazda yaşayanların kıllarına 

69 Osmanlı’da devşirme kurumu hakkında bir hayli yerli ve yabancı yayınlara rastlıyoruz. Özel-
likle, bunlar arasında: V.L. Menage, S. Vryonis Jr., C. Cahen, A.B. Palmer, Vasilis Dimitriadis, 
Dimitri Kitsikis ve E.A. Petrosian ile İ.H. Uzunçarşılı’nın yayınları dikkatlerimizi çekmektedir.
70 Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1998, s. 234-286.
71 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK Yayınları, Ankara, 1970, s. 2.
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bile dokunmayan tavırlarınızı nasıl İslamcı bir tutum olarak karşılayabiliriz, na-
sıl saygınlık gösterebiliriz. Siz, çevrenin arketipi temsil eden anaların hüzünlü 
yakarışlarını hiç düşündünüz mü?”

“Gitme Yemen’e, Yemen’e,
Yemen sıcak dayanaman,

Tan borusu er vuranda
Sen cahilsin uyanaman..”

Tarihsel olguların bilim tarihinde olaylara ışık tutma ve çözüm bulmada 
bir alt yapısı vardır. Osmanlı’dan kurucu kültür veya yıllarca tüketilen halkı-
mızın, kendine dönüşümünü, kendini kendinde bulmasını hazırlayan millet-
leşme olgusu tam anlamı ile sosyolojik ve gerçekliğin kök paradigmasıdır. Yu-
karıda belirtildiği üzere, bir sosyal gerçek olarak, halkın milli kimlik kazana-
bilmesi ancak, Mustafa Kemal’in “fikirlerinin babası” olarak kabul ettiği Ziya 
Gökalp’le başlar. Mustafa Kemal, gerçek bir sosyal aktör olarak, 1920’lerde: 
“Memleketin sahibi ve devletin kurucusu biz Türkler, kavmi necib adı altında 
Araplara ve sarayın sadık hadimi Arnavutlara feda edilmiştik.” diyordu. Bu 
ifadeler, Milli Kurtuluş Savaşı’nı yürütmüş bir iradenin, Osmanlı etnik ha-
vuzundan Türklüğe dönüş mesajını çıkararak, yeni bir devlet kurmanın en 
anlamlı izlerini taşıyordu. Bu çelişkili yapısından ötürü, günümüzde, Osman-
lı aydın sınıfı kadar, Osmanlı kültürüne de katılmayan araştırmacılarımızın 
sayıları bir hayli olsa gerek.72

Batı anlamında, Osmanlı Enderuni sınıfın karşısına çıkabilecek ve “yerli-
lik” niteliği ağır basabilecek güçlü bir burjuva tabakasının yetişmemiş olması, 
Cumhuriyet döneminde de bu tabakanın kültürel kimliklerini sürdürmeleri-
ne imkân sağlamıştır. Batıda, burjuva sınıfı tarihi rolünü oynamak suretiyle 
-Fransız devrimi sonrası- Cumhuriyet ideolojisinin halka doğru yayılmasında 
etkin bir güç olmuştur. Oysa, ülkemizde her türlü eğitim ve olanaklardan 
yoksun bırakılmış halk tabakası (reaya), millileşme yolunda seçici ve etkin bir 
dinamizmaya sahip olamamıştır. Bu nedenle, Osmanlı toplum yapısı, karşıt 
güçlerin üretebileceği dengeler sisteminden yoksundu. Gerçi, Osmanlı kuru-
luş döneminde, fetih toprakları ve vergileriyle zenginleşen bir Türk aristokra-
sisi vardı. Ancak, devşirme zihniyeti yönetimde etkin rol oynamaya başlayın-
ca, bunlar da malikanelerine çekilme durumunda kalmışlardır. Tarihi süreç 
içinde, devşirmelerin gücü zayıfladıkça âyânlar denilen yeni bir sosyal taba-
kanın ortaya çıktığına tanık olmaktayız. Bazı tarihçiler, bu Türk aristokra-
sisinin zamanla âyânların oluşmasına zemin hazırladıkları görüşündedirler. 
Çünkü, âyânların ne zaman kesin olarak meydana geldikleri bilinmemektedir. 
Muhtemelen, devşirme hakimiyeti yara aldıkça âyânlığın güç kazandığı söy-
lenebilir. Gibb ve Bowen gibi düşünürler, mütesellim ve Voyvodaların sonra-
dan âyân olabilecekleri iddiasındadırlar.73 Burada, önemli bir noktaya dikkat 

72 Bunlar arasında İlber Ortaylı ilk akla gelenidir (Bkz. İlber Ortaylı, Anatomi Dersleri: Osmanlı 
Kültürü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995, s. 149-150.
73 Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlar, 1972, s. 19.
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çekmek istiyorum. Bazı Batılı tarihçiler, Osmanlı Devleti’nin büyüklüğünün 
nedenini, kulların yani devşirmelerin yönetici sınıfına girmelerine ve doğuştan 
Müslüman olanları -yani soyluları- devlet görevi dışında tutmalarına, ancak 
müslüman halkın düzenin içine girmesiyle çöküşün başladığına işaret etmek-
tedirler.74 Bazı tarihçiler ise, âyânlığın doğuşunda Celali eylem biçimlerinin 
etkin rol oynadıkları kanısındadırlar.75 Çünkü, Celali hareketi Sekban-Sarıca 
adı altında çevrenin merkeze karşı potansiyel direncinin ortaya çıkmasıdır. 
Benzeri görüşler, tarihçi Abdurrahman Şeref, Mustafa Nuri Paşa gibi zatlarla, 
Osman Nuri Ergin tarafından da desteklenmiştir.

Osmanlı, bu tür bir yapısallaşma veya “yerlilik” özelliklerini sosyal mobil-
lizasyon unsuru olarak yedekte tutmaması nedeniyle, milletleşme (nation-bu-
ilding) olgusunun ancak Batı’dan 150-200 yıl sonra, Cumhuriyet dönemin-
de ele alınmasına neden olmuştur. Yirminci yüzyılın ilk yarısında gecikmiş 
bir milletleşme politikası, kültür tarihimizdeki açmazlardan biri, belki de en 
büyüğüdür. Atatürk’ün erken ölümü ile, dilde, duygu ve düşüncede ortak 
duygularda birleşmeyi ön gören bir standart kültür meydana getirilememesi, 
günümüzde Doğu ve Güneydoğu yöresinde, 1982’den beri sürüp giden gerilla 
hareketinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu savaş, 17 yıl içinde en az 35-40 
bin insanımızın kaybına yol açmış, tektonik nitelikte toplumsal hareketlere 
neden olmuştur. Bütün bu oluşumlar, temelde toplum yapımızın çelişkileriyle 
örtülü sorunlarla bağlantılıdır.

Tarihsel kökenlerden kaynaklanan ve Türk toplum yapısını etkileyen bu 
devşirme zihniyeti karşısında ilk kez, Fatih Sultan Mehmet, Türk soyluların 
yerine devşirmeleri geçirmek istemediği gibi, onları da tamamıyla ortadan kal-
dırmamıştır. Bu oluşumun bir sonucu olarak, pek çok soylu aile, malları ve 
mülkleriyle memurluklarını korumuşlar, devşirmelerle eşit duruma gelebil-
mişlerdir. Tarihimizde ilk kez, Türk aristokrasisi ile devşirmeleri birbirlerine 
karşı tutan Fatih, böylece her iki tarafa bağlılık desteğini garantiye almış olu-
yordu.76 Fatih’in sağladığı bu yapısal durum, kısa bir süre sonra bozulacak, 
yönetim kademeleri-okullaşma ve sultanın yakınlarıyla evlenme ve ilişkiler 
kurmaları nedeniyle, Enderun’un egemenliği eline geçmesini sağlayacaktır. 
Bu durum, Toynbee ve Gibbons gibi tanınmış tarihçilerin: “Osmanlı Devleti’ni 
kuranların Müslümanlığı kabul etmiş mahalli Rumlardır.” tarzındaki düşünce-
lerine yol açacaktır. Bu model, Cumhuriyet döneminde metamorfizme uğraya-
rak, Enderun’un “kalıtımsal kimlikten” tamamıyla “toplumsal kimliğe” dönüş-
mesine yol açacaktır. Findley, “1839’dan itibaren resmi hizmetlerdeki gayri 
müslimlerin, yerlerini tedricen “geleneksel müslümanlara” terk edeceklerdir” 
görüşündedir.77 Gerçekte, Tanzimat’la Batı’ya açılan Osmanlı, 18. yüzyılın ilk 
yarısında başlattığı yenileşme hareketlerinde, Enderuni sınıf yanında Yahudi, 

74 Stanford Shaw, böyle bir tezin “Hıristiyan Avrupa çıkarlarına uygun düşebileceği” kanısındadır 
(Shaw, a.g.e., s. 236).
75 Cezar, a.g.e., s. 321-322.
76 Shaw, a.g.e., s. 33-34.
77 Carter V. Findley, Osmanlı Devleti’nde Bürokratik Reform: Bâb-ı Âli (1789-1922), İstanbul, 1994, 
s. 173-174.
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Rum ve Ermeni kimlikli Hıristiyan gruplarına, özellikle dış temsilciliklerde, 
kilit sayılabilecek nitelikte görevler vermiştir. Bu dağılımda, yine reayanın gö-
revi, bunların vergilerinin ödenmesi ve üretimlerinin ayaklarına götürülme-
sine destek vermesidir. Bu tablo, zamanla çok az diyebileceğimiz bir oranda 
değişime uğramış, ancak reaya, yine ülkenin kaderini yüklenmekteki ezeli 
rolünü oynamaya devam etmiştir.

Orkun Anıtları’nda Bilge Kağan’la taşlara kaydedilen: “Ey Türk Budunu” 
(Milleti) biçiminde belirlenen Türklük şuuru, yaklaşık 1200 yıl sonra, Mustafa 
Kemal ile yeniden canlanacaktır. Böylece, tarihimizde 16. yüzyıldan itibaren 
sarayda Türklük kimliğinin silinmesine karşılık, Bernard Lewis’in haklı olarak 
belirttiği gibi: “19. yüzyıla kadar basit halk ve göçebeler arasında Türklük duy-
gusu yaşamağa devam ediyordu. Fakat, yönetici ve okumuş gruplar, İslam’ın 
içinde ayrı bir etnik ve kültürel topluluk olma hüvviyetinin bilincini Araplar ve 
İranlılar derecesinde bile koruyamamışlar.”78 ve Balkanlarda, Orta Doğu’da 
devşirme kökenlilerle, ümmet duygusunu taşıyan halkların ihanetine kurban 
gitmişlerdir. Oysa, bir milletin kendini araması, kendini tanıması ve sorgula-
ması hem İslami hem de sosyal hakkı idi. Bu nedenle, 700 yıllık bir dönem 
içinde “Arapları kavmi necip” kabul eden ve Ömer Lütfi Barkan’ın arşivlere da-
yanarak belirttiği gibi, “Balkanlarda ne Türkleşmeyi (Türkifikasyon) ne de İs-
lamlaşmayı (İslamizasyon) hedef olarak gerçekleştiremeyen -sadece, Balkanla-
ra Türk topluluklarının yerleştirilmesi dışında- bir Osmanlı modeli, günümüzde 
etnik ve sosyal devşirme zihniyetini temsil eden bir anlayış için elbetteki inkâr 
kabul etmez bir hoşgörü kaynağıdır.” Sosyal Enderunlar, elbette “farklılaşma-
lar, zenginliğimizdir” demek suretiyle Osmanlı’ya alkış tutacaklardır. Bunlar 
için, günümüzde ortaya çıkan Angol-Amerikanlaşma da Türkolojik açıdan bir 
diğer zenginliğimizdir. İşte Atatürk’ün, Dil ve Tarih Cemiyetleri’ni kurarak, 
milletleşme sürecine yönelmesi ve Türklüğü ön plana çıkararak: “Türk yaratıl-
mak medar-ı iftiharımdır” haykırışı, bu etnik havuz anlayışına bir protestodur. 
Mustafa Kemal’in, 1930’larda Türk Dil ve Tarih Tetkik Cemiyetleri doğrultu-
sunda Uluğ Türkistan’a yönelmesi, Türklüğün kökenlerini araştırması, yüz-
yıllarca unutulmuş olan milletini tanıma ve sevme şuurunun yükselmesini 
desteklemesi, sosyolojik anlamda milletleşme olgusunun gündeme gelmiş ol-
ması demektir. Bu atılımlar Türk tarihinde bir Rönesans’tır.

Artık, bir “hanedana mensubiyet” duygusu, Cumhuriyet’le yerini “halka” 
bırakıyor, “köylü ise efendimiz” oluyordu. Kemalist sistemin, Cumhuriyet Halk 
Fırkası umdelerinin hazırlanmasında önemli katkıda bulunan Gökalp’in, milli 
kültürün kaynağı olarak belirttiği “Türk halkını”, temel hareket noktası olarak 
kabul etmesi, onun önemli atılımlarından biridir. Orkun Anıtları’ndan günü-
müze kadar, halkımız, farklı kültürlerle biçim değiştiren ve son derece esnek 
bir yapıya sahip bulunan yönetici ve aristokrasi grupları karşısında direnç 
göstererek, milli kimliğini koruyan tarihsel bir zenginliğe sahiptir. Bu gerçeği 
V.V. Barthold, açık bir şekilde gözler önüne sermektedir:

78 B. Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 1970, s. 2.
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“Türk ülkelerinde Çinliler hakim olduğu vakit, uygar ülkelerdeki gibi Türk-
lerin aristokrasisi (kibar sınıfı) kendi sınıf imtiyazlarının korunmasını ileri 
sürerek, yabancı bir milletin elinde tutsaklığa daha çabuk alışmışlar ve 
milli âdet ve geleneklere bağlılık göstermemişler, ihanet etmişlerdir. Fa-
kat, halk kısmı (avam sınıfı) yabancı boyunduruğuna çabuk alışmamış ve 
geleneklerine bağlı kalmışlardır.”79

Günümüzde de, halkın (etrak / reaya) bu inanç ve değerler sistemini geri 
plana iterek, modernleşme uğruna -Batı norm ve değerlerini hiçbir yerli un-
surla uzlaştırmadan- benimseyen Enderuni aydınların almaları gereken bir-
çok dersler vardır. Bu nedenle, Gökalp ve Mustafa Kemal’in “halkçılık” tezleri, 
aslında halkın değerlerini harekete geçirmek ve halka dayanarak millileşmeyi 
gerçekleştirmek felsefesini taşır.

Milletleşme (nation-building), Atatürk’e göre, tasada ve kıvançta ortak duy-
gularda birleşmektir. Aynı zamanda Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı da bu-
dur: Ortak bir paydada bütünleşmek. Aynı zamanda Osmanlı ise, “ümmet”e 
dayalı mozaik bir yapıyı oluşturuyordu. Yönetim de, Findley’in belirttiği üzere: 
“Türklerin değil, tarihsel olarak padişahın kulu sayılan ve Osmanlı-Müslüman 
devlet kültürünü benimsemiş, kozmopolit bir yönetici yığının elindeydi.”80 Bu 
yönetici (Enderuni) sınıfın mensup oldukları Balkanlar ve Orta Doğu ülkele-
rinde yetiştirilen milliyetçi aydınlar, ülkelerinin bağımsızlıkları için mücadele 
vermişler, iç ve dış düşmanlarla birleşerek Osmanlı’yı arkadan hançerlemiş-
lerdir. Cumhuriyet’le, Padişahın kulu bu kozmopolit yöneticiler, birden bire 
bir iyot gibi havaya uçarak yok olmamışlar; çoğu tarihsel deneyimi ve kültü-
rel zenginlikleriyle rejimin odak noktalarına tırmanmışlar; hatta, Atatürk’ün 
Türk Dil ve Tarih Tetkik Cemiyetleri’nde kilit görevlere gelmeyi bile başarmış-
lardır. Bu durumu, bir şikayet unsuru olarak dile getiren Ahmet Ağaoğlu’na, 
Atatürk’ün vermiş olduğu cevap son derece manidardır: “İhanetlerini gördü-
ğümde damarlarındaki kana bakarım.” olmuştur.

Atatürk, sosyolojik anlamda, “Türk” gerçeğine dayalı bir milletleşme süre-
cini hedeflerken, aynı zamanda “Türk tipi”nin araştırılmasını da ileri sürmüş 
ve bu alanda Fransa’da ün yapmış bulunan, dönemin ırk teorisyeni Eugene 
M. Pittard’ı ülkemize davet etmiş, hatta ölümünden bir yıl önce de (1937) 
gerçekleştirdiği İkinci Türk Tarih ve Tetkik Cemiyeti şeref başkanlığına getir-
miştir. Onun, “dil, duygu ve düşüncede birlikteliğini” belirleyen milliyetçilik 
anlayışı, bugün bir partinin altı okunda varlığı ile yokluğu belli olmayacak bir 
biçimde durmaktadır. Fakat, günümüz bazı “sosyal Enderuni aydınlar”: “Mil-
liyetçiliğin bir ırkçılık olduğunu, Nazi ideolojisinin izlerini taşıdığını, globalleşme 
ve evrenselleşme ortamında artık kimliğini yitirdiğini” ileri sürmek suretiyle, 
“millicilik” veya Michael Billig’in 1995’de yayınladığı “Banal Nationalism” adlı 
eserinde belirlediği “bayağı/sıradan milliyetçilik” benzeri çarpıtmalara gide-
rek, Kemalist sistemi yozlaştırmaktadırlar. Onların bu eğilimlerinde, Osmanlı 
benzeri bir ortama duyulan nostaljinin derin izlerini sezmemek mümkün de-

79 V.V. Barthlod, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, 1965, s. 12.
80 Carter V. Findley, Kalemiye’den Mülkiye’ye: Osmanlı Memurlarının Toplum Tarihi, 1996, s. 16.
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ğildir. Hatta, Osmanlı’nın 700. yılı kutlamalarında, bu grubun sahip bulun-
duğu medya gücü ve iktisadi potansiyeli ile, devlete en büyük desteği sağla-
dığı unutulmamalıdır.

Osmanlı’nın “kul” modelini oluşturan kozmopolit aydını, 1923-1938’ler 
arasında gündeme gelen Milli Eğitim Politikası ile yerlerini genç kuşaklara 
terk etmesi gerekirken, aksine Atatürk’ün erken ölümü ile fotoğraflarının ta-
rih ve dil kurumlarından indirilmesine, resimlerinin paralardan, pullardan 
ve ders kitaplarından çıkarılmasına gidilmiş ve Cumhuriyet idesi, kısa süre 
içinde “şef” modeline dönüştürülmüştür. Türk Hümanizması, Yeni Anadolu-
culuk ve Mavi Yolculuk denilen garip tezler, Akdeniz odak noktası olmak üze-
re, Greko-Latin köklere dönüş yapmak suretiyle, Atatürk’ün başlattığı Asyatik 
modelin yerini almış; 1920’lerin Yeni Anadoluculuk akımı da, Cumhurbaşka-
nı Başdanışmanının kaleme aldığı ve Kültür Bakanlığı’nca yayınlanan “Türk 
Kimliği” adlı bir yayınla, 1990’lardan itibaren sesini yükseltmeye başlamıştır. 
Milli kültürün kaynağını teşkil eden halk yığını, kırsal alanlarda yaşayan in-
sanlar (reaya veya etrak) ise, Köy Enstitüleri yoluyla, bu akımların doğrultu-
sunda şartlandırılmaya çalışılmıştır. Köy Enstitüleri, bizzat bu modelin teo-
risyeni İsmail Hakkı Tonguç’un oğlu Engin Tonguç’a göre, “Türk nüfusunun 
büyük çoğunluğunu teşkil eden ve milli kültürün taşıyıcısı konumundaki halkı-
mızı, sınıf bilinci açısından şartlandırmak suretiyle, alt-yapı devrimini hazırla-
mada bir güç kaynağı olarak kullanmaktır.”81 Böylece, kırsal alanlarda yetiş-
tirilen bu alt-yapı devrimcileri (Marksistler), öğretmenler, Enstitü’nün dillere 
destan sloganlarıyla: “Sarıklı köy hocalarının yerini alacaklardır.” Enderuni 
zihniyet, 1950’lere kadar Türkiye’nin sosyalistleştirilmesinde, hatta “laiklik 
adına laikliği”, din düşmanlığı anlamında laisizme yönlendirerek, sistematik 
bir kampanyanın içine girecektir. Böylece, belirli bir süre içinde Milli Şef’e 
“kul” olan kozmopolit bir aydın kadro, “Enderuni” kimliğini korumada başarı 
sağlamış olacaktır. Bunlar, ümmetten-millete geçerken din gerçeğini devre-
den çıkaracak, kutsal alandan (sacred) tamamıyla kutsal-dışı bir alana (prop-
hane) yöneleceklerdir. Bu nedenle, bir Batılı gibi iki boyutlu bir inanç sistemi 
yerine, tek boyutlu, sadece bu dünyaya yönelik bir hayat tarzı benimsenmiş 
olunacaktır. Oysa, Atatürk’ün “fikirlerinin babası olarak” kabul ettiği Gökalp, 
bunların aksine ümmet ve milleti sosyal bir gerçek olarak savunmuştur. Üm-
met, günümüzde bir milyarı aşan “Müslüman kardeşliği” tezini davet eder-
ken; millet Türk insanının dilde, düşünce ve duyguda birliktelik zihniyetini 
ortaya koyacaktır. David Kushner’in yerinde tespitiyle: “Gökalp, İslam dinini, 
vatanseverlik duygusunu hareket ettirici ve diğer Müslüman devletlerle işbirliği 
ve dayanışmanın temelini oluşturucu bir unsur olarak algılayacaktır.”82 İşte, 
Selçuklular ve Osmanlılardan kaynaklanarak, günümüze kadar egemenliğini 

81 Köy Enstitüleri’nin teorisyeni, Bulgar göçmeni İsmail Hakkı Tonguç’un oğlu, Köy Enstitüsü ger-
çeğini şu ifadelerle dile getiriyordu: “Sınıf bilinci uyandırılmış köylüler yetiştirmek ve evrimi bunlar 
aracılığı ile hızlandırmak suretiyle alt-yapı devriminin doğrultusunda yönlendirmek” (bkz. Engin 
Tonguç, “Köy Enstitülerinin 30. Yıldönümü”, Cumhuriyet, 18 Nisan 1970. Keza, Engin Tonguç, 
Devrim Açısından Köy Enstitüsü ve Tonguç, 1970, s. 218.
82 David Kushner, a.g.e., s. 3.
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sürdüren bu kozmopolit aydınlar, Türk toplumunun milli değerlerine, inanç 
sistemlerine tamamıyla yabancılaşmış, hatta Batı’yı devşirme kimliklerine 
göre algılamış, Batı’ya ters düşmüş, “batılcılaşmış” bir gruptur.

Osmanlı’nın kendi iç çelişkisi sonucu, bir milli aydın kadrodan yoksunlu-
ğu, yukarıdan beri işaret ettiğimiz üzere, ümmetten-millete geçiş sürecini bü-
yük çapta etkilemiştir. Bu hususu, Osmanlı’yı yakından tanıyan Ubıcını’nın 
dilinden açıklığa kavuşturmak istiyorum: “Osmanlı’nın, bir yandan halklar-
dan uzaklaşma, öte yandan ise teşkilatın ve idari mekanizmanın hatalı tutu-
mundan ötürü, ırkları diri tutmaları ve bireyselliklerini korumalarında en büyük 
etken olmuştur.”83 Fransız tarihçisinin (1818-1884), devletin en bunalımlı dö-
neminde, Tanzimat’ın ne olduğunu ve nasıl uygulandığını görmek suretiyle 
yapmış olduğu bu tespitler, Osmanlı zihniyetinin en tipik eleştirisini oluştu-
rur. Ubıcını, dünyada bir eşine rastlamadığı devşirme modeliyle, Osmanlı’nın, 
“ırkları diri tutmaları ve bireyselliklerini korumalarını”, idari mekanizmanın 
hatalı eğilimlerine bağlamaktadır.

Son yıllarda, Türk toplum yapısında ortaya çıkan ve giderek derin sosyal 
gerginlik ve yarılmalara yol açan olayların temelinde, bu tarihsel dokunun 
aktörlerini bulmamak mümkün değildir. John F. Kennedy, 1963’de Dulles’ta 
katledildiğinde, devlet, Eisenhower’in kardeşi başkanlığında bir araştırma ko-
misyonu kurdurmuş, yıllarca süren soruşturma sonucu 25 ciltlik bir rapor 
elde edilmiştir. Raporun sonucu, son derece dikkat çekicidir: “Kennedy’nin 
katlinden Amerikan toplum yapısı sorumludur.” Bir cinayetten, bir milletin top-
lum yapısı sorumlu tutulurken, ülkemizin içine sürüklendiği bölünmeler, ku-
tuplaşmalar ve gerginliklerden neden 700 yıllık bir imparatorluk sorumlu tu-
tulmasın? Bunu anlamamak son derece ilkel bir düşüncedir. Osmanlı toplum 
yapısı, kültür sistemi, yaratıcı kimliği temsil eden devşirme bir elitist zümrenin 
eline verilmesiyle, önemli ölçüde zaafa uğraması yanında, bunun Cumhuriyet 
dönemine yansıyan olumsuz yönleri olacak ve bunlar elbette tartışma konu-
su yapılacaktır. Büyük tarihimize takdirlerimiz yüksek olmakla beraber, onu 
sorgulamamız ve eleştiri hakkını kullanmamız, aynı zamanda geleceği elinde 
tutacak olan Türk gençliğine, yeni ufuklar açma şansını da tanıyacaktır.

Yapısal Sorunlar ve Sosyo-Kültürel Değerlendirme

Gözleneceği üzere, Türk aydını Kemalist çizgide milletleşme tezine yeniden 
dönüş yapmadan, bu toplumsal yarılmaların bir kültürel bütünleşmeye yö-
nelmesi mümkün görünmemektedir. Çünkü, kökenleri Selçuklu ve Osmanlı 
toplum yapılarından kaynaklanan ve günümüzde biçim değiştirerek sürüp 
gelen Enderunî olgu, düzene yatkın kalıp değiştirme yöntemlerini en hassas 
biçimde kullanma sanatına da sahiptir. Niyazi Berkes’in çarpıcı bir tarzda 
ele aldığı tipoloji, günümüzde de geçerliğini korumaktadır. Berkes’in Abidin 
(Paşa) Dino modeli dikkat çekicidir. Abdülhamit iktidara gelince, Tanzimat dö-
neminde masonlukları, rintlikleri bilinen kişilerden tutumunu değiştirip aşırı 
dindar gözükebilenler yakayı kurtarabiliyorlardı. Kendisi de bir mason olan 

83 M. A. Ubucını, Osmanlı’ da Modernleşme Sancısı, 1998, s. 28-29.
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(Meşrutiyet döneminde Şeyhülislam) ulemadan Musa Kâzım Efendi (1858-
1910) anılarında bu dönüşümü şöyle anlatır:

“Mürtekiplerin büyükleri arasında geçen zatlar, ayıplarını örtmek, günah-
larını saklamak için, daima namaz kılarlar; seccadelerini resmi makamlara 
bile taşırlardı. Rahmetli Abidin Paşa (Kanun-u Esasi Komisyonu azası) fey-
lesof bir zat olduğu halde (o zaman feylesof demek dinsiz demektir) başını 
seccadeden kaldırmazdı. Mabeynde ve Bab-ı Âli’de makbul ve beğenilen 
kişi olmak için mutlaka post-nişin güruhuna katılmak zorunluğu vardı.”84

Eşref, bir hicviyesinde dönemin toplum yapısına parmak basmak suretiyle 
bu gruba ağır eleştiri de bulunuyordu:

“Avdetiler ile hükümetimiz, benzedi Devlet-i Yahudiye. Bab-ı fetvayı da çıfıt-
lık edip, verdiler en nihayet Musa’ ya.”85

O dönemin çarpıcı bir karakter tahlilini yapan Berkes’in görüşlerine katıl-
mamak mümkün değildir. Hipokrasi, Abdülhamid’in tahta geçmesiyle yoğun-
luk kazanıyordu. Tevfik Fikret, bu kişilik bunalımını şöyle dile getiriyordu: 

“Evvel onlardan idi, şimdi bunlardandır. 
Renkten renge giren bukalemunlardandır.”
Metin Kunt da: “Devşirme usulü ile, yani Müslümanlaştırılarak yöneti-

ci sınıfına katılanların, sanılanın aksine, her zaman kökleriyle tüm bağlarını 
kesmediklerini; eski kültürlerinden, dini motifler de dahil olmak üzere, çeşitli 
unsurlarını muhafaza ettiklerini belirtmektedir.”86 Rea Galanaki’nin, 1989 yı-
lında yayınlanan “İsmail Ferik Paşa’nın Hayatı” adlı eseri -UNESCO’nun milli 
edebiyatı en iyi temsil eden ödülüne de layık görülmüştür- bir roman da olsa, 
aidiyet duygusunun önemine değinmektedir. Çevirmen Herkül Milas’ın no-
tunda belirttiği gibi: “Kimilerince Yunanlı, kimilerince Türk, kimilerince Mısırlı 
sayılan, Giritli bir Hıristiyan Grekofon’dan dönme, Mısır’da yaşamış ve Arnavut 
dönmesi, Osmanlı Devleti’ni az daha yıkan ve günümüzde Mısır milliyetçiliğinin 
babası sayılan Kavalalı Mehmet Paşa yanlısı bir İsmail Ferik Paşa neden Türk 
okuyucusunun ilgisini çekmektedir?” Herkül Milas’a göre:

“Gerçekte böyle bir konu Türk okuyucusunun ilgisini neden çeksin? Os-
manlı Devleti Türk müydü? Çok uluslu bir imparatorluk, çeşitli milletler-
den ve dinlerden kimselerin yönettiği ve yönetildiği bir devlet ve toplum 
değil miydi? (....) Romanda İsmail, sonuna kadar Müslüman ve Mısırlı 
kalır. Doğal olarak ölür. Ve bu kimlikle gömülür. İnsan, milliyetçilerin sun-
mak istediği gibi bir tek boyutuyla değil, dostlar, resmi inançlar, şeref 
sayılan yükümlülükler, ama aynı zamanda, annenin düşlerde uyanan ko-
kusu, suyun öte yanında kalmış kardeşin dokunuşu, bir köy meydanının 
bir türlü unutulmayan görüntüsüyle de yaşar. İsmail Ferik Paşa’da, hem 
başarılı bir komutan hem de böyle bir insandır.”

84 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Birinci Baskı, 1973, s. 305.
85 Burada adı geçen, Şeyhül İslam Musa Kâzım Efendi, Yahudi dönmesi biçiminde zikredilen de 
Kıbrıslı Kâmil Paşa’dır.
86 I. Metin Kunt, “Ethnic-Regional Solidarity in The Seventeenh Century Ottoman Establishment”, 
International Journal of Middle East Studies, 5 (1974), p. 233-239.
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Milas ve Galanaki’nin eserde çizdikleri tabloda ibretle gözlediğimiz gibi, bir 
kez evrene doğan ve biricikliğini koruyan insanda, aidiyet duygusu, kimlik 
mensubiyet bilinci (communitiy feeling) kolay kolay silinemiyor. Roman da 
olsa, derisinin içinde yaşayan İsmail Ferik Paşa’nın ölümü anında: “Anasına 
Yunanca, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu Mısır hidivi İbrahim Paşa’ya ise 
Arapça seslenebileceğini” kabul etmemiz gerekmektedir. İnsanları vatanların-
dan, ailelerinden ve hatıralarından kopararak “kul” etme yöntemlerinin dra-
matik sonuçlarını, roman da olsa, Yunan bağımsızlık savaşı sırasında Girit’te 
esir alınıp devşirme olarak Mısır’a getirilen ve burada cihadiye serdarlığına 
kadar yükselen İsmail Ferik Paşa, doğduğu yerlere yıllar sonra bu kez, kendi 
soyundan insanların çıkardığı bir isyanı bastırmak üzere dönüyor. Ancak, 
Yunan bağımsızlığı için mücadele eden Andonis Kambanis’in kardeşi devşir-
me İsmail Ferik, annesinin kokusunu, ağabeyiyle oyunlarını, yaylaların ve 
cesetlerle dolu köy meydanının görüntüsünü hüzünle Mısır’a taşıyor. “İsmail 
Ferik Paşa’nın Hayatı” roman da olsa, bir gerçeği taşıyor: “İnsan kimliğinden 
kolay kolay soyutlanamaz.” Oysa, Kemal Karpat, devlete olan sadakatları ba-
kımından devşirmenin bir sorun yaratmadığı kanısındadır. Çünkü, “Osmanlı, 
devşirmelerin etnik ve dini aidiyetlerinden ziyade yönetime sağladıkları yüksek 
statü ve sadakata önem vermekte idi.” Ancak, Karpat, müesseseleşmiş bir En-
derun tabakasının Cumhuriyet sonrası kimliği hususunu hiç kaale almadığı 
gibi, insan psikolojisi açısından iki kimlikli bir eğilimi de taşıyabilecekleri-
ni hesaba katmamaktadır. Karşıt görüşler ne olursa olsun, 1968’ler öncesi, 
Marksist olan bir kısım Enderunî aydınlarımızın, günümüzde Atatürkçü kılıfa 
bürünmelerine şaşmamak gerekir. Çünkü, genlerinde aynı tıyneti taşımakta-
dırlar. Hatta bu, tıbbi deyimiyle bir çeşit mutasyon yani genetik yapıdaki bir 
değişikliktir. Bilindiği üzere, tıp biliminde mikro-organizmalar veya bakteri vi-
rüsleri antibiyotik, antiviral v.s. tedavi yöntemlerine karşı korunmak ve haya-
tiyetlerini sürdürmek amacıyla mutasyon -kılıf değiştirme- gibi değişikliklere 
uğramakta ve bazen eskisine göre daha da tehlikeli ve öldürücü olabilmekte-
dirler. Esasta, tıp bilimi ile sosyal bilimler arasında önemli benzerlikler göze 
çarpmaktadır. Çünkü, her ikisi de toplum içinde insanı ele almaktadırlar. Bu 
açıdan bakıldığında, ülkemiz de benzeri sosyal nitelikli mutasyonlara maruz 
kalmaktadır. Bir zamanların Enderuni aydınları, günümüzde kılıf değiştirmek 
suretiyle, Atatürkçü görünebilmekte ve ülkenin milli ve dini değerlere dayalı 
kalkınma hamlelerinin yollarını kesebilmektedirler. Ayrıca, bunların belirli bir 
kesiminin, Karpat’ın iddia ettiği gibi “devlete sadakatları da” tartışma konu-
sudur. Ancak, konumuz bu grubun ihanetlerini açıklamak suretiyle karamsar 
bir tabloyu ortaya koymak değildir. Araştırmanın felsefesi, bir imparatorluğun 
kendi öz halkını dışlayarak, yönetimi ve orduyu yabancı unsurlara (avdetilere) 
terk etmesi sonucu, ortaya çıkan sosyal gerginliklerin tartışılmasıdır. Doğru 
veya yanlış bu yapılmalı, gerçekler gözler önüne serilmelidir. Biz, dünya gö-
rüşü ve inanç sistemi olarak, S. Freud’un belirttiği üzere: “Kadavra kaderdir” 
diyenlerdeniz. İnsanların, biyolojik mensubiyet kriterine göre, tarihin akışına 
müdahale etme hakkını kendimizde bulmuyoruz. Hatta, J.J. Rousseau’nun: 
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“Musiki notaları gibi birbirimizden farklı olsak bile, yine birbirimiz için değil 
miyiz?” tarzındaki insancıl yaklaşımını da benimseyenlerdeniz. Bizim yakla-
şımımız, Orkun Anıtları’ndan sonra, Türk devletlerinde gözlediğimiz Büyük 
Değişim’dir. Bu değişimin eleştirisini yapıyoruz. Hepsi o kadar.

Konuya tekrar dönersek, Berkes’in Abidin Paşa modeli biraz tahlil edil-
diğinde benzeri sonuçlara varmamak mümkün değildir. Abidin (Paşa) Dino 
ailesinin bir kesimi, yakın tarihimizde Marksist ve pozitivist akımların en 
güçlü temsilcilerini barındıran geniş ve zengin bir yapıyı ortaya koyar. Abi-
din Paşa’nın bizzat kendisi “Yanya Rum Lisesi’nde okumuş, Batı kültürüne 
erişebilmiş, sivrilebilmiş” ender şahsiyetlerden biridir.87 Abidin Paşa’nın oğlu 
Rasih Bey ise Abidin Dino’nun babası, Rasih Nuri İleri’nin de dedesidir. İle-
ri’ler (Suphi Nuri, Rasih Nuri ve Celal Nuri); Dino’lar (Abidin ve Arif); Aybar’lar 
(Mehmet Ali); Nazım Hikmet Ran ailesi ve Sabahattin Ali’ler bu çizgide düşü-
nülebilinir. Nitekim, Rasih Nuri İleri bu gerçeği şöyle dile getiriyordu: “Nasıl 
ki bir Müslüman aileden insan Müslüman olursa, ben de sosyalist bir aileden 
sosyalist oldum. Bu benim kişisel bir meziyetim değil, aile kaderi diyeceğim 
geliyor.”88 Rasih Nuri İleri bir yazısında, Türkiye Komünist Partisi’ne “Paşaza-
delerin” hakim olduğunu söylüyordu.89

Abidin Paşa modeli yanında, bir de Şakir Paşa modeli vardır. Meyyâle’ye 
göre, Şakir Paşa, aslında Ahmet Cevdet Paşa’nın küçük kardeşi ve Cevat Şa-
kir’in de babasıdır. Şirin ve Devrim ailelerinin de büyük dedesi olan Şakir 
Paşa, böylece Anadoluculuk akımının teorisyenlerinin yetişmesinde önemli 
bir kültür odak noktasını teşkil eder.

Yeni Anadoluculuk, Türk Hümanizması ve Mavi Yolculuk türü “Akde-
niz”e dönük ütopyaların tümü, Atatürk’ün “Asyatik” tezine karşıt düşünce 
sistemlerini oluşturur. Bunlara göre, “Anadolumuz”; biraz İyonya, Lidya ve 
Frigya, fakat asla Türk değildir.90 Şair bir devlet adamımız, daha da insaflı 
hareket ederek, bu tabloya bir de “Türk”ü ilave etmek suretiyle, farklılıkta 
zenginlik yaratıyordu. “Pülümür’ün Yaşsız Kadını”nda Anadolumuzun kimliği 
şöyle yansıtılıyordu: “Bir asa vardı elinde. Bir solmuş krallığın. Kadifeden har-
monisi üzerinde. Bir Hititli’ydi o, bir Selçuklu’ydu. Bir Ermeni’ydi, bir Kürt’tü. 
Bir Türk.” Pülümür’ün Yaşsız Kadını’nda, görüldüğü üzere asli unsur, an-
cak dörtte bir hakka sahip oluyordu. Oysa, Atatürk aynen şöyle diyordu: “Bu 
memleket tarihten önce de Türk’tü, tarihten sonra da Türk kalacaktır.” Bunun 

87 Rasih Nuri İleri, Aydın Ortak Kitap, Yazko Yayınları, 1980, s. 20.
88 Emin Karaca, Eski Tüfenklerin Sonbaharı, zik. Mahmut Çetin, Boğazdaki Aşiret, 1997, s. 116.
89 İleri, “Sınıfsal Köken ve Dil Üzerine”, Yeni Yüzyıl, 11 Ekim 1995. Gerçekte, İleri’ler, Sertel’ler, 
Yalman’lar, Ran’lar, Baştımar’lar, Sargın’lar, Aybar’lar, Sotorik’ler vb. Türk Marksizminin kilomet-
re taşlarını teşkil ederler. Hemen hepsi de “Paşazadeler”dir.
90 Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği tarafından hazır-
lanan “Kültürlerin Belleği Anadolu” isimli afişler, “Türkiye’ye zarar verir” gerekçesiyle yurt dışına 
dağıtımı Milli Güvenlik Konseyi tarafından durdurulmuştur. Bu afişlerde “Osmanlı’nın yok sayıldı-
ğını” yine gazete haberlerinden okumaktayız. Ayrıca, dört üst düzey bürokrat da görevden alınıyor 
(Zaman, 1 Aralık 1999). Haber düşündürücü; Kültür Bakanlığı gibi stratejik bir kuruluşun, bir 
odalar birliği ile Yeni Anadoluculuk çizgisindeki işbirliğinin nerelere kadar uzandığını günümüzde 
de gözlememiz, Enderuni aydının dokusunu göstermesi bakımından dikkat çekici olsa gerek.
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için, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarını kuru-
yor, dünyanın ünlü Sümerologlarını, dilcilerini, tarihçilerini ve Eugenist’lerini 
Dolmabahçe’de topluyor, tartışıyor ve gerçekleri bilimsel açıdan araştırmak 
suretiyle önemli sonuçlara varıyordu. 1935’de bu amaçla Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi’ni kurduruyor. Hatta, “Türk Tipi”ni ortaya çıkarmak için Afet 
İnan Hanımı, Fransa’ya Melanges Eugene Pittard’ın yanına gönderiyordu. Afet 
İnan hanım altmış bin civarında Anadolu insanı üzerinde ölçümler yaparak, 
sonuçlarını 1937’de teslim ediyor; Atatürk’ün vefatından bir sene önce de Pit-
tard, İkinci Türk Tarih Kurumu onur başkanlığına getiriliyordu. Bütün bu 
yoğun devlet felsefesinin bir anlamı olsa gerek. Türklüğün unutulmuş değer-
lerinin tarih sahnesine çıkarılması, bin yılı aşan bir dönem içinde, gerçeklere 
yönelik atılımların kanıtlanmasıdır. Onun:

a) Milletleşme (nation-building),
b) Kimlik arama veya Asyatik kökene dönük Dil-Tarih Tezi ve nihayet
c) Dil, duygu ve düşüncede ortak duygularda birleşme anlamını taşıyan 

milliyetçilik anlayışı; Yeni Anadoluculuk, Türk Hümanizması ve Mavi Yolcu-
luk gibi hayali Greko-Latin görüşleri bilim sahnesinden silip süpürür. Artık, 
günümüzde, resmi teorinin Asyatik tezi, adım adım gerçekleşmektedir. Ro-
ma’yı kuran Etrüsklerin Türklüğü, en önemli bilimsel bir gerçek olarak karışı-
mıza çıkmaktadır. Hatta, Latin ve Grek alfabeleri üzerinde Etrüsk alfabesinin 
etkisi tartışmaya açılmıştır bile. “Türk Kimliği” adlı devlet felsefeni yansıtan 
eserde, Hunluların da Türklüğü şüpheli görülürken, ünlü Macar Türkologu 
Gyula Nemeth (1928) ve Magy Szentmiklos, Macar-Türk masallarındaki ya-
kınlıklara dikkatlerimizi çekiyor ve altın hazinesindeki Peçenek dil yadigârı sa-
nılan runik yazıların benzerlikleri üzerinde duruyorlardı. Bugün, hangi devlet 
adamımız böyle bir milli tarih tezi üzerinde bu denli yoğun bir çaba gösterebil-
miştir? Atatürk’ün, “fikirlerinin babası olarak” kabul ettiği Ziya Gökalp’in 25 
Ekim 1999 tarihi, ölümünün 75. yıldönümü idi. Hiçbir resmi kuruluş, Gökalp 
hakkında en ufak bir hatırlatma yapabildi mi? Oysa, Atatürk, Gökalp’in ölü-
mü üzerine ülke çapında resmi yas ilan etmiş, Balkanlardan ve Sovyetlerden 
birçok resmi zevat, cenaze merasimine katılmak için ülkemize gelmişlerdi.

Günümüz Türk tarihçisi, İnalcık Osmanlı’nın 700. yılının kutlanması ne-
deniyle kaleme aldığı bir yazısında:

“Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti’nin devamı değildir. Geçen yıl Cum-
huriyet’in 75. yıldönümünü kutladık; bu yıl Osmanlı Devleti’nin 700. yıl 
kutlamaları, Osmanlı’ya ait prensip ve değer yargılarını kutlama anlamın-
da alınamaz. O halde neden ve neyi kutluyoruz? Bu noktayı kesin açıklığa 
kavuşturmak bugün hayati önemde bir sorun haline gelmiştir (....) Bir ha-
nedan imparatorluğu olmakla beraber Osmanlı’nın dili, kültürü Türk’tür. 
Aşıkpaşa-zade bile Osmanlı’yı Türk diye tanır ve övünür.”91

İnalcık’ın bu tespitlerini uzun uzadıya eleştirdik, istimâlet politikası ve 
hoşgörü gibi tutum ve zihniyetlerinin, tarihi süreç içinde ne tür bir sosyal te-

91 Halil İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Problemi”, Doğu-Batı Dergisi, Sayı: 7, 1999, s. 33.
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celliye yol açabileceğini de tartıştık. Yukarıda ayrıntılı bir tarzda belirttiğimiz 
üzere, bu eleştirilerin tarihi sorgulama ve yorumlama hakkımızdan kaynak-
landığını da özellikle vurguladık.

Tüm bu görüş ve oluşumlara rağmen, bir de 2000’li yıllarda yönetime 
el koyan ve tarikat kültüründen beslenen bir yönetim zihniyeti de, Pan Os-
manizm tarzı bir algı alanını kök paradigma olarak kabul etmiştir. Böylece, 
Kemalist sistemin, Orkun Anıtları’nda dile getirilen “Türklük Budunu’ndan” 
uzaklaşan ve yüz yıllarca kökenlerinden kopmuş kozmopolit bir İmparator-
luk modeline dönüşümü, Resmi İdeoloji’yi yeniden Novum Osmanizmin içine 
sürüklemiş bulunmaktadır. Artık temel konfigürasyon, Türk Milleti yerine, 
Türkiye Milleti tarzı bir oluşumu gündeme getirmiştir. Sosyolojik anlamda, 
Türkiye Cumhuriyeti Yeni Osmanlıcılık biçiminin bir alternatiftir. Şöyle ki, 
“Musul’a niçin savaşa gidiyorum, çünkü orada örgütsel terörist akımların döl 
yatağını oluşturan Müslüman ve Türk kardeşlerim var.” Ancak, yönetimin bu 
Boheminan davranışının arkasında unutulmaması gerekir ki NATO-AB ve 
ANGLO-AMERİKAN odak noktaları yanında bir de Judeo-Hıristiyan atıf siste-
mi vardır. Bunlar el birliği halinde İSRAEL nominalizmine de gösterge konu-
munu sürdürmektedirler.

Bu almaşık oluşumlar içinde, ülkemiz açısından, tarihselcilik (historisizm) 
ilkelerine dayalı bir yorum biçiminden ayrılarak, geçmiş olaylara sosyal yapı, 
antropolojik analizler nokta-i nazarından yeni bakış açıları kazandırmak su-
retiyle, dünü, bugünümüzle karşılaştırmayı uygun buluyoruz. Gördük ki, 
günümüzdeki birçok toplumsal sorunların temelinde geçmişin tutum ve zih-
niyetlerinin kalıcı izleri vardır. Bu nedenle, Erich Rothacker’in yaklaşımı ile 
ifade etmek gerekirse, Karl Popper’ın Mantıkçı Pozitivistlere yönelttiği, “teori-
lerin yanlışlanabilirlik” ilkesi yerine, “tarihsel olayları sorgulama” yöntemini 
denemeyi uygun bulduk. Osmanlı’nın, ondan önce Karahanlılar, Memluklar 
ve Selçukluların ego-santrik eğilimli bir istimâlet politikasını uygulamak su-
retiyle, Gök Türk Devleti’nden kopup ayrılmaları ve Türk Milleti’nin süreklilik 
ilkesini terk etmeleri, belki bazı tarihçilerimiz tarafından Orta Çağa özgü bir 
nitelik olarak yorumlanabileceği gibi, kültürümüzün zenginliği ve hoşgörü uf-
kumuzun derinliği biçiminde de algılanabilir. Bunlara saygı duymak gerekir. 
Yeter ki, Türk tarihi geniş ufuklu bir perspektifle ameliyat masasına yatırıla-
bilsin. Zira, buna ihtiyaç var. Çünkü, günümüzün birçok yapısal sorunları, 
ancak geçmişten (tarihten) kaynaklanan toplum dinamiklerinin çözümlenme-
siyle bir sonuca ulaşabilir.

Bu dar çerçeveli incelemede, Osmanlı’nın üç kıtadaki toplulukları, ırkları 
hatta kültürleri korumak, desteklemek ve değerlendirmek suretiyle, geliştirdi-
ği modelin en önemli sakat yönü, kendi halkını dışlaması, yönetim ve teşkilat-
lanma deneyiminden uzak tutmasıdır. Cumhuriyet’le, bu aksaklıklar sosyal 
yapıda geçerliliğini ortaya koymuş, bizzat Atatürk, bu “hanedan” odaklı mo-
deli, “millet” odaklı bir sisteme dönüştürmeye çalışmış, ancak Osmanlı’dan 
itibaren müesseseleşmiş olan bu Enderun zihniyeti, biçim değiştirerek yeni 
düzene uymayı başarmış ve Atatürk’ün ölümünden sonra da milletleşme veya 
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ulus-devlet inşası (nation-building) sürecini kendi doğrultusunda yozlaştır-
mıştır. Millet odaklı bu tablo, Standart Kültürü oluşturan Türk insanının, 
marjinalden merkeze oturtulmasını, yan-grupların da “Türk” olgusu gerçe-
ğinde bütünleşmesini belirleyen bir çan eğrisiyle temsil edilmektedir. Bu ne-
denle, tarihsel kültürün analizine olan bu yaklaşım, bir ırk üstünlüğüne veya 
etnik değerler ayrışımına asla yer vermemektedir. Sadece ve sadece, Türk ta-
rihini eleştirel bir zihniyetle yorumlamak suretiyle, sosyal dinamiklerimizde 
giderek yoğunlaşan gerginliklere ve kırılmalara çözüm getirmektir. Çan eğrisi, 
sosyolojik anlamda egemen kültürü temsil etmektedir. Birleşik Devletler gibi, 
milletleşme olgusunu gerçekleştirmiş Batılı toplumlarda egemen veya Büyük 
Toplum, Brzezinski’nin tespitiyle “Beyaz Anglo-Sakson” topluluklardır. Gö-
rülüyor ki, Beyaz Anglo-Sakson’lar “Amerikan toplumunu biçimlendirir.”92 Bu 
ülkede, 250 kadar etnik grup, bir eritme makinesi (melting-pot) sürecinden 
geçtikten sonra, “Amerikanizm” ortak paydasında bütünleşirler. Bir başka 
deyimle, bu 250 etnik grup (Hollandalı, İngiliz, Alman, Kızıl Derili, Siyahi, 
Latin Amerikalı, İtalyan, Fransız vb.) ne olursa olsun, mensubiyet şuurunun 
(community feeling) ötesinde, “Amerikanizm” şemsiyesi altında toplanmak zo-
rundadırlar. Bir Standart Kültür olarak Amerikanizm, çan eğrisidir ve “Beyaz 
Anglo-Saksonları” temsil etmektedir. Benzer oluşumu, Atatürk 1920’lerde: “Ne 
Mutlu Türküm Diyene” ifadesinde dile getiriyordu. Türklük, tıpkı Amerikanizm 
olgusunda gözlediğimiz gibi, Standart Kültür’dür. Öteki etnik gruplar, “Türk-
lük” şemsiyesi altında toplandıkları takdirde milletleşme veya nation-building 
gerçekleşmiş olacaktır. Milletleşme gerçekleşmeden globalleşmeye gitmemiz 
bir yana, iç gerginliklerden, bölünme ve parçalanmalardan kurtulmamız da 
mümkün değildir. Brzezinski, “devletin gayesi farklılıklar yaratmak değil, 
farklılıkları birlikteliğe yönlendirmektir. Aksi takdirde, farklılıklar bizi iç savaşa 
götürür.” diyordu.

Oysa, Osmanlı tipi bir inanç sistemi, kendi kavmini yok sayan, “ötekilere” 
saygı duyan ve yönetimi “Ben-değil”, “ötekilere” tahsis eden bu model, Toyn-
bee’nin tarih felsefesinde ileri sürdüğü “İç-Proletarya”yı oluşturur. Bir ülkenin 
aydınları, bunalımlı dönemlerde sorunların üzerine gitmez, sadece, batıdan 
veya güçlü uygarlık odak noktalarından taklit yolu ile kültür taşıyıcılığına 
yönelirse, o vakit “yaratıcı azınlığı”nı kaybetmiş olur, iç proletarya meyda-
na gelir. Aydını, iç proletarya durumuna düşen bir ülkede, ezeli düşmanları 
olan ve fırsat bekleyen komşu ülkeler veya “Dış Proletarya”, avının üzerine 
yürür ve onu ortadan kaldırmaya çalışır. Toynbee’nin tarih felsefesinin özü, 
bu ikili kavrama dayanır. Arnold Toynbee, Osmanlı toplumunun yükselişini 
de bu çizgide ele alıyordu. Ona göre: Osmanlı toplumu bulunduğu coğrafyada 
çevresine yayılarak bir hücum (Challange) refleksi içine girmiştir. Asya, Afri-
ka ve Avrupa’daki yayılma paradigması bunun kanıtıdır. Ancak, her hücum, 
sonunda bir yorgunluk getirir veya onun deyimiyle tepki (response) yaratır. 
İşte tarihi yapan bu iki kavramdır: Hücum ve Tepki. Osmanlı İmparatorluğu, 
onun deyimiyle bir atlet gibi, olanca gücü ile zirvelere tırmandı, ancak her 

92 Zbigniew Brzezinski, Kontrolden Çıkmış Dünya, İş Bankası Yayınları, 1994, s. 419-420.
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gücün bir sınırı vardı; yorgun düşünce, bu defa olanca hızıyla gerisin geriye 
zirvelerden inmeye zorlandı. Çünkü, her hücum bir tepki yaratır. Osmanlı bu 
tarih felsefesinin metodolojisi içinde adeta kader belirlenmesine uğruyordu.

Toynbee teorisine göre, Osmanlı kendini tehlikeden kurtaracak yaratıcı 
azınlığını kaybetmişti. Fransa devrimi öncesi, ferdi özgürlük, eşitlik ve liberal 
düşüncelerin ortaya çıkmadığı bir dönemde, kozmopolit devşirmelerin milli-
leşmesi düşünülemezdi. Ümmetçiler de (Mısır, Suriye, Kuzey Afrika ve öteki 
İslam toplulukları gibi) kendi ülkelerinde, Batı’da yetişmiş milli aydınlarıyla 
Osmanlı yönetimine karşı vaziyet aldılar. Bu durum, Osmanlı’da giderek iç 
proletaryanın güçlenmesini sağladı. Milli aydın tipinin ortaya çıkması bu sü-
recin bir ürünüdür. Devletin, içeride ve dışarıda zaafa düşmesi, “Devşirme 
kültürünü paylaşan dış proletarya”nın tepkisine yol açıyor; böylece, Osmanlı 
kendi içinde kendi kurallarıyla tarih sahnesinden silinen ilk devlet durumuna 
düşüyordu. Bu gerçeği Mustafa Kemal, Dil Kurultayı’nda şu şekilde gözler 
önüne seriyordu: “Biz Balkanları niçin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek 
sebebi vardır. Bu da Islav Araştırma Cemiyetleri’nin kurduğu dil müesseseleri-
dir. Bizim içimizdeki insanların milli tarihlerini yazıp milli şuurlarını uyandırdık-
ları zaman biz Balkanlarda Trakya hudutlarına çekildik.”93

Atatürk’ün bu yorumu, bize Arnold Toynbee’nin tarih felsefesinde ele aldı-
ğı “iç proletarya ve dış proletarya” kavram çiftinin gerçekliğini bütün çıplaklı-
ğı ile gözler önüne sermektedir. Mustafa Kemal’in “bizim içimizdeki insanlar” 
diye belirlediği şüphesiz iç proletaryadır. Bunlar, azınlıklar ve onlarla bütün-
leşen devşirme kurumlarıdır. Osmanlı’nın yaratıcı aydını önemli oranda milli 
değil, kozmopolitti. Bu nedenle, Kemalist sistemin ana teması, bu tarihsel 
yanılgılardan ders almak suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti’ni çağın dinamizmini 
belirleyen ve esasta Orkun Anıtları’ndan kaynaklanan “Türk Milleti” gerçeğine 
dönüştürmekti. Bu durum, bazı aydınlarımızın belirttiği üzere “saptırılmış ta-
rih” anlayışı değildir. İslam öncesi “Türklük” şuuruna yükseliş, başlangıçtan 
beri açıkladığımız üzere, 700 yıl unutulmuş bulunan milli kimliğin tozları-
nı silkerek, yeniden canlanıştır. Çünkü, çağımız milliyetler çağıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti, “ümmet” kimliğinden “millet” gerçeğine geçmek durumundadır.

1926 yılında, Mustafa Kemal, sisteminin temel unsurlarını bu tarihsel ba-
kış açısına dayanarak, şu şekilde açıklıyordu: “Biz doğrudan doğruya milliyet-
perveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. 
Bu topluluğun efradı ne kadar Türk kültürü ile meşbu (dolu) olursa o topluluğa 
dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.” Bir Batılı düşünür, Mustafa 
Kemal’deki bu coşkun milliyetçilik heyecanının kaynaklarına inerken şu tezi 
savunuyordu: “Sürgüne giden Ruslar, komünizmi ya da anarşizmi benimser-
ken, Türkler milliyetçilik ve anayasacılığı çekici bulmuşlardır. Bu tutuma, iş 
başındaki Jön Türklerle Cumhuriyet’in kurucuları arasında rastlanmaktadır.”94

Gerçekte, Jön Türkler ve onların 1908-1918 yılları arası, iktidarı ele geçirip 
yönelttikleri İttihat ve Terakki dönemi, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Mehmet 

93 George Haupt-Paul Dumont, Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Hareketler, 1977, s. 44-45.
94 Dankwart A. Rustow, “Devlet Kurucusu Olarak Atatürk”, SBFD, No: 280, Ankara, 1969.
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Emin vb. güçlü kadroların yönlendirdiği bir milliyetçi grup tarafından, ümmet 
ekseninden millet gerçeğine dönük yeni bir yapılaşmaya ulaşıyordu. Eğitim 
sistemi, bu hususta en faal girişimleri başlattı. Türklüğün unutulmuş mirası, 
Thomsen ve Vambery gibi ünlü Türkologların yeni buluşlarıyla kamuoyuna 
sunuluyor, böylece Türkçülük hareketleri başlamış oluyordu. Gökalp, üçlü 
(trinity) bir akımı savunuyordu: “Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak.” 
Ancak, Birinci Dünya Savaşı sonucu, Osmanlı’nın yenilgisi İttihat ve Terak-
ki’nin gözden düşmesine yol açmıştır. Yönetimi elinde tutan Vahdettin’in Ma-
arif Nazırlığı’na atadığı “Rumlu Rıfat Efendi”, göreve gelir gelmez, ders kitap-
larında yer alan bu millileşme akımına yönelik yayınları toplattırmış, yeniden 
Osmanlı hanedan-merkezli modeline dönülmüştür.

Devletin işgal altında olduğu bir dönemde bile, devşirme aydınlarla yö-
netime devam eden bir zihniyetin, Cumhuriyet’le ayakta tutulması gerçekçi 
olamazdı. 1919 da, Mustafa Kemal’in Samsun’dan Vahdettin’e çektiği telde: 
“Türk Milleti’nin bir dayanışma halinde olduğu” tarzındaki ifadelerinde, artık 
“Etrak” yerini gerçek kimliğine bırakıyordu.

Türkiye Cumhuriyeti, bu tarihsel deneyimden kaynaklanan gerçekler üze-
rine kurulmuş ve millileşmesi bu çerçevede başlatılmıştır. Bu nedenle, Kema-
list sisteme sahip çıkmak zarureti vardır. Onun sistemini dışlayarak, yasa-
larla kilitlemek ve “Anıt Kabir” ziyaretleriyle bir fetiş haline getirmek, aslında, 
Atatürk’ü hiç anlamamak demektir. Atatürk, Cumhuriyeti Türk milliyetçiliği, 
Türk halkı ve Türk kültürünün temelleri üzerine kurmuş, Türk gençliğine de 
emanet etmiştir. Bu nedenle, Türk aydının yetiştirilmesi, desteklenmesi ve 
millileşmesi gerekliliği vardır. Yaratıcı aydının temel misyonu, ülkeyi iç prole-
tarya ve dış proletarya durumuna düşüren bu kozmopolit veya “Patrimonial 
Devşirmelerden” kurtararak, bir an önce toplum değerlerindeki çürüme ve 
yozlaşmayı önlemektir. Ancak, yukarıda belirtildiği üzere, Kemalist sistemin 
atılımları Atatürk’ün erken ölümü ile devreden çıkarılmış, yine yönetim Ende-
run ağırlıklı bir grubun eline geçmiştir.

Şimdi yapılacak şey, aynı coğrafyada yaşayan, aynı dil, kültür ve duyguları 
paylaşan bir millet oluşumunun kısa bir süre içinde gerçekleştirilmesidir. Bu-
nun için, Batılıların Kapı Koruyucusu (gate-keeper) adını verdikleri türden bir 
elit kadronun, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarında örgütlenmesi ve yeni bir 
yayın kampanyası ile, tüm insanımızın Standart Kültürü temsil eden ortak bir 
paydada bütünleştirilmesi zarureti vardır. Yukarıda belirtildiği üzere, Ameri-
ka Birleşik Devletleri, nasıl iki yüz elli etnik grubu “Anglo-Sakson Protestan” 
kimliği altında -melting-pot diye belirledikleri- bir süreçten geçirerek millet-
leşme olgusunu gerçekleştirmişlerse, ülkemizin de benzer bir yolu izlemesi 
kültürel bir atılım olacaktır.

Değerlendirme ve Sonuç
Ülkemiz, giderek artan bir hızla, önemli toplumsal gerginliklere sahne ol-

maktadır. Bunlardan başlıcaları da: Laik-anti laik bölünmeler, Alevi-Sünni 
farklılaşmaları, Kürt-Türk ayrışımı, sağ-sol yelpazedeki kutuplaşmalar, ileri-
ci-gerici kalıp yargıları, çağdaş-dinci ve örtülü-örtüsüz biçimindeki çok yönlü 
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kırılmalardır. Bu tür oluşumlar, tarihi süreç içinde sosyal yapıdan kaynak-
lanmaktadır. Yukarıdan beri bunları açıklamaya çalıştık. Türkiye, ulus-devlet 
dediğimiz süreci henüz tamamlayamamıştır. Aynı coğrafya üzerinde yaşayan, 
aynı kültürü, aynı duygu ve düşünceyi taşıyanların bir ortak paydada bir-
leştikleri model ulus-devlettir. Son yıllardaki etnik marjinalleşmeler, norm 
bozuklukları da tamamıyla alt yapıdan kaynaklanan sosyo-patolojik düzen-
sizliklerin bir yansımasıdır.

Milletimizin bu dar boğazı aşması gerekmektedir. Kemalist sistemden 
devam eden, fakat belirli bir dönemden sonra kırılmalara uğrayan milletleş-
me süreci, Samuray nitelikli aydınlarını yönetime geçirmelidir. Bu “yaratıcı 
azınlık”, Atatürk’ün: “Ne Mutlu Türküm Diyene” dövizini de göz önüne alarak, 
“tasada ve kıvançta”, bu topraklar üzerinde yaşayan insanımız ortak bir pay-
dada birleştirilmelidir. 27 Ağustos; medya, halk, asker-yönetici tüm toplum 
kesimini bir ortak paydada birleştirdi. Bu husus, sadece zelzelenin sosyolojik 
sonuçlarından biri olarak yorumlanmamalı, onun da ötesine halkta yaşayan 
cemaat-benzeri bir dayanışma ve bütünleşmenin ürünü kabul edilmelidir. 
Cemaat-benzeri bağlılıklar, aslında Batı sosyolojisinin kaydettiği değerler 
kategorisinden biri, belki de en önemlisi olan “gemeinschaft-like” yaşam bi-
çiminin bir sonucudur. Aydın tabakanın, yöneticilerin, tarihsel kökenlerden 
kaynaklanan bilinç-altı tepkilerini “asilleştirerek”, bu necip, “reaya” kitlesine 
artık saygı duymaları gerekir.

Halk ve aydını farklılaşmış, ikili (dual) bir toplum yapısı yerine, kültürü-
müzün kökenini oluşturan kaynaklara dönmemiz gerekmektedir. Halkçılık, 
sloganlarda değil, bir iman gibi yüreklerde yaşanmalıdır. Halkı bölme, ku-
tuplaşmaların içine çekme ve özellikle baskıcı yöntemlerle manevi değerlerine 
karşı savaş açma dönemi kapanmalıdır. Türk halkı, İslamiyet’i gönül rızası 
ile benimsemiş, bu inanç sistemi çizgisinde, 750-1200 yılları arasında, ünlü 
bilim tarihçisi George Sarton’un da isabetle belirttiği üzere, her biri elli yıl bi-
limin gelişimine öncülük etmiş İbn Sina, El Biruni, El Cebir ve İbnül Heysem 
gibi büyük düşünürler yetiştirmiştir. Ancak, Osmanlı’da “Reaya” veya “Etrak” 
olarak yönetimden dışlanması, 1924-1948’ler arası yaklaşık 25 yıl süreyle, 
mutlak anlamda bir dini eğitim sisteminden de yoksun bırakılması, bu asil 
halkın yer altına itilmesine ve karanlıklarda kalmasına neden olmuştur. Siz, 
bir topluma 25 yıl süreyle, hiçbir örgün dini eğitim hakkını tanımayın, onun 
yer altına itilmesine, karanlık odak noktaları tarafından çeşitli akımlara sap-
masına adeta gizli destek sağlayın, sonra da kalkıp “irticaın ayak sesleri yük-
seliyor” diyerek, baskıcı yöntemlere başvurunuz; bunlar akılla açıklanacak 
şeyler değildir. Eğer, gerçekte ülkede irtica varsa, kuşkusuz bunun nedeni, 
bu insanların dini duygularını okullaşma süreciyle yüceltmeyen bizzat Ende-
runi zihniyetin kendisidir. Çünkü, Enderuni zihniyet, ülkemizin dolu-dizgin 
batılılaşma sürecinde öncü rol oynamasına kapıları açarken, dini yaşantının 
batı toplumlarındaki önemini görmek istememiş, onu halkından dışlamıştır. 
Oysa, din kültürü batı toplumlarının hayat dinamizmini oluşturur. Ünlü dü-
şünür Alexis de Tocqueville, dini inanış geleneğinin siyasal hürriyetle doğ-
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ru orantılı olarak çoğaldığını, “Amerika’da Demokrasi” adlı eserinde ortaya 
koymuştur. Max Weber ise, Protestanlığın ferdi sorumluluk üzerinde ısrar 
edişinin bu ülkelerde demokratik değerlerin ortaya çıkmasına katkı da bulun-
duğunu ve kentlilerle monarşiyi saklamak isteyen tahtın arasını açarak, de-
mokratik inancın muhafazakâr tabakalarda benimsenmesini sağladığını ileri 
sürmüştür. Günümüz Fransız sosyologu Alaine Touraine’de: “Dinin, özgür-
lüğün muhalifi olarak görülemeyeceğini, aynı şekilde aklın da muhalifi kabul 
edilemeyeceğini” belirtmiştir. Touraine’e göre: “Kiliseler, büyük çoğunlukla ya 
bir Hıristiyan toplumu yaratmaya ya da var olan bir Hıristiyan toplumunu sa-
vunmaya çalışmıştır. Demokrasi anlayışı, kiliselerin kurulmuş iktidarlara ver-
diği desteğe karşı birçok kez savaşmak zorunda kalmış olsa bile dini deneyime 
çok şey borçludur.”95 Keza, bir din sosyal bilimcisi, Günter Kehrer’e göre: “Her 
din, toplumsal davranış için anlamlandırmalar yapar ve dini sistemin özelliği ile 
bağlantılı olarak belli davranış biçimleri üretir. Bu nedenle, din sosyal davranış 
için bir motivasyon ve olayların akışı üzerinde bir düşünme kaynağıdır.”96 Ala-
ine Touraine: “Batı Dünyası’nda, sosyal hayatın ortak değerlere, özellikle de 
dini gönderilere dayanması gerektiğini ileri süren düşüncenin hâlâ gücünü ko-
ruduğunu, bunun da, İncil’in Anayasa’nın temeli olarak kabul edildiği, ABD’de 
ise özel bir güce sahip olduğunu savunur.”97 Hatta, Robert Bellah gibi Ameri-
kan sosyolojisinin önde gelen temsilcileri de: “Bu ülkede, sosyal normların dini 
temellere dayandığı görüşünde ittifak etmişlerdir.”98

Günümüz çağdaş Türkiye’sinde din, kurumlar dışıdır. Bu nedenle etikal 
bir rolü düşünülmez. Bir anlamda, alt tabakayı belirleyen kuru pratiklerden 
ibarettir. Dini norm ve sembolleri -namaz kılmak, oruç tutmak ve Hacca git-
mek gibi- formel ilişkilerinize yansıtamazsınız. Bir gün, Bill Clinton gibi sü-
per bir devletin cumhurbaşkanı, konuk olarak ülkenize gelir ve Ayasofya’dan 
Efes’e, Barthelmios’tan Yerebatan Sarayı’na kadar bütün kutsal yerleri ve 
kişileri ziyaret eder, dolaşır ve yortulara katılırsa, bizim Enderunlar sadece 
sessiz kalmayı yeğlerler. Bir defalık yaratılmış insanın bir iç yaşantısı olabile-
ceğine saygı duymazlar. Ancak, İslâm adına “reaya”nın pratiklerini irtica ha-
nesine sürekli kaydetmekten de asla uzak kalmazlar. Oysa, Aydının -yaratıcı 
azınlığını- milli dokusu kadar, dini yaşantısı da bir değerler sistemidir. Büyük 
düşünür Albreth Einstein: “Dinsiz bilim kör, bilimsiz din topaldır”, diyordu. 
Bir ülkenin kaderini elinde bulunduran insanların nihilist veya ateist bir fel-
sefenin peşinde koşmaları mümkün değildir. Batı, hiçbir vakit bu tür enteli-
jansiyanın üremesine meydan verebilecek bir kültür ortamına asla müsaade 
etmez. Çünkü, milli eğitim politikaları, felsefi sistemleri böyle bir mimari üze-
rinde yapısallaşmıştır. Biz de, kozmopolitlik aydınımızın ve yöneticilerimizin 
adeta ikinci karakteri haline gelmiştir. Türk Eğitim Kurumu’nun tepedeki bir 
temsilcisi, 17 Ekim 1999 tarihli Sabah Gazetesi muhabirinin: “İddia edildiği 

95 Alaine Touraine, Modernliğin Eleştirisi, Yapı Kredi Yayınları, 1994, s. 60.
96 Günter Kehrer - Roland Robertson - E. Durkheim, Din Sosyolojisi, 1996, s. 92.
97 Touraine, a.g.e., s. 338-339.
98 Robert Bellah, Habits of The Heart-Individualism and Commitment in American Life, 1985.
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gibi dönme değilsiniz” sorusuna, aynen şöyle mukabele ediyordu: “Hayır, sos-
yolojik anlamda Müslüman’ım.” Başka diyecek birşey yok herhalde. Demek 
ki, doğuştan Müslümanlık yanında, bir de içine katıldığı toplumla sözleşme 
(contract) yapmak suretiyle, mukaveleli Müslümanlık varmış, bunu da öğreni-
yoruz. Yine “Türkçe bilim dili olmaz, Türkçe ile bilim yapılamaz” görüşü de, aynı 
odak noktasının bir ürünüdür. Bu örnekler, Türk entelijanisayasının millet-
leşme potası içinde önemli oranda eritilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Batılı bilim adamları ve devlet temsilcilerinin dine bakış açılarını, yaşan-
tılarını Enderuni aydınlarımız çok yakından bilmelerine ve tanımalarına rağ-
men, millileşemedikleri için, tamamıyla dini değerlere karşıt bir tutum için-
dedirler. Çoğu, on dokuzuncu yüzyılın pozitivist dünya görüşünü yaşamakta, 
yenilikler karşısında kabuğunu değiştirememekte, bu tutumlarından ötürü 
de dini değerleri “üst yapı” fenomeni olarak kabul etmektedirler. Bu yüzden, 
Batılı düşünürlerin de haklı olarak belirttikleri üzere: “Ülkeniz, aydınları laik, 
halkı ise dindar olan ikili” bir yapıyı ortaya koymaktadır. Belirtildiği üzere, 
sosyal tabakaların bakış açılarındaki bu farklılaşma, toplum yapımızdaki 
önemli kırılmaların da nedeni olmaktadır.

Son yıllarda, ülkemizde gözlenen gerginlikler, aslında yukarıda belirtildiği 
üzere, Osmanlı döneminin temelde yatan bu aydın-halk ikiliğinden kaynak-
lanmaktadır.

Dünyamızda, bugün Türk toplum modeline benzer ikili (dual) bir yapılaş-
maya rastlamak mümkün değildir. Bu ayrışımın ortadan kalkması için, aydın 
sınıfın, yönetici grupların halka gitmesi ve halkıyla bütünleşmesi gerekmekte-
dir. Bunun için de, her şeyden önce, milli eğitim kurumlarının -Batılı ülkeler-
de Rönesans ve Reform sonrası gözlediğimiz doğrultuda- ulus-devlet inşası bir 
an önce gerçekleştirmesidir. Bu husus, Kemalist sistemle başlatılan sürecin 
dışlanmaması, rayına oturması ve sürekliliğini koruması anlamını taşır. Bu 
oluşumun Novum Osmanlı biçimine dönüştürülmesi tarihsel sürecin kök pa-
radigmasına ihanettir. Novum Osmanizm, bir dereceye kadar çok kültürlü bir 
toplumsal biçimin sosyal aktörleri tarafından destekleniyorsa bu tarihsel bir 
hatadır. Osmanlı’da patrimonial yönetim vardır, ancak yıllar içinde toplumsal 
parametreler de giderek Enderunileşmiştir. Bu husus, toplum problemimizin 
bir yönüdür; ikinci yönü ise, halk tabakası veya Osmanlı’nın ötekileştirdiği 
reayanın belirli bir kesiminin, Cumhuriyet döneminden itibaren eğitim süre-
cinin yoğunlaşması sonucu, Enderunileşmesidir.

Bu toprağın çocukları, Cumhuriyet sonrası, özellikle Kemalist sistem son-
rası, Batıcılaşma norm ve kognisyonlarına yönelik eğitim motivatörleri yolu ile 
“Yeniden Enderunileşme” diyebileceğimiz bir oluşumun içine itilmiştir. Öyleki, 
1950’lerde asli unsur “Hasso-Memo” atıf sisteminden kurtulamamıştır. Hem altı 
oklarda halkçılık yer almaktadır, hem de halk çocukları “Hasso-Memodurlar.”

Gözleneceği üzere, milli eğitim sistemimizin kozmopolitleşmesi ve bu tür bir 
okullaşma süreci sonucu, taban kültürü yeni bir kimlik kazanmakta, giderek 
Enderunî dünya görüşü ve yaşam biçimlerinin şartlandırdığı kalıp yargılara 
uymak suretiyle, Enderunî olgusunu güçlendirmektedirler. “İkinci Sosyalleş-
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me” süreci diyebileceğimiz bu oluşum, beklentide olan karşıt cepheleşmelerin 
toplumsal parametrelerini de büyük ölçüde etkilemiş ve Gülenizm kökenli bir 
Nihilizmin arenasına dönüştürmüştür. Türk toplumu, bugün rahatını yitir-
miş, kozmopolit bir akımın karşıt tezi olarak, adeta ala-bura olmaktadır.

Türk toplumunun huzur içinde kalkınabilmesine ihtiyaç vardır. Yüzyıllar-
ca Enderuni sınıfın alavere ve dalaveresinden kurtulmak üzere iken, bir de 
Novum Osmanizm ve Gülenizm Hareketi tipi Nihilizmi eğilimlerin içine sü-
rüklenmesi trajik bir olgudur. Bu sürecin kök paradigması da Judeo-Hıristi-
yan akımıdır. Bu olgu, bu trajik Fundamentalizm (köktencilik) Türk toplum 
yapısının tarihsel bir dramıdır. Çünkü, Nil’den Fırat’a Arzı Mevut beklenti-
dedir. Kültür ve değerleri ekseninde kalkınabilmesi için, Enderun kimliğine 
yönelik bu yabancılaşma saplantısından kurtulması gerekir. Bunun için, yö-
netici sınıfın ilkin kim olduğunun, nasıl bir ortamda bulunduğunun ve ne 
yapmak istediğinin bilincine varması önemlidir. Çünkü, tarihsel merkez-çevre 
(center-periphery) diyagramı, devrimci ve köktenci bir dönüşümü gerçekleş-
tirmiş, yüz yıllarca merkezi temsil eden imtiyazlı sınıf Çevreye, Asli Unsurlar 
ise Merkeze yerleşmişlerdir. Bu süreç, yerli yerinde köktenci ve radikal bir 
dönüşümdür. Ancak, tarihsel süreç içinde gözlenen bu Merkez-Çevre çatışma 
profili, bu defa merkeze yerleşim unsurlarının ayrışımını gündeme getirmiş 
ve Paralel İslam kültür kodu tarihsel sürecimizin bir parçası olmuştur. Bir 
zamanların İslamcı grupları, bu Çevre-Merkez dönüşümü sonucu, toplumsal 
ayrışıma dönüşmüş ve Paralel İslam meydana getirmiştir. Bu olgu, Osmanlı 
toplum düzeni içinde gözlediğimiz merkeze yönelik CELALİLER ayrışımının 
bir yansımasıdır. Bu nedenle, yapay veya kozmetik bir ayrışım değildir. Söz 
gelişi, Karayazıcı-Kadızadeliler-Kalenderoğlu ve mezhep kökenli Babaresul 
türü ayaklanmalar tümü ile Sekbanlık bilincinin bir algı alanını oluşturur.

Günümüz Gülenizm Hareketi ayaklanması da öylesine gelip-geçici veya 
tepkisel bir olgu olmazsa gerek. Askeri-Adli-Akademik-Sivil ve benzeri kuru-
luşların bir metamorfizmini temsil etmektedir. Bir başka deyimle, kurumlaş-
mış toplumsal tabakaların amalgamasyonudur.

Her şeyin ötesinde, tarihsel merkeze yönelik eylem biçimlerinin bir kültür 
kodudur. Bu nedenle, şu anda toplum yapımızın trajik kimliği, bu Paralel 
İslam’ın bir tutum ve zihniyeti olarak kabul edilmelidir. Öyle ki, nasıl Celali-
ler Osmanlı düzenin de kutuplaşmışlarsa, Paralel İslamcılar da Cumhuriyet 
rejimi arenasında ayrışımı yeğlemişlerdir.

Sosyoloji geleneğimizde bölgesel araştırmalar, karşılıklı kültür ve değerler 
sistemine uygun yapısal kimlikler ve dokuların incelenmesi hususu, gerçek 
anlamda rayına oturmuş değildir. Ancak, münferit ve kendi diyagramında 
bölge mono-kültür incelemelerine rastlamamız mümkündür. Genellikle, su-
nulan köy monografileri kendi sınırları içinde kalmış, bölümler arası ilişkiler 
düzeni gündeme gelmemiştir. Oysa, bir toplumun coğrafi ayrışımı, bölgeler 
yapılaşması önemli kök paradigmalardan biri ve en önemlisidir.

Bölgesel yaşam biçimi, hiçbir vakit kendine özgü kültür-inanç ve değer-
ler sistemini ötekileştirerek gelenekli yerleşim birimi ve coğrafyasından ay-
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rılamaz. Bu gerçeği, Kars-Beykoz yöresi Azınlık-Etnisiti grupların kültür-i-
nanç-kognisyon ve atıf alanlarının yorumlarını yürütür iken ileri sürmüş 
bulunuyoruz. Şöyle ki, Kars otokton halkı ile yaşayan Malakanlar, 60-70 yıl 
içinde inanç ve kültürel kimliklerinin ötesinde, yerlilik (nativistic) atıf alanla-
rına yönelik bağlantılarını sürdürmüşler ve birliktelik bilincinin güçlenmesine 
katkıda bulunmuşlardır. Aynı görüş ve yaklaşımlar Beykoz yöresi Estonları 
için de geçerlidir. Malakanlar gibi onlar da kendilerine özgü kültürel kimlikle-
rine olan saygınlıklarının asimile olmasına fırsat tanımamış, ancak birliktelik 
bilincini sürdürmüşlerdir.

Araştırmamızın -deyim yerinde ise- temel konfigürasyonunu oluşturan Be-
şikdüzü-Dursunbey monografisi, coğrafi ayrışımlara rağmen, Karadeniz kül-
türü ile Batı Anadolu kültürünün kendine özgü niteliklerini sürdürmüşlerdir. 
Bir Beşikdüzü, bir Dursunbey coğrafi ayrışımı, kendilerine özgü yerellik norm 
ve değerlerine kendi yapısal doğrultularında bağlı kalır iken yine de temel 
kültürel konfigürasyonlarının ortak paydası varlık alanlarını korumuştur. Bu 
önemli bir kök paradigmadır. Grupların köklerinden kopma ve yozlaşma türü 
bir Herodian Kültüre akışlarını önlemektedir. Benzeri görüş ve yaklaşımlar, 
Güneydoğu yöremiz için de geçerlidir. Güneydoğu etnisiti kimlikleri, kendi atıf 
alanlarında bir ayrışımı ortaya koymuş olsalar da, megapol arenada birliktelik 
bilinci kök paradigma niteliğini sürdürmektedir.

Bölgesel araştırmalar, gözleneceği üzere, asli boyutlarında kendilerine 
özgü değerler sistemi ve kültürel normlar ortaya koymuş olsa da, birliktelik 
bilinçlerini yitirmemişlerdir. Araştırmamızın kök paradigması da, günümüz 
sosyoloji açısından budur. Bu gerçeği yeri gelmiş iken bir de Güneydoğu te-
rör ve şiddet olgusunun alt yapısını oluşturan aşiret temsilcilerinin birliktelik 
bilincini dile getiren beyanlarında gözleyebiliriz. Van aşiretler toplantısında, 
tarihsel birlik mesajını Hakkari’den Sılehi aşireti lideri ve Durankaya Belediye 
Başkanı Fatih Keskin’den dinleyebiliriz:

“Barış, huzur kardeşlik için buradayız. Hepimizin bu taşın altına elimizi 
koymamız lazım. Bölgede sürekli terörle, hendek ve barikatlarla anılma-
mız bizi rahatsız ediyor. Hakkari bölgesi evliyaların kentidir. Burada top-
lanmamızın tek amacı, burada birlikteyiz, devletimizleyiz, hükümetimiz-
leyiz. Burada kardeşçe beraber yaşamak için elimizden gelen ne varsa 
yapmaya hazırız. Birlik mesajı vereceğiz Türkiye’ye. Türkiye bir mozaiktir 
ve hepimiz burada kardeşçe yaşamak zorundayız. Öyle bir duruma gel-
dik ki Avrupa ülkeleri, herkes üzerimizden bir plan kuruyor. Bu oyunlara 
gelecek değiliz. Osmanlı İmparatorluğu’nda 22 etnik halk yaşadı bir sıkın-
tı yaşanmadı, şimdi neden sorun yaşansın? Bizim Kürt sorunumuz yok, 
beraber kardeşçe yaşama sorunumuz var ve yaşayacağız. Bunu kimse 
engelleyemeyecek.”

Aynı toplantıda, Gravi aşireti temsilcisi Faruk Özbek de Hakkari’nin Şem-
dinli ilçesinde yaşanan terör saldırısı nedeniyle üzüntü duyduklarını dile ge-
tirerek şu gerçeği vurguluyordu:
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“Aşiret reisliği kolay bir görev değildir. Şeref ve haysiyetini kimse paray-
la satmaz, kesinlikle böyle bir şey yoktur. Her zaman devletimizin ya-
nındayız. Tek vatanımız var. Çevremizdeki Irak, Suriye’yi görüyoruz. 15 
Temmuz’da gördük. Devletimizi parçalamak istediler ama milletimizden 
gerekli tokadı yediler. Başka vatanımız yok. Tabii ki her zaman devletimi-
zin yanındayız. Vatanımıza ve bayrağımıza saygılıyız ve bunu korumak 
için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”

Güneydoğu yöremizin asli unsurlarını temsil eden aşiretlerimizin saha-
bet kültürünü taşıyan bu ibret verici mesajları, son yıllarda bazı akademik 
kuruluşların siyasal Kürtçü eğilimli yandaşlarının bildiriler yayınlayarak, 
Terör-Şiddet olgusuna yataklık yapmaları, siyasal arenaya boyut kazandır-
maları ve Güneydoğu bölgemizin anatomik yapısını bölücü etnisiti unsurlara 
yönlendirmeleri tarzındaki hain (betrayal) görüşleri karşısında, gerçekçi ve 
ibret verici duyurular olsa gerek. Hatırlanacağı üzere, bir zamanlar Siyasal 
Kürtçü akımların döl yatağını yönlendiren bu Kürtçü teorisyen babaları, aşi-
ret gerçeğini devreden çıkararak, PKK’nın kucağına atıyorlardı. Artık o dönem 
geride kaldı. Güneydoğu bölgemizin kabile-aşiret varlığına, yerel toplum tem-
silcileri sahip çıkmakta ve her türlü bölücü-huzur bozucu eylem biçimlerini 
lanetlemektedirler.

Toplumsal olayları geçmiş ve gelecekleri platformunda incelediğimizde ar-
tık bilimsel metodoloji kurallarını gözden uzak tutmamamız gerekir. Tarihsel 
süreç içinde, olayların akışı oldu-bitti biçimindeki yorumlara kurban edilme-
melidir. Osmanlı sisteminin çokkültürlü bir algı alanını kök paradigma olarak 
kabul etmek suretiyle, tarihsel sürecin akışını durdurmak büyük yanılgıdır. 
Türk ulusu, çokkültürlü bir toplum sistemi içinde bir akvaryum değildir. Ta-
rihsel gerçekleri, bilimsel norm ve değerleriyle algılamamız gerekir. Hiçbir algı 
alanı, temsil ettiği toplumu kendine özgü yorum tarzlarını ileri sürmek sure-
tiyle gerçekleştirme çabası içine giremez. Türk toplumu, tarihselci metodo-
loji açısından ele alındığında Asyatik bir kökeni söz konusudur. Bu Asyatik 
kimliği, günümüzde konuşulan dilde-ortak kültür ve değerler sisteminde göz-
lenebilmektedir. Anadolu toprağında, nüfusunun yüzde yüze yakını Türkçe 
konuşmakta, ortak kültürü temsil etmekte, sosyolojik deyimi ile kök para-
digma konumundadır.Bu nedenle, durup durur iken, bu tarihsel gerçekleri 
ötekileştirerek, Akvaryum Kültürü’ne yönelmenin bir anlamı olmazsa gerekir.
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TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ VE İKTİDAR
SEÇKİNLERİNİN DEĞİŞİMİ

Prof. Dr. Hacı DURAN*

Öz

Türkiye’nin demokratikleşme sürecini, dört ayrı döneme ayırmak müm-
kündür. Bunlardan birincisi Osmanlı ve Birinci Dünya Savaşı yıllarıdır. İkin-
cisi Cumhuriyet’in kuruluşu ve devrimler dönemidir. Bu dönem İkinci Dünya 
Savaşı’nın sonlarına kadar devam etti. Üçüncüsü çok partili dönemin kurum-
sallaşması sürecidir. Bu süreç 1946’dan başlayarak İslamcı Partilerin siyasi 
alanda doğrudan güç kazanmaya başladığı 1990’lı yıllara kadar sürer. Ancak 
bu süre içerisinde iki defa askeri darbe gerçekleşmiştir. Dördüncü dönem ise 
İslamcı Partilerin Türk siyasetinde hâkim bir mevki edinmesiyle başlar ve şu 
anda AKP iktidarı ile devam etmektedir.

Türkiye’de demokratik seçimlerin siyasal hayattaki iskeletinde meydana 
gelen kırılmaların tarihsel dönemleri bunlardır. Ancak demokrasi sadece yü-
zeydeki ve iktidar alanlarındaki siyasi tartışmalarla kurumsallaşmaz. Çünkü 
demokrasi aynı zamanda ülkede milli egemenlik kültürünün oluşumuna ve 
inşasına da bağlıdır. Konunun bürokratik, kültürel, ekonomik ve sosyal yön-
leri de vardır. Türkiye demokrasisinin temel fenomenlerini bu bakımdan ikiye 
ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi yüzeyde siyasal iktidar alanında 
meydana gelen tartışmalar, iktidar çatışmaları ve bu çatışmalara oy vererek 
dolaylı olarak katılan halk kitleleridir. İkincisi ise bu tartışmalarla birlikte sos-
yal hayatın değişkenlerinde meydana gelen köklü değişmelerdir. Kabul etmek 
gerekir ki her iki fenomende bir diğerini etkilemiştir.

Anahtar kelimeler: Türkiye’de İktidar Elitleri, Demokratikleşme Süreci, 
Türkiye’de Askeri Darbeler, Serbest Seçimler, Seçkinlerin Dolaşımı.

The Change Of Democracy And Potency Elite In Turkey
Abstract

In Turkey, the process of democracy comprise of four periods. The first 
period includes the years of Ottoman and World War One. The second is the 
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period of foundation of Republic and revolutions. This period was continued 
towards the end of World War Second. The third period is the institutionali-
zation of multiple party systems and it was started in 1946 and continued to 
1990 when Islamic Parties have strengthened in political sphere. However, 
two military coups was been accrued in this period. The last periods started 
with the predomination of Islamic Parties in political sphere and push ahead 
with competence of Ak Party.

These periods are the historical breakings in the foundation of political life 
in terms of democratic choice in Turkey. Nevertheless, the democracy is not 
institutionalized just with politic argument in power domains; the argument 
has also bureaucratic, cultural, economic, social domains. The foundation phe-
nomenon of Turkey democracy can be separated in two forms. The first is the 
argument in political power sphere, conflicts in terms of competence and the 
masses that participate indirectly because of voting these conflicts. The second 
is the changeover in variables of social life with these arguments. As a matter 
of fact, this phenomenon supports each other.

Keywords: The Power Of Elites In Turkey, The Process Of Democracy, Mili-
tary Coups In Turkey, The Free Elections, The Circulations Of Elites.

Giriş

İktidar seçkinlerinin dolaşımı G. Mosca ve V. Pareto’nun çalışmalarından 
bu yana siyaset sosyolojisi alanındaki tartışmaların en önemli konularından 
birisi olmuştur. Her iki düşünür, bir toplumun her zaman siyasi bir azınlık ta-
rafından yönetildiğini savunur.1 Yönetici azınlığın çok farklı sosyal, ekonomik 
ve siyasal faktörlerin etkisi ile kendiliğinden oluştuğunu varsayar. Mosca’nın 
“yönetici sınıf” dediği yönetici grubu; Pareto, “iktidar seçkinleri” olarak adlan-
dırır. Mosca yönetici sınıfın oluşmasını, kendi aralarında çoğunluğa karşı ör-
gütlenen ve dayanışma içinde olan bir oligarklar grubunun varlığı ile açıklar.  
Pareto ise, iktidar elitlerinin toplumun ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyal 
faktörlerinin değişmesine bağlı olarak kendiliğinden oluştuğunu iddia eder.

Biz bu makalede iktidar seçkinleri deyimini kullanmayı tercih ettik. Pare-
to’nun yaklaşımını esas alarak Türkiye’de iktidar seçkinlerinin siyasi, sosyal, 
ekonomik ve kültürel faktörlere bağlı olarak nasıl değiştiğini son yüz yıllık Tür-
kiye siyasi ve sosyal tarihini göz önünde bulundurarak açıklamaya çalıştık.

Bilimsel olarak konuya bakıldığında, iktidar elitlerinin sürekli olarak 
değiştikleri, milletlerin tarihleri göz önünde bulundurulursa fark edilebilir. 
Konu hakkında yapılan birçok araştırmada ise, iktidar elitlerinin teknolojik 
değişme, siyasi kırılmalar, kültürel değişme ve iktisadi değişmelere bağlı ola-
rak değiştiğini bulgulamıştır.2 Ancak bu duruma rağmen, konu hakkındaki 
sosyal algılar, çoğu kere bu değişimin olduğunu fark etmez veya fark edilse 
bile siyasi çekişme ve rekabetlerden dolayı değişim görmezlikten gelinir.

1 Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınları, Ankara, 2008, s. 124-128.
2 Tom B. Bottomora, Seçkinler ve Toplum, Çev. Erol Mutlu, Gündoğan Yayınları, Ankara, 2000, s. 
65-74.
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Soğuk savaş öncesi dönemlerde iktidar seçkinleri meselesinde Marksist 
ve Anti-Marksist sosyolojik yaklaşımlar birbirlerine meydan okurlardı. Mark-
sist yaklaşımlar, iktidar seçkinlerinin, burjuva sınıfının bir uzantısı olduğunu 
varsayarlardı. Anti-Marksist yaklaşımlar ise Marksistlerin bu yaklaşımını bir 
yanılsama ve fanatizm meselesi olarak görürlerdi. Teknolojik değişmelerin, 
liberal ekonomi politikalarının ve demokrasinin sınıfsal kutuplaşmayı engel-
lediğini, bundan dolayı iktidar seçkinlerinin de demokratik mekanizmalara 
bağlı olarak yenilendiğini ve toplumun iki kutuplu bir sınıfsal ayrışmaya gir-
mediğini var sayarlardı. Konu hakkında özellikle R. Dahrendorf’un3 çalışma-
ları Anti Marksist kesimlerce çok fazla ilgi görmüştür.

İktidar seçkinlerinin oluşumu ve güçlerini sürdürmesi konusunda soğuk 
savaş öncesi dönemde varolan tartışmalar günümüzde önemini yitirdi. Ancak 
o yıllarda dini siyasi grupların veya siyasal islamcıların bakış açısıyla konuyu 
ele alan kesimler de vardı. Bu kesimlerin iktidar seçkinleri konusundaki gö-
rüşleri, dönemin bilimsel literatüründe o yıllarda yeterince yer almadı.

Fakat özetle belirteyim ki o yıllarda bugün “siyasal islami grup” olarak bili-
nen sosyal kesimler, Türkiye’de oligarşik bir iktidar seçkinleri grubunun var ol-
duğunu, bu grubun laiklik ve batıcılık değerleri konusunda çok tutucu olduğu-
nu ve iktidarın her zaman bu kesime mensup zümreler tarafından yönetildiğini 
varsayarlardı. İslami referanslarla propaganda yapan ve kitlelerini yönlendiren 
bu grupların varsayımını göz önünde bulundurarak Türkiye’de iktidar seçkin-
lerinin değişimini ele aldım. Marksist yaklaşımlar günümüzde yeterince tartı-
şılmıyor ve önemini yitirmiş görünüyorlar. Ama Siyasi İslami geleneğe mensup 
kesimler günümüzde hem Türkiye’de hem de birçok İslam ülkesinde iktidar 
eliti oldular ve ülkelerinde yaşanan siyasal çatışmalarda aktif rol alıyorlar.

Türkiye’de siyasi elitlerin tarihi kökeni ve modern Türkiye üzerindeki etkisi 
konusunda, Osmanlı döneminde iktidar seçkinlerinin oluşum biçimini esas 
alarak konuya yaklaşanlar da vardır. Özellikle Orhan Türkdoğan’ın Osmanlı 
siyasi düzeninde eski Türk geleneğinin terk edildiğini ve “yönetimin devşirme-
lere tahsisi”4 konusundaki görüşlerini belirtmek gerekir. Türkdoğan devşir-
melerin Osmanlı yönetim sistemine hakim olmasının zaman içerisinde Türk-
lüğe ilişkin standart kültürün silindiğini belirtir.

Türkdoğan, M. Heper’in konuyla ilgili araştırmalarına vurgu yaparak 
Cumhuriyet döneminde de Osmanlı’dan kalma bu geleneğin devam ettiğini 
belirtir. Türkiye’de merkez dışında kalan geniş halk kesimlerinin merkezdeki-
ler tarafından bir fitne kaynağı5 olarak görüldüğünü belirtir.

Çalışmamız Türkdoğan’ın bu karşıtlık ilkesine bağlı olarak devam ede-
cektir. Çünkü merkez-çevre ikilemi, geniş halk kitlelerinin kültürünü elit ve 
modern kültürle karşı karşıya getirmektedir. Bu durum, siyasal islamcı ha-
reketlerin kendilerini geniş halk kitlelerinin bir uzantısı veya temsilcisi gör-

3 H. Tülin Öngen, “Çağdaş Toplumsal Çatışma”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/460/ 
5233.pdf, Erişim: Mayıs-2016, s. 74-91.
4 Orhan Türkdoğan, Türk Toplum Yapısı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2008, s. 25.
5 Türkdoğan, a.g.e., s. 26.
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me fırsatını yaratmıştır. Dolayısıyla siyasal islamcıların iktidar elitleri arasına 
girmesi çabaları böyle bir tartışmaya dayanmaktadır büyük oranda. Siyasal 
islamcı elitlerin ortaya çıkışı Marksist ve diğer elit teorileriyle açıklanamaz gibi 
görünmektedir.

Bu çalışmada; Osmanlı Devleti’nin son yıllarından itibaren Türkiye’de ge-
rek serbest seçimler, gerek askeri darbeler gerekse Türk toplumunun sosyal 
yapısında meydana gelen değişmelere parelel olarak iktidar seçkinlerinin nasıl 
değiştiğini göstermeye çalışacağım. Konu hakkındaki verileri ilgili dönemlerin 
bilimsel literatürünü esas alıp derleyerek bu verilerin içeriklerini tahlil ettim.

Makaleyi siyasal alandaki dört önemli dönemi göz önünde bulundurarak 
yapılandırdım. Bunlardan birincisi Osmanlı Devleti’nin son yılları, ikicisi Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurucu seçkinleri, üçüncüsü, çok partili siyasi hayata 
geçiş ve dördüncüsü ise siyasal islamcı sosyal hareketlerin demokratik süreç-
lerle iktidara gelişleridir.

Yüzeyde meydana gelen değişmeleri bu şekilde sıralamakla birlikte, top-
lumsal yapıdaki değişmeleri, esas belirleyici faktör olarak göz önünde bulun-
durdum. Bundan dolayı tabandaki sosyal değişmelerin, yeni iktidar seçkinle-
rinin ortaya çıkışı üzerinde daha etkili olduğunu göstermeye çalıştım.

1. Osmanlı Devleti ve Savaş Yıllarında Demokratik Süreçler ve İktidar 
Seçkinleri

Türkiye, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında Osmanlı Padişahı’nın yöneti-
minde ilk defa çok partili politik hayata geçiş yaptı. Bu dönemde Hürriyet ve 
İtilaf Partisi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti arasında bir demokratik rekabet 
yaşandı. Hürriyet ve İtilaf Partisi, Ademi merkeziyetçiliği, liberalizmi, hürri-
yetçiliği ve Osmanlı unsurları arasında uzlaşıya dayalı esnek bir Osmanlılık 
düşüncesini siyasal ve kültürel bir değer olarak savunuyordu. Bu fikirleri 
savunan birçok küçük partinin ve sosyal grubun uzlaşmasıyla 1911 yılında 
kuruldu ve Osmanlı Mebusan Meclisi’nde belli bir dönemde etkili oldu.6

İttihat ve Terakki Cemiyeti ise milliyetçi, bürokratik, disipliner ve daya-
nışmacı bir modernizmi savunuyordu. Ama bu partinin kurucuları Osmanlı 
aydınları, bürokratları ve askerleri arasında örgütlenen ihtilalci gruplardan 
oluşuyordu. Fransız ihtilali geleneğini ideolojik olarak benimsemişlerdi. Tür-
kiye’nin sorunlarına Fransız jakobenleri mantığıyla bakıyorlardı. Parti baş-
langıçta Gayrı Müslimleri arasına almıştı. Fakat savaş yıllarında ülke içinde 
meydana gelen Müslüman ve Gayrı Müslim karşıtlığı onların partiyi Müslü-
man ve Türk kökenlilerin hâkimiyetine bırakmasına neden olmuştu. Parti 
veya Cemiyet bu tecrübeden sonra, bünyesine Müslüman Türk unsurlarını 
almaya özen göstermiştir.7

İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin reisleri Türkçülüğü ve daha sonra Türk 
milliyetçiliği fikirlerinden derin bir biçimde etkilenmişlerdi. Bu fikirleri benim-

6 Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1990, s. 36-45.
7 Semiz Yaşar, “İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Türkçülük Politikası”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 
Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 2014, s. 35.
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siyorlardı. Buna rağmen cemiyet/fırka; Osmanlıcılık, Türkçülük ve İttihâd-ı 
İslâm gibi siyasetlerin hepsini devleti kurtarabilmek amacıyla eş zamanlı ola-
rak uygulamıştır.8

İkinci Meşrutiyet döneminden Osmanlı Devleti’nin tamamen dağılmasına 
ve yeni meclisin Ankara’da kurulmasına kadar geçen on yıl boyunca bu iki 
siyasi parti arasındaki rekabet Osmanlı yönetimine egemen oldu. Bu döne-
min siyasi aktörlerinin özelliklerine baktığımızda özellikle Arap ülkelerinden 
ve Anadolu’dan Osmanlı Meclisi’ne seçilen delegelerin, aşiret, eşraf, ayan ve 
dini kimliklere ve güçlere bağlı olarak seçildikleri görülür. Taşradan gelenler 
bu özellikleri taşırken Osmanlı devlet merkezi dediğimiz İstanbul ve yakın 
çevreden gelenlerin ise, aydınlardan, gazetecilerden, bürokratlardan ve asker-
lerden oluştukları görülür. Osmanlı ailesi ileri gelenleri de bu iki siyasi partiye 
göre kendi aralarında ihtilaf içine girebiliyordu. Ama aile merkezi bir otorite 
olmaya yine de özen göstermişti.

Bu dönemin siyasal seçkinleri yukarıdaki özellikleri taşırken, tabanda yani 
sosyal yapıda, eğitimde ve ekonomik alanlarda da ciddi değişmeler yaşandı. 
Balkan Savaşları’yla birlikte Anadolu ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıya 
kaldı. Savaş ekonomisinden dolayı Osmanlı iktisadi hayatı tamamen durma 
noktasına geldi. Anadolu’nun nüfusu özellikle erkek nüfus çok azaldı.

Osmanlı’nın son dönemi ve savaş yılları, Cumhuriyet’in bugünkü sınırla-
rındaki halkın zorunlu göçlerden dolayı yer değiştirmesine tanık olmuştur. 
Geniş Osmanlı ülkesinin Kafkasya ve Balkan coğrafyasında yaşayan Müslü-
man unsurları bu dönemde ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Anadolu’ya 
göç etmişlerdir. Bu göçler siyasal baskılardan dolayı gerçekleşiyordu. Hatta 
Yunan işgaline maruz kalan bölgelerdeki Türkler Anadolu’ya göç etmek için 
isyan etmişlerdi.9 Buna karşılık Anadolu’daki gayri müslimler Batı ülkelerine 
göç etmiştir.10 Dolayısıyla kentli nüfus ciddi bir değişme içine girmişti.

Balkanlardan ve Kafkasya’dan gelen göçmenlerin iskânı ve Türkiye dışına 
göç etmeye çalışan gayrı müslimler ve zenginlerin göçü ciddi sorunlar ortaya 
çıkarmıştı. Bu göçler ve nüfus hareketleri sonucunda, Osmanlı iktidar seçkinleri 
arasında yer alan birçok kimsenin doğum yeri, Türkiye sınırları dışında kalmıştı.

Türkiye’deki göç hareketlerini ikiye ayırmak gerekir. Bunlardan birincisi, 
savaştan dolayı yaşanan göçler ve nüfus hareketleridir. İkincisi ise şehirleş-
me ve modern sınai topluma dönüşme sürecinde yaşanan göçlerdir. Her iki 
göç hareketi de iktidar elitlerinin değişmesini etkilemiştir. Osmanlı dönemi ve 
Cumhuriyet’in kuruluş yılları, savaş etkisindeki göçleri nüfus hareketlerini ve 
seçkinlerin tabandan değişmesini etkilemiştir. Son Osmanlı Mebuslar Mecli-
si’nde, bürokrasisinde ve diğer alanlardaki iktidar seçkinleri arasında gayrı 

8 Şükrü Hanioğlu, “İttihat ve Terakki Cemiyeti”, İslam Ansiklopedisi, Diyanet Başkanlığı Yayınları, 
Cilt: 23, İstanbul, 2001, s. 484.
9 Bayram Bayraktar, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ayvalık Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi, Anka-
ra, 2002, s. 36.
10 Nurten Çetin, “1914 Osmanlı Yunan Nüfus Mübadelesi”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Sayı: 24, Konya, 2010, s. 149-172; Ahmet Halaçoğlu, Balkan Harbi Sırasında 
Rumeli’den Türk Göçleri (1912–1913), TTK, Ankara, 1995, s. 75-77.

224_Haci_Duran.indd   5 24.10.2016   10:07:20

63



6 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

müslimlerden ve Araplardan birçok kimse vardı. Ancak Cumhuriyet’in ku-
ruluşundan sonra kurulan Cumhuriyet meclisinde gayri müslimler nerdeyse 
hiç yoktu. Bütün delegeler ve iktidar seçkinleri Müslümanlardan oluşmaya 
başlamıştı. Aralarında çok az gayri müslim vardı.

Osmanlı Devleti’nin dağılma yıllarında burjuvanın yapısında da önemli 
değişmeler yaşanmaya başlamıştı. Türkiye’deki girişimci, sanayici ve tüccar 
kesimlerin değişmesini etkileyen birçok faktör vardır. Ama konumuzla ilgili 
olan iki temel faktörü anmak gerekir. Birincisi, sermaye ve girişimci sınıflar, 
her zaman, savaşın ve çatışmaların olduğu ülkelerden kendiliğinden kaçarlar. 
Onların bu kaçışı ülkeyi daha da fakirleştirir. İşsizlik oranını arttırır, fiyatların 
yükselmesine neden olur. Sermayeyi tekellerinde tutan kesimler ekonomik 
olarak güvenli ülkelere göç ederler, sermayelerini akıtırlar.

Osmanlı Devleti’nin tüccar ve sanayici kesimlerinin büyük kısmı zaten Müs-
lüman ve Türk unsurlardan değildi. Daha çok gayri müslimlerden oluşuyordu. 
Azınlıklar Osmanlı üretim, finans ve ticaret piyasalarına hâkimdi.11 Savaş yılları 
Müslüman halkın onlara karşı önyargılı olmalarını sürekli kışkırtıyordu. Onlar 
da ekonomik güvenliklerini Osmanlı Devleti ile savaşan emperyalist ülkelerin gü-
dümüne teslim etmişlerdi. Bu durum sanayici ve tüccar sınıf ile halk ve ülkenin 
milli unsurları arasındaki nefreti körüklüyordu. Bu sebepler gayri müslim köken-
den gelen sanayici ve tüccar sınıfın güvenli Batı ülkelerine göç etmesi, Osmanlı 
Devleti’nin son 50 yılında sürekli artmaktaydı. Gayrı müslim burjuvanın Türki-
ye’den ayrılması İkinci Dünya Savaşı yıllarında da devam etti. Daha sonraları da 
Türkiye’nin Yunanistan’la yaşadığı krizlerin tümünde bu göçler tekrarlandı.

Bir diğer önemli faktör ise, Duyunu Umumiye, Kapitülasyonlar ve tica-
ri imtiyazlardan dolayı Osmanlı ekonomik hayatının büyük kısmı doğrudan 
doğruya Batılı şirketlerin kontrolündeydi. Bu şirketler, tütün, pamuk, maden 
ve emtia üretimlerini tekel olarak yönetiyorlardı. Yerli Müslüman unsurların 
bu alanlarda izinsiz üretim ve ticaret yapmalarına izin vermiyorlardı. Bun-
dan dolayı, bugünkü Türkiye sınırlarında tüketilen pamuklu ürünlerin %10’u 
yerliydi. Kalanı yabancı üretimdi. Porselen ve ev araç gereçlerinin tümü ithal 
ediliyordu. Tüketilen sabunların ise sadece %20’si yerli üretimdi.12 Bundan 
dolayı yerli ve Müslüman unsurlardan oluşan bir sermayedar sınıf Osmanlı 
Devleti’nin son yıllarında neredeyse mevcut değildi.

Osmanlı Devleti’nin yıkılma tehlikesiyle karşılaştığı savaş yıllarından itiba-
ren özellikle ittihatçılar burjuvayı millileştirme politikaları yürütmeye başladı. 
Osmanlı Ordusu’nun, bürokrasisinin, başkentinin ve merkezi coğrafyasının 
ana gövdesi üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni en fazla meşgul eden so-
run kapitülasyonlar, Osmanlı borçları ve yerli bir girişimci sınıfın mevcut ol-
mamasıdır. Bu bakımdan Cumhuriyet’in kurucu unsurları milli iktisat kong-
releri düzenledi.13 Bu kongrelerde yerli Müslüman unsurların sınai ve ticari 

11 M. Zeki Duman, “Türkiye’de Burjuva Sınıfının Sosyal Profili”, Sosyo-Ekonomi, http://dergipark.
ulakbim.gov.tr/sosyoekonomi/article/view/5000080509, s. 35.
12 Yahya Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, Yurt Yayınları, Ankara, 1986, s. 329-330.
13 Zafer Toprak, Milli İktisat-Milli Burjuvazi, İstanbul, 1995, s. 7-10.
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kent hayatına katılmaları teşvik edildi. Yani Osmanlı Devleti’nin dağılma sü-
recine girdiği yıllarda milli iktisat politikaları da devreye girmeye başlamıştı.

Mesela bu politikalar sonucunda Osmanlı Devleti’nin ikinci büyük kenti 
olan Bursa’da şu değişiklikler olmuştu:

“Kentteki sermaye yapısının etnik ve dinsel kimliğinde de ciddi bir deği-
şim gerçekleşti. Müslüman-Türk unsur üretim ve ticaretin her alanında 
girişimciliğe özendirildi, yeni şirketlerin ve işletmelerin kurulması teşvik 
edildi. Sevk ve iskân uygulamaları sonrasında gayri müslimlerden kalan 
pek çok fabrika, dükkân, tezgâh, tarla, bağ, bahçe, araç ve gereç ya el de-
ğiştirme ya da kiralama yoluyla Müslümanların kullanımına tahsis edildi. 
Sermayenin yetersiz olduğu durumlarda küçük tasarrufların birleştiril-
mesi ile kolektif sermaye yapısına sahip kooperatifler örgütlendi. Böylece 
milli iktisat yaklaşımının ereklerinden birisi olan, sermayenin Türkleştiril-
mesi yolunda belli bir mesafe kat edilebildi.”14

Böylece gayri müslimlerin yerine Müslüman unsurlardan oluşan yeni zen-
gin ve girişimci sınıflar geçmiştir.

Osmanlı eğitim sistemi de seçkinlerin farklılaşmasına neden olmuştu. 
Bu durum özellikle Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında iktidar seçkinlerinin 
doğal politikalarla değişmesine neden olmuştur. Cumhuriyet’in kurulmasın-
dan önce dört çeşit okul ve eğitim vardı. Bu okulların bir kısmı resmi devlet 
okuluydu. Bir kısmı da, gayri müslimlere hitap eden ve müstemlekeci Batı 
ülkeleri tarafından finanse edilen azınlık ve yabancı okullardı. Bir kısmı da 
geleneksel Osmanlı eğitim kurumlarıydı.

Yabancı ve gayri müslim okulların birçoğu, yerli ve vatandaş statüsünde-
ki Hıristiyanlar tarafından değil, doğrudan doğruya merkezleri Avrupa’da ve 
Amerika’da bulunan misyoner kuruluşlar tarafından kurulmuştu ve yönetili-
yordu.15 Ancak bu okullara sadece gayri müslimler öğrencilerini göndermiyor-
du. Zengin, varlıklı, aydın ve Osmanlı saray bürokrasisinin ileri gelenlerinin 
çocukları da bu kurumlara eğitim için gönderiliyordu. Osmanlı Devleti’nin 
dağıldığı son yıllarda, basın yayın, sanat, ticaret, teknoloji, maliye ve hukuk 
alanlarında çalışan ve kamusal alanda etkili olan bürokratların ve aydın sınıf-
ların büyük çoğunluğu bu yabancı okullarda eğitim görmüştü. Azınlık okul-
ları Osmanlı iktidar seçkinleri arasına gayri müslimlerin aktif bir şekilde ka-
tılmasını sağlamıştır.

İkinci grup modern okullar Osmanlı Devleti tarafından doğrudan devle-
te bürokrat, mühendis, doktor ve memur yetiştirmek üzere kurulan resmi 
Osmanlı okullarıydı. Bu okullar daha önce Enderun ve Yeniçeri ocaklarında 
yetişen devlet bürokratlarını ve yöneticilerini yetiştirmek üzere kurulmuştu.  
Bu iki tip okul modernleşme konusunda birbiriyle rekabet ederdi. Osman-
lı Devleti’nin modern okullarının başında Mühendishaneyi Berri Hümayun, 

14 Turgay Akkuş, “Bir İktisadi Piyasa Projesi: Milli İktisat ve Bursa”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araş-
tırmaları Dergisi, 2008, s. 123-124.
15 Mithat Aydın, “Amerikan Protestan Misyonerlerinin Ermeniler Arasındaki Faaliyetleri”, Tarih 
Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Dergisi, Ankara, 2006, s. 80-83.
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Mühendishaneyi Bahr-ı Hümayun, Mektebi Tıbbiyeyi Şahane, Mülkiye Mek-
tebi ve daha sonraları Daru’l-Fünun okulları gelmekteydi. Bu okullar başlan-
gıçta sadece yüksek öğrenim eğitimi veriyordu.16 Ama daha sonra bu okullara 
öğrenci yetiştirmek üzere, İdadiler, Rüştiyeler ve Sultaniler kurulmuştur. Bu 
ikinci grup okullar da Batı tarzı eğitim kurumlarıydı. Bilahare bu okullara 
öğretmen yetiştirmek üzere Daru’l-Muallimin okulları da kurulmuştu.

Osmanlı Devleti’nin bu okullarının bizim konumuzla olan esas ilgisi, bu 
okulların daha önceleri Yeniçeri ocaklarında ve Enderun’da yetiştirilen iktidar 
seçkinlerini yetiştirme rolünü üstlenmiş olmalarıdır. Batılılaşmanın kurum-
sallaşması ve Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasıyla birlikte, siyasetçi, bürokrat 
ve devlet adamı yetiştirmek üzere bu modern okullar kurulmuştu. Bu okullar 
bürokrat ve devlet yöneticisi yetiştirme alanında önemli bir geleneği yıkmış 
oluyorlardı. Yeniçeri ocakları, Enderun ve medresenin yerini modern batı tarzı 
resmi okullar aldı.

Üçüncü grup okullar ise, klasik Osmanlı medrese ve din eğitimini devam 
ettiren okullardı. Bu okullar, Osmanlı’nın modern okulları kurmasıyla birlikte 
nerdeyse bütün eğitimlerini dini konulara hasr etmişlerdi.17 Şeriyye ve Evkaf 
nezaretlerine bağlı olarak eğitimlerine devam eden bu kurumların hepsi eski 
binalarda eski geleneği yarı resmi bir tarzda devam ettiriyorlardı. Bu okul 
mezunlarının devlet bürokrasisindeki işlevi de zaman içerisinde azalmıştır. 
Sadece din ve hukuk alanındaki memuriyetleri ve vazifeleri alabiliyorlardı. 
Ancak devlet yapısı Batılılaştıkça resmi bürokrasi de ona göre genişledi. Bu 
ihtiyaç ise medreselerden değil, yabancı okullardan ve resmi devlet okulların-
dan karşılandı. Bu durum yeni iktidar seçkinlerinin batı tarzı eğitimle yeti-
şenler arasında ortaya çıkmasına neden oluyordu.

Dördüncü tarz eğitim kurumları ise Tekke ve Zaviye geleneğini devam et-
tiren ama belli bir disiplin çerçevesinde kurallı olarak düzenlenmemiş ku-
rumlardı. Bu kurumlar hiçbir zaman resmi bir hüviyet kazanmamıştı. Belli 
bir diploma ve sertifika da vermiyorlardı. Daha çok esnaf ve sanatkârların 
mesleki formasyonlarını geleneksel yöntemlerle geliştirmeyi amaç edinmişler-
di. Bu kurumlar aslında bildiğimiz manada birer okul değillerdi. Zikir, manevi 
arınma, toplumsal dayanışma, işbirliği, yardımlaşma ve mesleki eğitim konu-
larıyla ilgiliydiler.

Bu kadar çok çeşitli ve farklı eğitim kurumunun var olması, tabii olarak 
eğitim kurumlarını, seçkin yetiştirme ve onları bütün topluma mal etme iş-
levinden yoksun bırakıyordu. Farklı okulların varlığı toplum arasında cid-
di kültürel tezatları da kışkırtıyordu. Okumuş kesimler aldıkları eğitimden 
dolayı hem topluma hem de birbirlerine yabancılaşıyorlardı. Okul talebeleri 
ve öğretmenleri aldıkları eğitimden dolayı değil, gündelik yaşamın, komşuluk 
ilişkilerinin ve gayrı resmi kültürel değerlerin pratik uygulamalarından dolayı 
uzlaşabiliyorlardı. Aynı topluma ve ülkeye bağlı olduklarına inanıyorlardı.

16 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Yayınları, Ankara, 2009, s. 143-157.
17 Gülsun Atanur Baskan, “Türkiye’de Yüksek Öğretimin Gelişimi”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergi-
si, dergipark.ulakbim.gov.tr/gefad/article/download/5000078966/5000073183, Ankara, 2001, s. 
24-25.
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2. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Seçkinleri ve Demokrasi

Cumhuriyet’in kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası/Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP), Mustafa Kemal’in liderliğinde savaş yıllarında Anadolu ve 
Trakya’da işgale karşı örgütlenmiş ve kurulmuş olan birçok derneğin birleşti-
rilip tek çatı altında birleştirilmesi ile kuruldu. Cumhuriyet’in kurucu meclisi 
ilk defa 1920’de toplandı. Daha sonra bu meclisin üyelerinin çoğunluğunun 
kararıyla 1923’te de adı sonradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak değişecek 
olan Halk Fırkası kuruldu.

Parti ülkenin yeni dönem iktidar elitlerini temsil eden bir örnektir. Bu elit-
lerin özelliklerine bakıldığında büyük çoğunluğunun Osmanlı askeri ve sivil 
bürokratlarından oluştuğu görülür. Kurtuluş Savaşı’na katılan aşiretler ve 
din adamları da partinin elitleri arasında yer alıyordu.18 Ayrıca Osmanlı’nın 
son yıllarında milliyetçiliği, batıcılığı, milli egemenliği ve bağımsızlığı savu-
nan gazeteciler ve aydınlar da partinin kurucu elitleriydi. Cumhuriyet, seçim 
sistemi, sanayileşme, gelişme ve milli birlik düşüncesi bu seçkinleri yeni bir 
devleti kurmak üzere örgütlemişti.

Cumhuriyetin kurucusu ve CHP üyesi olan elitlerinin büyük kısmı şu 
anki Türkiye sınırları içinde doğmamışlardı. Aralarında Balkan, Kafkasya 
ve Türk Dünyası’nın değişik bölgelerinden olanlar çoğunluktaydı. Bu elitler, 
çok uluslu bir imparatorluğu yönetmek üzere yetiştirilmiş olan subaylardan, 
bürokratlardan ve aydınlardan oluşuyordu. Birçoğunun anavatanı şu anki 
Türkiye’nin sınırları dışında yer alıyordu. Kurucu elitlerin bu özelliği onların 
akraba ve ailevi kökenleri kayırarak ve onlara dayanarak iktidar olmalarını 
engellemiştir.

Bundan dolayı kanun hâkimiyeti, bürokrasi ve teknokrasi ilkelerine bağlı 
olarak davranıyorlardı. Zaten Osmanlı Devleti’nde kanun hâkimiyeti, devlet 
bürokrasisinin mutlak üstünlüğü eskiden beri mevcuttu. Bürokratik tecrübe 
ve kanun hâkimiyeti ile yetişen bu elitler, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin 
Enderun Okulu’ndan kalma geleneklerini de muhafaza ediyorlardı. Bu anla-
yış onların devlet otoritesini her şeyden üstün görmelerine neden olmuştur. 
Osmanlı Devleti’nin bürokrat seçkinleri ile Cumhuriyetin kurucu bürokrat 
seçkinleri hakkında yapılan araştırmalar, seçkinleri devrime ve yeni bir ül-
kenin kurulmuş olmasına rağmen fazla değişmediğini göstermektedir. Özbu-
dun’un tespitlerine göre, Cumhuriyetin kurucu seçkinlerinin %93’ü Osmanlı 
subayı, %85’i ise Osmanlı bürokratıydı.19

Ancak iktidar elitleri kendi sosyal gerçekliklerinden dolayı mevki ve ma-
kam çatışmalarını da her zaman yaşıyorlardı. Türkiye’de, Cumhuriyetin ku-
ruluş yılları ve Osmanlı’nın son dönemlerinde yönetici elitler, farklı partiler ve 
sosyal oluşumlar inşa ederek iktidarda daha fazla güç sahibi olmak için bir-

18 Şeyhmus Demir, “Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal Kökeni”, Akademik Bakış Dergisi 2010, 
http://www.arastirmax.com/en/bilimsel-yayin/akademik-bakis/21/1-30-turk-siyasi-elitle-
rin-toplumsal-kokeni-1920-1950, s. 22-23.
19 Ergun Özbudun, “Türkiye’de Devlet Seçkinleri ve Demokratik Siyasal Kültür”, Türkiye’de 
Demokratik Siyasal Kültür, Türk Demokrasi Vakfı Yayınları, Ankara, 1995, s. 7.
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birleriyle rekabet ediyordu.20 Elitler arası rekabet, elitleri halk desteğini alma-
ya zorlamaktaydı. Bu durum elitlerin halka inmelerine, halkı kendi tezlerine 
inanmalarına yöneltti. Böylece elitlerle halk arasındaki statü farkları yumuşa-
tılıyordu. Halkın yönetimle aktif olarak ilgilenmesinin önü de bu taleplerden 
dolayı açıldı. Yani yönetici elitlerin rekabeti ve hegemonyalarını sürdürme is-
tekleri onları daha önce yönetim dışı tutulan halka yönelmeye sevk etti. Metin 
Heper’in konu hakkındaki analizleri bu hususta çok fazla veri sunmaktadır.21

Belirtilen sebeplerden dolayı CHP içinde de bir parti içi muhalefet çok 
geçmeden ortaya çıkmıştı. Ancak Mustafa Kemal, parti içi muhalefeti liderlik 
gücünü kullanarak tasfiye etti. Bu muhalefet Cumhuriyetin kuruluşundan 
sonra 1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla bağımsız bir si-
yasi parti oldu. Cumhuriyetin kuruluşuna öncülük eden askeri kadrolardan 
Mustafa Kemal ve İsmet İnönü hariç diğerlerinin çoğu bu partinin kurucuları 
arasında yer aldı. Ancak bu parti iç isyanlar ve M. Kemal’in devrimlerle ilgi 
amaçlarına yapacağı muhalefet göz önünde bulundurularak kapatıldı.22 Böy-
lece Cumhuriyetin kurucu iktidar elitlerinin büyük bir kısmı tasfiye edildi. 

Bundan sonra tek partili Cumhuriyet rejimine geçildi. Ancak Atatürk 1930 
yılında ikinci defa çok partili rejime geçiş için bir deneme başlattı. Serbest 
Cumhuriyet Fırkası adlı parti bundan dolayı kuruldu. Bu partinin kuruldu-
ğu yıllarda devrimlerin büyük kısmı hukuki olarak tamamlanmıştı. Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’na halk yoğun bir ilgi gösterdi.23 Halkın Serbest Cumhu-
riyet Fırkası’na olan ilgisi partiyi devrimin elit kadroları ile mücadele etmek 
zorunda bıraktı. İktidarda bulunan elitler bu partinin seçimleri kazanması 
ihtimalinden dolayı endişelendiler. Bu parti kısa süre sonra ülkede iç karışık-
lıklar çıkmasın diye kendini feshetti. Bu son denemeden sonra ülke kati bir 
şekilde tek partili bir rejimin kadroları tarafından yönetildi. Dünya ekonomik 
krizi, İkinci Dünya Savaşı, Avrupa’da Nazizmin ve Sosyalizmin yükseldiği bu 
dönemde Türkiye tamamen içe kapandı, savaş yıllarını da bu şartlarda geçirdi.

Parti içi muhalefet, bürokratik kadrolar arasındaki çekişmeler, iktidar seç-
kinlerini doğal olarak etkiledi. Rakiplerini tasfiye eden gruplar onların yerine 
dışarda tutulan kadrolardan yeni seçkinleri alıyordu. Cumhuriyet Halk Parti-
si, tek başına iktidarda kaldığı süre boyunca bu kesimlerin boşalttığı iktidar 
alanlarını, Anadolu’dan gelme yeni kadrolarla kapatmaya çalıştı. Zaten diğer 
taraftan Anadolu’da halk şehirleştikçe, çocuklarını modern okullara gönder-
dikçe yavaş yavaş iktidarın basamaklarında yol almaya başlamış oluyordu. 
CHP’nin iktidar kadroları arasına yeni kesimlerin girmesine neden oluyordu.

Cumhuriyet, yaptığı eğitim reformuyla okulları tek elden yönetilecek tarz-
da birleştirdi. Yabancı okulları, medreseleri, tekke ve zaviyeleri resmen ka-

20 Samet Ağaoğlu, Babamın Arkadaşları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 120-122.
21 Metin Heper, Türkiye’de Devlet Geleneği, Doğu-Batı Yayınları, Ankara, 2006, s. 170-174; Kemal 
Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Elitler ve Din, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009, s. 220-230.
22 Erich Jan Zürcher, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924-1925), İletişim Yayınları, İstanbul, 
2003, s. 17.
23 Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması, Tarih Vakfı Yurt Yayın-
ları, İstanbul, 2000, s. 46.
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pattı. Buralarda eğitim verilmesini yasakladı. Eğitimin Birleştirilmesi (Tevhidi 
Tedrisat) olarak bilinen bu kanun bütün vatandaşların aynı programla eğitim 
görmesini mecburi hale getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi, eği-
tim alanında yaptığı reformlarla Batılılaşmayı, Laikliği, Halkçılığı, Devletçiliği 
ve Milliyetçiliği yeni yetişen nesillere benimsetmeye çalıştı.

Devletin kuruluş yıllarında, Türkiye uzun süre bürokrasi ve yapay burju-
va işbirliğine ve kayırmacılığına dayalı bir iktisat politikası izledi. Bu politikayı 
devletçi politikalarla tanınan CHP çok katı bir şekilde uyguladı. Birçok sınai 
yatırımı bizzat devlet eliyle gerçekleştirdi. Ancak mali kaynakların yetersiz ol-
masından dolayı Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP bu programını pratik-
te başarılı bir şekilde devam ettiremedi. 1928 Dünya Ekonomik Krizi ve İkinci 
Dünya Savaşı yerli ve milli burjuva yetiştirme projelerini akamete uğrattı. Ay-
rıca yabancı şirketlerin ve azınlıkların kontrolündeki girişimci sınıfların ülkeyi 
terk etmesi nedeniyle girişimcilik alanında büyük bir boşluk meydana gelmişti.

3. Çok Partili Hayata Geçiş ve Seçkinlerin Yer Değiştirmesi

İkinci Dünya Savaşı’na Türkiye katılmadı. Savaşan taraflar arasında bir 
denge politikası sürdürdü. Türkiye savaştan sonra Sosyalizm ve Sovyet teh-
didine karşı ABD ve müttefikleriyle işbirliği yaptı. Nato’ya katıldı ve serbest 
demokratik rejime geçti.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, CHP’nin muhalif elitleri, taşrada bulunan 
ve geleneksel sosyal güçlerini koruyan elitlerle işbirliğine girerek Demokrat 
Parti’yi kurdular. Demokrat Parti (DP), CHP kadroları arasından ortaya çıktı. 
1946 yılında kurulan DP, 1950’de ilk genel seçimlere katıldı. Ancak seçim ön-
cesinde oylamanın demokratik kurallara göre gerçekleşmesi için gerekli yasal 
düzenlemeler yapıldı. Gizli oy açık sayım ilkesi kurala bağlandı. İlk seçimler-
de DP, %50’yi aşan bir oy oranı ile iktidara geldi. Bundan sonraki on yıllık 
süre içerisinde yapılan bütün seçimlerde DP seçimleri kazandı ve iktidarda 
kaldı. 1957’den sonra iktidarla muhalefet partisi CHP arasında çok gerilimli 
bir süreç başladı. DP’nin oy üstünlüğünü mutlak bir iktidara dönüştürme 
çabaları şiddetli münakaşalara neden oldu. 1960’ta 27 Mayıs askeri darbesi 
bu şartlardan sonra gerçekleşti. Ülkedeki serbest ortam ve tartışmalar yerini 
bir süreliğine cunta rejimine bıraktı.

Yeniden çok partili rejim bir yıl sonra başladı. Demokrat Parti yerine Adalet 
Partisi 1961’de kuruldu. Parti ilk seçimlerde oyların %34’ünü aldı. CHP’nin 
liderliğinde ve Cumhuriyetin kurucu elitlerinin başında gelen İsmet İnönü’nün 
başbakanlığında bir koalisyon hükümeti kuruldu. Darbeden sonraki ikinci 
büyük seçimde AP oyların %50’sini alarak tek başına iktidara geldi. Çok partili 
siyasi hayat bu dönemden sonra daha da canlandı. Cumhuriyetin kuruluşun-
da etkili olan iki önemli blok bu dönemde yeni ideolojilerin devreye girmesiyle 
kendi içinde parçalandı. On yılı aşkın bir süre ile koalisyon hükümetleri kurul-
du. Bu hükümetler kurulurken kimi zaman İslamcı partiler sol partilerle, kimi 
zaman sağcı, liberal ve milliyetçi partilerle koalisyon hükümetleri kurdular.

1970’lerden sonra büyüyen Marksist sol dalga ve bu dalgaya karşı geli-
şen milliyetçi, islamcı ve liberal dalgalar öğrenci olaylarının artmasına, siyasi 
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partilerin içlerine kapanmalarına, bloklaşmalarına neden oldu. Bu durum ise 
gayri resmi ideolojik örgütlenmelerin güçlenmesine ve gençleri fanatikleştir-
mesine neden oldu. Sonuçta ülke uzun süre Cumhurbaşkanını siyasi partiler 
arası çatışmalardan dolayı seçemedi. Ciddi bir iktidar boşluğu meydana gel-
di. Siyasi iktidardan bağımsız hareket edebilen askeri ve sivil bürokrasi ülke 
yönetiminin kaosa sürüklenmesine bir süreliğine göz yumdu. Bu sürecin so-
nunda 1980 askeri darbesi gerçekleşti. Askeri ve bürokratik elitler askeri dar-
be ile 1960’tan sonra yine doğrudan güç kullanarak iktidara geldiler. Ancak 
bu askeri ve teknokrat elitler arasında Cumhuriyet’in kurucu neslinden çok 
az kimse kalmıştı. Yeni nesil teknokrat elitlerin ekseriyeti Cumhuriyetin okul-
larında yetişmişti. Cumhuriyetin kurucu neslinden gelme elitlerden değildi.

Askeri darbeden sonra mevcut bütün siyasi partiler kapatıldı. Cumhuriye-
tin kurucusu olan CHP de kapatılan partiler arasındaydı. Darbeyi yapan asker-
ler yeni bir anayasa hazırladı. Bu Anayasa 1982 yılında halk oyuna sunuldu. 
%90’ı aşan bir oy oranı ile 82 Anayasası kabul edildi. Tekrar çok partili siyasi 
rejime geçiş başladı. 1983’te Anavatan Partisi (ANAP), Halkçı Parti ve Milliyetçi 
Demokrasi Partisi kuruldu. 1983’de yapılan ilk genel seçimlerde İslamcıları, 
Milliyetçileri ve Sosyal Demokratları birleştirerek seçime katılan ANAP oyların 
%45’ini alarak iktidara geldi. Böylece tekrar çok partili siyasi hayat başladı.

Daha sonra yapılan referandumlarla 12 Eylül askeri darbesiyle kapatılan 
siyasi partilerin liderlerinin siyaset yapma yasağı bizzat ANAP’ın girişimleriyle 
kaldırıldı. 12 Eylül öncesinin siyasi aktörleri çok geçmeden hem sol eğilim-
ler arasında hem de İslamcı, Milliyetçi ve Liberal eğilimler arasında güçlerini 
yeniden toparladılar. 10 yıllık ANAP iktidarından sonra eski siyasi aktörler 
siyasi ortama egemen oldu. Bu durum zorunlu olarak 10 yılı aşkın bir süreyle 
ülkenin koalisyon hükümetleri tarafından yönetilmesi ile sonuçlandı.

Demokrat Parti’nin iktidara geldiği yıllarda iç göç hareketleri artmaya baş-
ladı. 1980 ve 2000 yıllarında ise hızlanarak devam etti. Cumhuriyetin kuruluş 
yıllarından hemen sonra 1935 yılında nüfusun %6,8’i doğduğu yerin dışında 
yaşarken bu oran 1960’ta %11’e çıkmıştı. 1950’li yıllara kadar, nüfusun %75’i 
kırsal kesimde yaşıyordu.24 Bu insanların sürekli bir işi yoktu. Bu kırsal nü-
fus siyasi hayatta etkin değildi. Tarım arazilerini kontrol eden feodal ağaların 
buyruğunda yaşıyordu. 1950’lerde başlayan göç dalgası 60’lardan itibaren 
hızlandı. Şu anda halkın %70’inden daha fazlası kentlerde yaşıyor ve aktif 
bir şekilde siyasi hayata katılmaktadır. 1975 ile 2000 yılları arasında Türkiye 
nüfusu 40 milyondan 67 milyona çıkarken aynı yıllar arasında 20 milyon in-
san ise kırsal bölgelerden kentlere göç etmiştir. Yani 25 yıl içerisinde nüfusun 
üçte biri göç etmiş.25 Bu durum hala devam etmektedir.

Göçler ve nüfus hareketleri, gelenekselleşmiş toplumsal statüleri ve siyasi 
elitleri değiştirir. Türkiye’de çok partili demokratik seçimlerin devreye girme-
siyle paralel olarak yaşanan göç dalgası çevre merkez karşılaşması sürecinde 

24 Erol Tümertekin, Türkiye’de İç Göçler, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, İs-
tanbul, 1968, s. 30-40.
25 TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, 2015.
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iktidar seçkinlerini değiştirdi. Başlangıçta Cumhuriyetin kurucu partisi olan 
CHP uzun süre kurucu elitlerle, aydınlarla varlığını sürdürse de, 1960’lardaki 
sosyalist hareketler kırsal kesimlerden yeni grupların Cumhuriyet’in kurucu 
elitleri arasına katılmasına neden olmuştur. Bu yeni elit sınıflar kurucu ideo-
lojiye bağlı kalsalar bile zaman içerisinde meydana gelen yeni siyasi ve ideolo-
jik tartışmalardan dolayı kurucu ideolojiden sapma gösterebiliyorlar.26 Örnek 
olarak şu anki CHP’nin geldiği nokta bu durumu açıklamaktadır.

Demokrat Parti 1950 yılında seçimleri kazanınca, bu durum esnaf, tüccar 
ve köylü kesimlerin iktidara gelmesi olarak gündeme gelmişti. Liberal bir parti 
olan Demokrat Parti, şehirleşme, göç, dünya piyasalarına açılma süreçleriyle 
birlikte iktidar olmuştu. Göçler hem siyasi elitleri, hem de ekonomik elitleri 
değiştirmektedir. Türkiye’nin geçirdiği bu değişim hem Cumhuriyetin kurucu 
partisi olan CHP’nin yönetici elitindeki değişmede gözlenebilir, hem de o dö-
nemin muhalefet partilerinin temsilcisi olarak iktidara gelen DP, AP, ANAP ve 
AKP’de yer alan seçkinler arasında gözlemlenebilir.

Liberal ve muhafazakâr partilerin başında gelen, Demokrat Parti ve Adalet 
Partisi devletçiliği esneterek uyguladı. Kamu yatırımları ile özel yatırımlar pa-
ralel olarak gelişti. Ancak 1980’lerden sonra iktidara gelen Anavatan Partisi, 
sağ ve sol partilerin işbirliği ile kurulan koalisyon hükümetleri ve AKP, özel 
girişimciliği alabildiğine teşvik ettiler. Bu teşvikler sonucunda Cumhuriyetin 
kuruluş yıllarından itibaren teşvik edilen yerli ve milli burjuva sınıflarının ve 
elitlerinin oluşturulması alanında ciddi sıçramalar oldu. Önceki elitlere çok 
sayıda yeni elit katıldı. 1950’lerden itibaren geleneksel ortamlardan kopan 
yeni sosyal sınıflar arasında güçlü zenginler çıkmaya başladı.

Türkiye’de 1980 askeri darbesi ve ardından muhafazakâr ve liberal değer-
leri öne çıkartan ANAP’ın iktidara gelmesiyle birlikte, daha önce dönemin sağ 
ve sol ideolojik değerleriyle yetişen, göç, sanayi, şehirleşme ve eğitim yoluyla 
kamusal alana katılan yeni kuşaklar, zenginliği, ticareti ve liberal başarı de-
ğerlerini benimsemeye başladılar.27 Bu yıllarda Türkiye’de üretimde ve tica-
rette devlet tekeli kaldırılmaya başlandı. Özelleşme yeni bir ekonomi modeli 
olarak devreye kondu.

Çok geçmeden Anadolu kaplanları denilen yeni bir tüccar, sanayici ve gi-
rişimci sınıf doğdu. Bir taraftan devlet elindeki şirketleri özelleştirirken diğer 
taraftan kırsal kökenli olan ama eğitim ve göç yoluyla kamusal alana katılan 
yeni nesillerin iktisadi girişimleri teşvik edildi. Devlet onlara kredi desteği ver-
di. Böylece daha önce İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep’te kurulu bulunan 
üretim tesisleri, bütün yurt sathına yayıldı. Böylece Anadolu kaplanları deni-
len yeni bir girişimci sınıf doğdu.

Türkiye ekonomisinin aktörlerinin değişmesi, yeni zengin sınıfların orta-
ya çıkması beraberinde iktidar elitlerini de değiştirdi. Askeri darbeler her ne 

26 Orhan Türkdoğan, “Türk Toplum Yapısı ve Etnikleşme”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 87, İstanbul, 2010, s. 9-10.
27 Rıfat Bali, Tarzı Hayattan Life Style Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar, İletişim Ya-
yınları, İstanbul, 2002, s. 120-121.
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kadar siyasal iktidar seçkinlerini arada bir teknokratların uhdesine verse de 
bu uygulamalar uzun süre devam etmedi. Serbest seçimler, iktidar elitlerinin 
doğrudan sivil kesimler arasından çıkmasına neden oldu.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ve özellikle Demokrat Parti’nin iktidara 
gelmesiyle birlikte 1950’lerden itibaren Türkiye’de okullaşma oranı arttı. Bü-
tün köylere yeni okullar açılmaya başlandı. Köylü kesimler, madun toplumsal 
sınıflar eğitim yoluyla modern toplumsal kesimlerin arasına girmeye başladı. 
Bu süreç ilk defa 1970’lerin ortasında kendini Türkiye’nin kamusal düzenin-
de, ekonomik yapısında, bürokrasisinde ve siyasal düzeninde hissettirmeye 
başladı.

1970’lerde okullaşma oranının artmasıyla birlikte, okullarda sağ-sol ku-
tuplaşmaları, İslamcı, Milliyetçi, Marksist ve liberal gruplar dönemin siyasi 
aktörleri üzerinde baskı kurmaya başladı. Eski dönemin seçkinleri yeni top-
lumsal kesimlerden gelen ateşli gençlik gruplarıyla karşılaştı. Bu yeni gençlik 
grupları köken olarak ne Osmanlı seçkinlerinden geliyordu ne de Cumhuriye-
tin kurucu unsurlarından geliyordu. Ataları ülke yönetimine, bürokrasisine 
ekonomisine yabancı olan köylü ve kırsal kesimlerden geliyorlardı.

Ancak unutmamak gerekir ki kırsal kökenli bu öğrenciler, okullardaki top-
lam öğrencilerin yarıdan fazlasını oluşturuyordu. Bu insanlar modern değer-
lerle, eğitimle, kültürle, yaşam biçimleriyle ilk defa karşılaşıyorlardı. Kırsal 
kültürlerinden kopmuşlardı. İdeolojilere inanmaya yatkın bir durumdaydılar. 
Bundan dolayı bu dönem gençliğinin milliyetçiliği, islamcılığı, sosyalistliği ve 
liberalliği de ideolojikti. Hayallere dayanıyordu.

4. Siyasal İslam’ın İktidar Seçkinleri

Türkiye’de Siyasal İslam, oluşum biçimi, amaçları ve değerleri bakımın-
dan diğer İslam ülkelerindeki Siyasal İslam hareketlerinden birçok yönden 
ayrılır. Bu makalede Türkiye’deki Siyasal İslam hareketleri ile anayasaya göre 
demokratik bir şekilde kurulup örgütlenen siyasi partileri kast etmekteyiz. 
Türkiye’deki Siyasi İslami hareketlerin ana gövdesini de bu partiler oluştur-
maktadır. Oysa diğer İslam ülkelerindeki Siyasal İslami hareketlerin birçoğu 
hem söylem, hem de örgütlenme biçimi bakımından ülkedeki mevcut siyasi 
düzene veya anayasal kurallara göre oluşmuş değildirler. Türkiye’deki İslamcı 
hareketlerin elitleri de bu bakımdan diğer İslam ülkelerinin İslamcı elitlerin-
den birçok yönden ayrılır. Bu makalede bu farklar üstünde durmayacağız.

Türkiye’de İslami siyasi hareket ilk defa Necmettin Erbakan’ın 1970’te Milli 
Nizam Partisi (MNP)’ni kurmasıyla başlar. Laiklik gerekçesi ile kapatılan bu 
parti, Milli Selamet Partisi (MSP) olarak yine Erbakan’ın dava arkadaşları tara-
fından 1972’de kurulur ve seçimlere katılarak meclise girer.28 Seçim sonucun-
da, Cumhuriyetin kurucu elitlerinin bir devamı niteliğinde olan Adalet Partisi 
ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki rekabet ve çatışma şiddetlenir. Bu dö-
nemde CHP sosyalist ve Kemalist argümanları birleştiren bir kimlikle kendini 

28 Abdullah Manaz, Dünyada ve Türkiye’de Siyasal İslamcılık, Düşünce Eylem Vakfı Yayınları, 
İzmir, 1998, s. 358-370.
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tanımlar. Sosyal demokrat bir sol parti imajı ile politika yapar. Bu Cumhuri-
yetin kurucu elitlerinin kurucu değerlerden bir sapması olarak düşünülebilir.

Öte taraftan bu dönemde sağcılık, liberalizm ve muhafazakârlık söylemle-
riyle daha önce on yıl ülkeyi yöneten Adalet Partisi ilk defa muhalefette kalır. 
Daha önce örtük bir kimlikle Adalet Partisi’nde siyaset yaparak yönetici elitler 
arasına katılan milliyetçiler, muhafazakârlar ve İslami gruplar bu dönemde 
AP’den ayrıldı. MSP bu sürece bağlı olarak kurulmuştu.

İşin ilginç yanı ise, İslamcı bir parti olan MSP seçimden sonra fanatik la-
ikliğin kurucusu ve aynı zamanda sol imajlarla güncellenen CHP ile birlikte 
bir koalisyon hükümeti kurar. Demokrasi ve serbest seçimler, Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluşundan itibaren dışlanan, engellenen ve iktidardan uzak 
tutulan İslami muhalefeti kendi karşıtlarıyla uzlaştırmış olur. Türkiye demok-
rasisinin İslami söylemlere ve kimliklere açılmasının en önemli olaylarından 
birisi CHP ve MSP koalisyon hükümetidir.

MSP’nin İslami siyasi söyleminin temel programları milli bir sanayi ham-
lesi başlatmak, Türkiye’yi batılı ülkeler gibi sanayileştirmek, dini eğitimin 
önündeki yasal engelleri kaldırmak, dini meslek liselerinin sayılarını çoğalt-
mak ve dindar eğitimli kadroları bürokratik makamlara yerleştirmektir. Dış 
politikada ise İslam birliğini savunurdu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne gir-
mesine karşıydı. MSP, CHP ile girdiği bu koalisyon hükümetinde bu hedef-
lerini büyük oranda gerçekleştirir. MSP’nin bu amaçları ve uygulamalarına 
bakıldığında aslında dindarlık ve din eğitimi dışındaki amaçların tümünün 
CHP’nin milli iktisat, yerli burjuva yetiştirme, milli egemenlik ve antiemperya-
lizm politikalarıyla örtüştüğü görülür.

Erbakan’ın İslamcı siyasi geleneği medreseden ve tekkelerden kalma ve 
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren iktidar seçkinleri dışında kalan gele-
neksel dini otoriteleri kamusal alana kattı. Bazen askeri darbe yoluyla bazen 
de serbest seçimlerle birbirleriyle çatışan Cumhuriyetin iktidar elitlerinin sos-
yal ağlarına dini grupları da ekledi. Öte taraftan modern dile ve mantığa ya-
bancılaşmış olan İslam’ın temel değerlerini siyasi ve sosyal bir dil ve söylemle 
yeniden inşa etti. Mütevaris İslami yaşamı ve dindarlığı bu söylemle modern-
leştirerek özgün bağlamından kopartmış oldu.

Yukarıda belirtildiği gibi 12 Eylül 1980 darbesi sonucunda, bütün siyasi 
partilerle birlikte, on yıl mecliste etkin siyaset yapan MSP de kapatıldı. Dar-
be sonrasında kurulan Anavatan Partisi’nin kurucu kadrolarının önemli bir 
kısmı MSP’de siyaset yapan seçkinlerden oluşuyordu. Daha önceki Demokrat 
Parti ve Adalet Partisi’ne göre daha fazla dindar ve muhafazakâr olan ANAP, 
MSP’nin İslamcı kadrolarını önemli devlet mekanizmalarına da yerleştirdi. 
Ancak önceki liberal partilere göre daha fazla muhafazakâr olan ANAP iktidarı 
aynı zamanda, küresel tüketim alışkanlıklarını, özelleştirmeyi, devletin üre-
tim alanında çekilmesini, Türk ekonomisinin küresel piyasalara açılmasını ve 
Avrupa Birliği’ne entegre olma politikalarını da başarılı bir şekilde uyguladı.

İslamcı elitlerin iktidar ağlarına katılımı, dikkat edilirse, hem CHP gibi dev-
letçi, laik ve sol partilerle, hem de AP ve ANAP gibi liberal merkez partilerle 
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gerçekleşebiliyor. Her iki tecrübe, Türkiye siyasi İslam geleneğinin nasıl oldu-
ğunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Batı ve Türkiye’nin radikal laik 
kesimleri İslamcıları kokutucu ve tehlikeli olarak damgaladı ve sistem dışı 
tutmaya çalıştı. Ama Erbakan’ın partisinin bu deneyimleri belirtilen ve inşa 
edilen korkuların gerçekçi olmadığını ortaya koydu. Zaten Erbakan’ın milli ve 
İslami siyasi hareketi sonraki yıllarda iktidara da geldi.

12 Eylül darbesinden sonra MSP’nin İslami kadrolarının bir kısmı yukarı-
da belirtildiği gibi, ANAP’ın kurucu kadroları arasına girerek yönetici elitlerle 
birlikte on yıl süreyle ülkeyi yönetti. Bir kısmı ise bir süreliğine siyasi yasaklı 
kaldı ve muhalefet yapmaya devam etti. Muhalefette kalan ve N. Erbakan’ın 
başkanlığını yaptığı İslami grup 1987’den itibaren Refah Partisi adıyla yeniden 
seçimlere katılmaya başladı. Parti 1995 genel seçimlerinde birinci parti oldu. 
Daha önce liberal, sol ve laik partiler ile koalisyonlara katılan İslami siyasetin 
temsilcileri, bu sefer başbakan olarak liberal ve eski Adalet Partisi çizgisinde 
bulunan Doğru Yol Partisi ile koalisyon hükümeti kurdu. Ama bu arada An-
kara ve İstanbul gibi büyük şehirlerin belediye seçimlerini de kazanmıştı.

Refah Partisi (RP), 1997 yılında laikliğe aykırı eylemleri olması gerekçesiy-
le kapatıldı. Ancak partinin milletvekilleri ve kadroları Fazilet Partisi’ni (FP) 
kurarak meclisteki ve kamuoyundaki siyasi İslam söylemini canlı tuttular. 
Fazilet Partisi çok geçmeden kendi içinde yenilikçi ve gelenekçi kanat olarak 
ikiye bölündü. Yenilikçi kanadın başını çeken Abdullah Gül ve Recep Tayyip 
Erdoğan, 14 yıldır ülkeyi yöneten AKP’yi kurdular.

AKP 14 yıldır ülkeyi yönetmektedir. Ancak her ne kadar MSP’nin İslami 
kadroları bu partiyi kurdu ise de, söylemde AKP ile kendisinden önceki İs-
lami partiler arasında önemli farklar vardır. Bu farkları şu başlıklar altında 
toparlamak mümkündür. Erbakan’ın yönetiminde olan İslami partiler, devlet-
çiliği, milli kalkınmayı, sanayileşmeyi savunurdu. Sosyal adaletçiliği bir pren-
sip olarak benimsemişlerdi. İşçi hakları konusunda duyarlıydı. İslam birliği-
ni sürekli savunmuşlardı, bütün Müslüman ülkelerin sınai ve ticari işbirliği 
yaparak bütünleşmeleri yolunda önemli adımlar atmışlardı. Türkiye’nin milli 
egemenliği konusunda laik ve devletçi kesimlerden hassas davranıyorlardı. 
Batı medeniyetine karşı İslam medeniyetini savunuyorlardı.

İslamcı bir gelenek üstüne kurulan AKP kitleselleşti. Laik ve liberal ke-
simlere sıcak mesajlar verdi. Ancak ısrarla İslami bir parti olmadığını liberal 
demokrat ve muhafazakâr bir parti olduğunu deklere etti. İktidara geldik-
ten sonra bu konularda Türkiye’nin alışıla geldik politikalarına devam etti. 
AKP’nin Erbakan’ın İslami parti çizgisinden ayrılan en önemli yanları ise eko-
nomi, Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkiler alanında oldu. Ekonomi de liberal 
ekonomi politikalarına bağlı kalarak Özal’ın çizgisini takip etti. AB ve Amerika 
konusunda ise geleneksel muhafazakâr ve liberal çizgilerden ayrılmadı. Hatta 
AB konusunda çok daha gayretli ve açık davrandı.

Sonuç

Türkiye’nin iktidar seçkinlerinin esas gövdesini oluşturanlar Osmanlı Dev-
leti’nin askeri ve sivil bürokrasisi geleneğine mensuptur. Kırsal kesimlerdeki 
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toprak ağaları ve dini otoriteler bu elitlerin arasına yine bürokratların teşviki 
ve desteğiyle eklenmişlerdir.

Bürokratik kökenden gelen bu elitler, serbest seçimler, demokrasi ve hal-
kın bilinçlenerek yönetime katılması konusunda her zaman istekliydi. Ku-
rucu elitlere göre halk eğitildikten, modernleştikten sonra, kamusal alanda 
etkili olmalı ve iktidar eliti arasına girmelidir.

Cumhuriyetin kurucu elitleri ideolojik ve kültürel olarak hiçbir zaman mü-
tecanis olmadı. Tek parti döneminde bile, çok farklı düşünceleri savunanlar 
birlikte aynı partinin çatısı altında bulundular. Bundan dolayı çok partili sis-
teme geçilince CHP kendi içerisinde çok farklı partilere ayrıldı.

Kentlileşme, göç, eğitimin yaygınlaşması, dalgalı ekonomi pratikleri ve kı-
rılgan piyasalar tabandan gelen halk kitlelerinin belli bir dönemde CHP elitle-
ri, belli bir dönemde liberal DP, AP ve ANAP elitleri ve son dönemde de İslamcı 
partilerin seçkinleri arasına katılmasına neden oldu.

Türkiye’de iktidar elitleri arasındaki rekabet ve çatışmalar bazı şartlarda 
sistemin tamamen tıkanmasına, iç çatışmaların artmasına ve ülkede birçok 
alanda kaosun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tür hallerde sistemde 
kırılmalar meydana gelmiştir. Bu kırılmalardan dolayı serbest seçimler yoluy-
la iktidar elitleri büyük oranda değişmiştir.

Türkiye’de İslami partiler ve sosyal hareketler uzun bir süre laiklik ge-
rekçesi ile baskı altında tutulmuştur. Çoğu kere bu partiler kapatılmıştır. 
Buna rağmen muhafazakâr elitler her zaman iktidar seçkinleri arasında yer 
alabilmiştir. Ancak yasal düzenden dolayı bu partiler ve hareketler tekrar 
faaliyetlerine başlamıştır. Ve en sonunda iktidara da gelmişlerdir. Bunu 
sağlayan mekanizmanın başında ise serbest seçimler ve anayasal düzen 
gelmektedir.

Türkiye’de iki defa fiili askeri darbe meydana gelmiştir. İki defa da de-
mokratik olmayan askeri ve sivil muhtıra gerçekleşmiştir. Ancak her iki as-
keri darbeden hemen sonra tekrar serbest seçimler yapılmıştır ve askerler 
yönetimi sivillere bırakmıştır. Bu darbeler iktidar elitlerinin değişmesine ve 
yenilenmesine neden olmuştur. Elitlerin kendi aralarında zümreleşmelerini ve 
tabandan gelen yeni elitleri engellemelerini durdurmuştur.

Türkiye’de MSP ile başlayan politik İslami söylem; AKP ile tam olarak ikti-
dara gelmiştir, bu söylemin seçkinleri toplumun elit kesimleri arasına girmiş-
tir. Bu taşınma sürecinde İslami hareketler laik, demokratik ve liberal sisteme 
büyük oranda uyum sağlamıştır.
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Öz

Araştırmacılar tarafından Karagöz oyununda yer alan tipler, zengin kadro-
larının incelenmesinde çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır: Mahallenin 
yerlileri, hariçten gelenler; taklit esasına dayanan sınıflandırmalar; eksen kişiler, 
kadınlar, İstanbul ağzı, Anadolulu kişiler, Anadolu dışından gelenler, vs.; asıl 
kişiler, sıklıkla görülen kişiler, zenneler/kadınlar, kabadayılar ve sarhoşlar, İm-
paratorluk tipleri/taklitler, özürlü tipler, olağanüstü kişiler ve yaratıklar vs. gibi. 
Oyunlarda, sıralanan bu tiplemelere yer verilirken, ayrımcılık yapılmış mıdır? 
Karagöz oyununda sınıf farklılığı bulunmakta mıdır? gibi sorulardan hareketle 
yapılan çalışmada, bazı değerlendirmelere gidilmiştir. Bu değerlendirmeler, esa-
sen, konu edilen kişi ve topluluklara, bölgelere ve onların belirgin özellik taşıyan 
üyelerine, cinsiyete, özüre vs. bakış açısını göstermesi bakımından da önemlidir.

Ayrımcılık, öncelikle oyunun aslî kişileri Karagöz ve Hacivat’ın karakteris-
tik özellikleriyle başlamaktadır, diye düşünülebilir. Oyunlarda, şahıslar, on-
lara uygun görülen meslekten tutun da konuşma hususiyetlerine, bilgilerine, 
ahlâkî tutumlarına kadar pek çok bakımdan ayrımcılığa tâbi tutulmamışlar 
mıdır? Bu ayrımcılık, onlara uygun görülen eş tiplemelerinde bile kendini gös-
termiyor mu? Peki, oyunda, ayrımcılığın sonucu olarak görülen yasaklar var 
mıdır? Oyunlardan ve yapılan araştırmalardan faydalanılarak ortaya konan 
çalışmamızda, bütün bu sorulara cevap aranacaktır.

Anahtar kelimeler: Karagöz, Hacivat, Ayrımcılık, Sınıf Farklılığı, Yasak.

Discrimination In Karagoz Show
Abstract

Examiners examined the persons in Karagoz show, and classified them for 
investigate their rich staff “better”. They classified them in different types like: 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 224                 Ekim 2016

* Bu makale, 26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi (26th International Creative Dra-
ma in Education Congress), 9-11 Mart 2016, İstanbul-Türkiye kapsamında sunulan bildiriden 
düzenlemeler yapılmak suretiyle yayıma hazırlanmıştır.
* İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi.
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Local residents, strangers… And there was another classification type about 
“imitation”: Women (zenne), bullies, drunks, emperors, malformed, fantastic 
persons and creatures…

We can say that the discrimination begins with characteristic properties of 
Karagoz and other main character Hacivat. Other persons in the show have 
been subjected to discrimination from their jobs, to their moral attitudes.

So we should ask this question here: Is there any restriction in the show 
that depends on discrimination?

We will search for answers fort his topic in this examaning.
Keywords: Karagoz, Hacivat, Discrimination, Class Differences, Restriction.

Karagöz1 oyunu, yalnızca bir seyirlik oyun olmayıp toplumun yapısını, ya-
şantısını, gidişatını, dünya ve ülke ahvalini, zaman ve zamaneyi, toplumu 
oluşturan kişilerin özelliklerini, içinde bulundukları şartları vb. pek çok şeyi 
aydınlatması bakımından da önem taşır. Acaba toplumu oluşturan bireyler 
arasında ayrımcılık olup olmadığına dair çeşitli bilgileri edinmemize de kat-
kıda bulunur mu? Nitekim, Kudret, “Karagöz perdesinin bir ‘ibret perdesi’ ol-
duğu inancı”nı dile getirmiştir.2 Bu ‘ibret perdesi’ne Türk-Osmanlı cemiyetini 
oluşturan hemen bütün unsurlar ile onların somut ve soyut bazı özellikleri 
yansıtılmaktadır:

Oyunun Asıl Kişileri Karagöz (Yarı Cahil, Halk Tipi) Ile Hacivat (Yarı 
Aydın) Arasında Ayrımcılık

Barthold’un ifadesiyle,

“Oyunun belli başlı şahısları daima Karagöz ile Hacivat’tır. Hacivat, ol-
dukça yaşlı, terbiyeli ve nazik, eski kültüre sahip ve kibar zümrenin mu-
aşeret âdâbına vâkıf, bir az da afyon tiryakisi bir zattır; perdeye çıkan 
diğer bütün şahısların âşinâsı olup her güçlük için bir çare bilir, bilhassa 
genç mirasyedinin mutemedi ve işgüzarıdır. Karagöz ise, tâlim ve terbiye-
den behresiz, sözde demircilik ile te’min-i maişet eden, kaba, fakat en çe-
tin vaziyetlerde bile neşeli, her şeyden bir şaka ve eğlence çıkaran küçük 
esnaf tabakasına mensup, dazlak bir adamdır.”3

1 “Tarihî kaynaklara göre Türk-Osmanlı cemiyeti içinde 16. yüzyıldan itibaren gelişen yerli gölge 
oyununun belli-başlı iki kahramanı Karagöz ile Hacivat’tır. Karagöz, sanatı demircilik olan, klâsik 
tahsil görmemiş, neşeli, şakacı, nüktedan, açık kalpli, bazen kaba bir insandır. Hacivat ise medrese 
kültürü ile yetişmiş, sofu, Osmanlı kibar zümresinin görgüsüne sahip, afyon tiryakisi bir şahıstır. 
Oyunlarda Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşamış aslî unsur Türkler, Müslüman kavimler, (Arap, 
İranlı, Arnavut), Ermeni, Rum, Yahudi gibi azınlıklar; masal, hikâye ve destan kahramanları da 
vazife görürler. …Hacivat’ın medrese kültürü ile Osmanlı terbiyesinden gelen dil ve ifadesine ters 
ve güldürücü cevaplar veren halk adamı Karagöz’ün nükte, cinas ve hicivleri ile beslenen muhavere 
bitince “fasıl” yani dramatik kısmı takip eder. Kalıplaşmış bir şekilde biten oyunun sonunda Kara-
göz Hacivat’a bir tokat atar. Hacivat da perdenin sahibine Karagöz’ün perdeyi yıkıp viran eylediğini 
haber vermek üzere sahneden çekilir. Karagöz gelir, seyircilerden sürç-i lisanından ötürü özür diler. 
Tehdit yollu, gelecek sefer Hacivat’a neler edeceğini söyleyip perdeyi terk eder.” (Şükrü Elçin, “Halk 
Tiyatrosu”, Türk Dünyası El Kitabı, Cilt: 3, Ankara, 1992, s. 372-373).
2 Cevdet Kudret, Karagöz, Cilt: 1, Bilgi Yayınları, Ankara, 1968, s. 8.
3 W. Barthold, “Karagöz”, İslâm Ansiklopedisi İslâm Âlemi Tarih, Coğrafya, Etnografya ve Biyograf-
ya Lugati, Cilt: 6, İstanbul, 1993, s. 247.
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Bu satırlarda, Karagöz ile Hacivat’ın tasvir edilirken bile esasen bir ayrım-
cılığa tâbi tutuldukları görülmektedir: Kibar zümreden olan Hacivat’ın neza-
ket ve terbiyesine mukabil Karagöz, eğitimsiz ve terbiyeden nasipsiz, kaba bir 
zat olarak takdim edilmektedir. Ancak, Hacivat’ın Karagöz karşısındaki olum-
suz tarafı bir az da afyon tiryakisi biri olmasıdır. Bu durum, halkın gözünde 
onun, diğer bütün iyi hal ve özelliklerini unutturacak derecede olumsuz bir 
duruma düşmesini beraberinde getirmektedir. Okumuş ya da yarı aydın kesi-
min, halkın nazarında tereddüt ve temkinle karşılanmasının bir tezahürü olsa 
gerektir. Barthold’un da belirttiği gibi,

“...onların muhaverelerindeki komiklik, umumiyetle, sayısız nükte ve 
cinaslara istinat eder. Bu nükte ve cinaslara ise, ekseriya, Karagöz’ün 
dostunun mustalah sözlerini ters anlaması ve bunlara gülünç bir mana 
vermesi sebep olur. Hacivat her zaman, ortaya attığı malumat ve yüksek 
terbiye kaideleri ile, Karagöz’ü sersemletmek yahut bildiği birtakım tu-
haf oyunlar ile, ona eziyet etmek isterse de, Karagöz sonunda, cehaletine 
rağmen, kırılmaz hayatiyeti, pervasızlığı ve küstahlığı sayesinde, kendi 
hocası gibi davranan Hacivat’a galebe çalar.”4

Elbette ki oyunda, gülmece unsurunu yaratan, daha ziyade şahıslara yük-
lenen rollerdir ve oyunun sonunda, Karagöz’ün galibiyeti de onun temsil ettiği 
kimselerin model olarak alınması ya da toplumda çoğunluğu temsil etmele-
riyle ilişkili olabilir. Karagöz ile Hacivat arasında tezat ve yanlış anlaşılmalara 
dayanan gülmece unsurlarıyla bezeli oyunlarda, Karagöz’ün gâlibiyeti, yine 
cehaletine rağmen küstah ve pervasız oluşuyla, kısaca câhilin halktan biri 
olarak benimsenmesi, halkın kendisine ayna tutularak sevimli hâle getirilmek 
istenmesiyle açıklanamaz mı? Yani oyunun özü, esasen, halkın, kendinden 
biri olarak gördüğü Karagöz tipini, okumuş ya da yarı okumuş kimselere, 
aydın zümreyi temsil eden tipe tercihi gibi de görülmektedir.

Büyük Evlenme Oyunu’nda Hacivat’ın Karagöz’ün söylediklerini esasen 
duymadığı, dinleme zahmetine katlanmadığı, bunun da Karagöz tarafından 
dillendirildiği görülmektedir:

Karagöz: Ah, Hacivat, ah! Başıma gelenleri bilsen! Cebimde beş para yok; 
kahveye çıkıp da bir kahve bile içemiyorum.

Hacivat: Haydi gidelim, ben kahve parasını veririm.
Karagöz: Yalnız kahve parası olsa iyi!
Hacivat: Kahveciye borcun mu var?
… diye gelişen olay sonrasında Karagöz kendisine kulak vermeyen Haci-

vat’a sitem eder:
Karagöz: Ben sana derdimi anlatacaktım, sen bana kahve fincanını sordun.
Hacivat: Anlat bakalım derdini!
Karagöz: Ah, Hacivat, ah! Hâlâ paralara içerim yanıyor!
Hacivat: Üzerine bir bardak soğuk su iç de söndürsün.
Karagöz: Zaten seninle konuşmağa gelmez ki, sivri akıllı herif!..5

4 Barthold, “a.g.m.”, s. 247.
5 Kudret, a.g.e., s. 305-307.
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Karagöz Oyununda Kadına Bakış (Cinsiyetçi Yaklaşım)

Oyunlarda Karagöz’ün eşinin ilgili satırlarda Karagöz’ün Karısı şeklinde 
yer alması, Ağalık Oyunu’nda, Canbazlar Oyunu’nda olduğu gibi eşi tarafın-
dan karı, abla, köpoğlu! diye seslenilmesi, adının oyunlarda yer almaması 
da kadının toplumdaki yerini göstermesi olarak değerlendirilebilir. (Karagöz 
evine gelir, kapıyı çalar, karısı kapıyı açar vb. gibi.)

Karagöz’ün Karısı: Herif, nerede kaldın?
Karagöz: Ağzını topla, karı! Herif kim?
Karagöz’ün Karısı: A, üstüme iyilik sağlık! Herif değil de nesin? Karı mısın?
Karagöz: Sonra pişman olacaksın, karı!
Karagöz’ün Karısı: Bu akşam avurt ediyorsun; avurdun kime?
Karagöz: Bak şu paralara!
Karagöz’ün Karısı: Ah kocacığım da kocacığım! Benim top sakallı kocacığım!
Karagöz: Demin heriftik, şimdi top sakallı kocacığın ha? Hey gidi para hey!
Karagöz’ün Karısı: Efendim, emret kocacığım! Ne istersin?
Karagöz: Vay köpoğlu karıcığım, anam babam paracığım! Benim bir takım 

şık elbiselerim vardı, nerede onlar? Getir bana!
Karagöz’ün Karısı: Başüstüne, kocacığım!
Karagöz: Karı ne kadar inceliyor, şimdi kopacak.
Karagöz’ün Karısı: Bohçasıyla beraber getirdim.
Karagöz: Beni giydirsene! Emrediyorum!
…Karagöz: Bu akşam ağa oldum, Karagöz’lükten çıktım. Abla, bana bak-

sana! 6

Nitekim, Büyük Evlenme Oyunu’nda Karagöz’ün karısı eşinden işittiği 
“Sonra pişman olursun, karı!” sözü üzerine “Ömrün günün kararsın! Benim 
adım yok mu?” diye çıkışır ve “Benim adım yok öyle! “Hanım” diyemiyor da, 
“karı!” diye dertlenir. İlerleyen satırlarda Karagöz’ün “Bir adam, evinin hem 
efendisidir, hem de beyidir.” “Sen kim oluyorsun? Bana neye kapıyı açmıyor-
sun? Bu kimin evi? Senin mi benim mi?” sözü esasen kadına davranışın sebebi 
olarak kendini göstermektedir.7 Çıkan tartışma esnasında Karagöz’ün eşinin 
“Karagöz, yazık sana verilen emeklere!” demesi üzerine Karagöz’ün “Yazık 
sana verilen yemeklere!” demesi ve eşinden gelen “Yazıklar olsun, Karagöz, 
sana! Yedirdiğini, içirdiğini insanın başına kakıyorsun!”8 cevabı da göstermek-
tedir ki toplumda “kaşık düşmanı” olarak nitelendirilen kadın için yediğinin 
içtiğinin hesabının yapılması yenilir yutulur şeyler değildir.

Okumuş yazmış taifesinden Hacivat’ın da Abdal Bekçi oyununda eşinden 
“bizimki” diye bahsettiğini unutmamak gerekir.9 Ağalık oyununda Hacivat’ın 
Karagöz’ün eşi için önce “tâife-i nisâdan kimse”, sonrasında “odabaşı (1. evin 
kadın başkanı, karı, eş; 2. hanlarda çalışan hizmetçilerin başı), “kaşık düşma-
nı, bacı” diye söz etmesi üzerine Karagöz’ün “bir karıya ne kadar isim taktın?” 

6 Kudret, a.g.e., s. 115-116.
7 Kudret, a.g.e., s. 311-312.
8 Kudret, a.g.e., s. 313.
9 Kudret, a.g.e., s. 68.
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diye karşılık vermesi de okumuş yazmış kimseler nazarında bile kadının adı-
nın olmadığına, konumuna işaret etmektedir.10 Oyunda, adı geçen kadınlar 
da bulunmuyor değildir: Hacivat’ın kızı Dilber, Cemalifer, Şetaret, Salkım İnci 
gibi. Ancak, bu durum, oyunun asıl kişilerinin eşleri ve durumlarına, sözle-
rine ilişkin bakışı değiştirecek değildir. Hacivat’ın eşine gösterilen saygının 
kendi itibarından kaynaklandığını söylemesi de dikkate değer bir durum ola-
rak karşımıza çıkar.11

Vefakâr, kanaatkâr, evi ve ailesi için kul köle olan, varı yoğu bilen Türk 
kadınının yukarıda geçen konuşmalarda, paragöz, menfaatperest olarak gös-
terilmesi, Karagöz tarafından ‘köpoğlu’ diye anılması, aynı oyunun ilerleyen 
bölümlerinde Karagöz’ün eşinin ve mahallenin diğer hanımlarının dedikodu-
cu, boşboğaz tipler olarak gösterilmesi de dikkate değer bir durumdur. Yine 
konuşmalarda, Karagöz’ün eşine emrederek konuşması, hatta üst perdeden 
“-Emrediyorum!” demesi, dikkat çekicidir. Aynı oyunda zenneye bakış da ka-
dını küçültücü, cinsel obje olarak görüldüğünü gösteren bir ifadedir.12 Kudret 
de zenneye ilişkin olarak “Bunların çoğu hafif-meşreb, fettan (Câzûlar, Çeşme, 
Yalova Safâsı vb.), kimisi dost tutan, eve adam alan yosma (Abdal Bekçi, Bur-
salı Leylâ, Çeşme, Kanlı Nigâr, Mandıra vb.) hele kimisi cinsel sapık (Büyük 
evlenme, Hamam vb.) olarak gösterilmiştir. Aile kadın ve kızları (Karagöz’ün 
Karısı, Hacivat’ın Kızı vb.) dahi zaman zaman hafif-meşreb, olumsuz kişiler 
olarak alınmıştır (Çeşme, Canbazlar, Cincilik, Kanlı Nigâr vb.).” tespitlerini sı-
ralar. Burada ifade edildiği gibi, oyunda zenne adıyla geçen, yanı sıra Karagöz 
ve Hacivat ailesine ilişkin kadınların bile hafif meşrep gösterilmesi kadına 
karşı olumsuz tutumu göstermesi bakımından değerlendirilebilir. Evlenme 
Oyunu’nda Karagöz’ün eşine dair anlattıkları ve Hacivat’ın cevabı kadını kü-
çültücü mahiyettedir:

Hacivat: Karın parayı nereden bulur?
Karagöz: Orasını sorma, bizim keseden.
Hacivat: Sen karına para koklatmazsın ki!
Karagöz: O yolunu bulur, ben uyurken kesemden alır.
Hacivat: Sen bir şey söylemez misin?
Karagöz: Söylesem de para etmez ki! “Yavuz hırsız ev sahibini basar” der-

ler, meşhur meseldir.
Hacivat: Ayı yolunu buluyor.13

Bahçe Oyunu’nda, bu defa Hacivat’ın karısı için Karagöz, Koca Çomar ta-
birini kullanır. Hacivat’ın karısına ilişkin sözleri yine kadına bakışı göstermesi 
bakımından ilginçtir:

Hacivat: Aman bilader, hiddet etme, onlar saçı uzun, aklı kısa cahildirler, 
her söyledikleri söze ehemmiyet verilmez.14

10 Kudret, a.g.e., s. 102-103.
11 Kudret, a.g.e., s. 69.
12 Kudret, a.g.e., s. 131-133.
13 Kudret, a.g.e., s. 304-305.
14 Kudret, a.g.e., s. 176.
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Büyük Evlenme Oyunu’nda oğluyla Fenerbahçe’de gezintiye çıkan Kara-
göz’ün Hacivat’ın sorusu üzerine verdiği cevap toplumumuzda kadına bakışa 
dair yine ipuçları vermektedir:

Hacivat: Kadın güzel miydi?
Karagöz: Doğrusu, suratını görmedim. Her ne kadar olsa, kadın değil mi? 

Haydi babam, biz düştük peşine!15

Fiziksel Bakımdan Ayrımcılık

Kudret’in de ifadesiyle “Hemen bütün oyunlarda ‘altı kolaç’ lakabıyle anılan 
Beberuhi, cüce, ağzı kalabalık, yaygaracı, boyu ile uygun düşmeyecek yolda 
tafra satıcı bir çeşit mahalle aptalıdır.”16 Karagöz’ün daha ziyade tezatlardan 
kaynaklı zıtlıklardan gülmece unsurunun ön plana çıktığı oyunlar olması 
hasebiyle, Beberuhi tipinin boyuna bakmaksızın yaygaracılığı dikkatleri çek-
mektedir. Lakabından da anlaşılacağı üzere boyu itibariyle ayrımcılığa tâbi 
tutulmuş, gülünç karşılanmıştır.

Sınıf Farklılığı Bakımından Ayrımcılık

Barthold, “Eski zamanda Karagöz perdesinde, bazen, idarede geçen ha-
diseler tenkit edilirdi; fakat sonradan bundan vazgeçildi.”17 bilgilerini aktarır. 
Kudret ise, Karagöz oyununun devlet ve din adamlarının, asker kimselerin 
perdeye aktarılmadığı, bunlardan kinaye yolu ile dahi bahsedilmediği eleş-
tirisinin doğru olmayıp Karagöz’ün yapısının bu görüşe uygun olmadığına, 
onların da perdeye getirilerek çok sert ve toplumsal taşlamalar yapıldığının 
ortaya konduğuna işaret eder.18 Burada, en azından bazı dönemlerde, Kara-
göz’de kişilerin, kim olduğuna bakılmaksızın oyuna dâhil edildiği, toplumu 
oluşturan hemen bütün üyelerin eleştirilerden payını aldığı anlaşılmaktadır. 
Aynı zamanda, toplumun, oyunda yer alan kimselere bakışını da içermesi 
bakımından değerlendirilebilir.

Karagöz ile Hacivat arasındaki atışmalarda Hacivat’ın bilgisi ve konumu 
itibariyle Karagöz’e biraz da üst perdeden baktığı, buna rağmen oyunların so-
nunda halk tipi Karagöz’ün, temsil ettiği halk tabakasının bir üyesi olması se-
bebiyle olsa gerek, Hacivat’a genellikle galip geldiği gözlenmektedir. Sakaoğlu 
da, sınıf farklılığından kaynaklanan yasak başlığı altında Karagöz’ün, ‘temsil 
ettiği halk tabakasının üstünde gibi görülen okumuşlarla ilgili mekânlara gir-
mek istediğinden; ancak izin verilmediğinden (Bahçe yahut Murgzar Bahçesi/
Bağı, Çivi Baskını veya Abdal Bekçi)’ bahisle, sınıf farklılığının ve bundan kay-
naklanan yasakların bulunduğuna işaret eder.19

Abdal Bekçi oyununun muhâvere kısmında Hacivat’ın kendi eşi ve Karagöz’ün 
eşine ilişkin söz ve davranışları sınıf farkını hatıra getirmektedir. Karagöz’ün eşi 
için ‘mendebur karın’ tabirini kullanır, Karagöz’ün buna dikkat çekerek ‘benim 

15 Kudret, a.g.e., s. 309.
16 Kudret, a.g.e., s. 23.
17 Barthold, “a.g.m.”, s. 248.
18 Kudret, a.g.e., s. 37.
19 Saim Sakaoğlu, Türk Gölge Oyunu Karagöz, Ankara, 2003, s. 71.
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karım mendebur, seninki…’ demesi üzerine ‘işvebâzım, nâzeninim!’ diye başlayan 
satırlarda ve devamında kendi eşini göklere çıkarırken Karagöz’ün eşine haksız-
lık yaparak aşağıladığı, dudak büktüğü gözden kaçmamaktadır. Eşine gösterilen 
saygının kendi itibarından kaynaklandığını da söylemeden duramaz.20

Abdal Bekçi oyununun fasıl kısmında pencereden bakıp seslenen Karagöz 
için sarhoş’un “Çoban köpeğinin pencereden insan gibi baktığını görmedim; fino 
köpeği olsa münasebet alır.” demesi sahnesinde fino tabir edilen köpeğin yerli 
çoban köpeğine karşı öne çıkarılması bile sınıf ayrımına delalet etmiyor mu?

Istanbul Türkçesi Kullananlar ile Kullanmayanlar Arasında Ayrımcılık

Barthold’a göre,

“...pâyitaht ahalisi, taşradan gelen ve hâlis pâyitaht dilini konuşamayan 
veyahut kendi dillerinin tesiri ile Türkçeyi fena telaffuz eden adamların ko-
nuşmalarını, tavır ve hareketlerini gülünç bulur ve onların sözlerini, biraz 
da kasten, ters anlayarak cinaslar ve tuhaflıklar çıkarmayı sever. Kara-
göz bu pâyitaht zihniyetinin tam bir mümessilidir ve bu taklit tipler ile soh-
bet ederken onlar ile alay eder ve sözlerinden sayısız nükteler çıkarır.”21

Kudret’in ifadesiyle,

“Bizans devrinde olduğu gibi Osmanlılar devrinde de türlü bölge, ırk ve 
ulustan kişilerin toplandığı bir yer olan İstanbul’un bu karışık toplumsal 
yapısı hayal perdesinde yansıtılmış, taşralı, azınlık ya da yabancı kişile-
rin İstanbul ağzına uymayan konuşmaları, söz oyunlarına geniş yer veren 
hayal perdesine alaylar ve şakalar için zengin olanaklar hazırlamıştır.”22

Bu alay ve şakalar ayrımcılık olarak da görülebilir. Taşralı, azınlık ya da 
İmparatorluk dışından kimselerin İstanbul ağzına uymayan konuşmaları hayal 
perdesinde ti’ye alınırken esasen bir ayrımcılığın yapıldığı, İstanbul dışından 
gelenlerin konuşmalarının şaka malzemesi olarak kullanıldığı görülmektedir.   
Karagözcülerin ‘taklit’ adını verdiği bu tür kişilerin başlıcaları da Acem, Arap, 
Yahudi, Ermeni, Rum, Frenk, Laz, Kastamonulu, Bolulu, Kayserili, Harputlu, 
Arnavut, Zeybek v.b. Nitekim, gölge oyunu üzerinde çalışan araştırmacıların 
Karagöz kişilerini bu konuyu da dikkate alarak gruplandırdıkları dikkati çek-
mektedir: Georg Jacob’da bu durum, şive taklitleri; Sabri Esat Siyavuşgil’de ma-
halleye dışarıdan gelenler ki bunlar da dışarlıklı Türkler-eyalet tipleri ile İstan-
bul ve imparatorluk tipleri; Metin And’da İstanbul ağzı, Anadolulu kişiler, Ana-
dolu dışından gelen, zimmî, Müslüman olmayan kişiler vb. şekilde sıralanır.23

Türk ve Anadolulu Tipler Arasındaki Ayrımcılık

Karagöz’le ilgili önemli araştırmacılardan Kudret’te oyunun kişileri sınıf-
landırılırken ilk ad olarak Türk (Kastamonulu) Bolulu, Kayserili, Laz, Rumelili; 
diğer grupta Kürt, Arnavut, Acem, Ak Arap ve Zenci Arap, üçüncü grupta Ya-

20 Kudret, a.g.e., s. 68-69.
21 Barthold, “a.g.m.”, s. 248.
22 Kudret, a.g.e., s. 31.
23 Kudret, a.g.e., s. 32.
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hudi, Ermeni, Frenk ve Rum olarak adlandırılan tipler yer alır. Sakaoğlu’nun 
da haklı olarak işaret ettiği gibi, Kudret, Türk olarak sadece Kastamonulu’yu 
sayıp Bolulu’yu dışarıda bırakmakta, And her ikisini de Türk tipi başlığı altın-
da toplamaktadır.24 Sakaoğlu da ‘Türk’e çok müstehcen konuşmaların yaptırıl-
dığını, âdeta bu tür konuşmalar için seçilmiş bir tip gibi olduğunu, hatta me-
tinleri yayına hazırlayanların bu sözleri kesmek zorunda kaldıklarını belirterek 
konuya dikkat çekmektedir. Türkle ilgili bir diğer konu da onun daima haka-
rete uğramasıdır ki Karagöz’ün onunla sohbet etmek istemesine karşın, o hep 
ters cevaplar vermekte, Karagöz de terslenince cevabı olumlu olmaktadır:25 (K. 
-Hoş geldin gözüm. T. -Gozun çıgsun!, K. -Behey ciğerim! T. -Cigerini gopegler 
yisün!, K. -Behey canım!, T. -Canın çıgsun!, K. -Behey ayı!, T. -Merhaba dayu!)26 

Sakaoğlu27, “Burada, İmparatorluğun aslî kurucusu olan Türklere karşı 
şuur altında yatan olumsuz yargıların ortaya çıktığı görülmektedir. Belki de 
bunlar Türk kökenli olmayan hayalîlerin oyunlara getirdikleri eklerden başka 
bir şey değildir.” açıklamasında bulunur. Nitekim, yukarıdaki satırlar, oyun-
ları okurken benim de üzerinde şaşırarak durduğum, dönüp tekrar tekrar 
okuduğum bölümler olmuş ve aynen Sakaoğlu gibi, bunların Türk kökenli 
olmayan hayâlîlerin eklentileri olduğunu düşünmüşümdür.

Sonuç olarak Karagöz oyununda bulunduğu düşünülen ayrımcılığa ilişkin 
yukarıda yer alan sınıflandırmaya ilaveler yapmak mümkündür. Bütün bura-
da işaret edilen noktalar ve alıntı yapılan örnekler göstermektedir ki esasen, 
Karagöz oyunu, halka ayna tutmakta, var olanı ortaya koymaktadır. Nitekim, 
Karagöz’ün taşlamasından Sultanın bile bazen kurtulamadığı görülmekte-
dir.28 Elbette ki konuların ortaya konmasında bazen abartılı durum, olay ve 
kişilere, yanlış anlaşılmalara da yer verilmiştir. Ancak, bunlar, oyunun ger-
çekliklerden faydalanmasının önüne geçememiştir. Tekerek’e29 göre Karagöz 
oyunu işte “…İstanbul’un karışık toplumsal yapısının bir hayal perdesine yan-
sıtıldığı, taşralı azınlık ya da yabancı kişilerin, İstanbul diyalektiğine uymayan 
konuşmalarına, söz oyunlarına geniş yer veren böylece şaka, alay, nükteler 
için zengin olanaklar sunan bir halk güldürüsüdür.”
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TÖLESLERİN ON İKİ ÂİLESİ

Yrd. Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM*

Öz

Çin kaynaklarında eski Türk boyu Kaoche (Töles)’ların on iki âilesinin ol-
duğu kaydedilmektedir. Bunlar Töles âileleri olarak görülse de bazıları farklı 
menşelerdendir ve bazıları ise belli bir dönemden sonra yok olmuş, diğer etnik 
topluluklar içinde görülmeye başlanmış veya Çinlileşmiştir. Bazı âile mensup-
ları ise Çin devletlerinde yüksek mevkilere gelmişlerdir. Bu âilelerin ortaya çı-
kışlarını ve tarihî seyirlerini incelemek, tarih araştırmalarına bir katkı sağlaya-
caktır. Ayrıca âile tarihleri sayesinde bazı etnik süreçler tespit edilebilecektir.

Anahtar kelimeler: Kaoche, Töles, Âile Tarihi, Etnik Süreç, Türk Boyları.

Twelve Families Of Töles
Abstract

Chinese sources recorded that ancient Turkic branch Kaoche (Töles) has 
twelve families. Although they seems to be Töles families, some of them has 
different root and some of them disappeared or became Chinese after a certain 
period. Some family member came to high position in different Chinese sta-
tes. Examination of genesis and historical process of the families will attribute 
to history studies. Additionally, some ethnical processes can be determined 
owing to family histories.

Keywords: Kaoche, Töles, Family History, Ethnical Process, Turkic Branch.

Eski Türk boylarından biri olan Tölesler, Kızıl Di 赤 狄’lerden gelmedirler. 
Bunlara önceleri Dili 狄 歷, Chile 敕 勒 denmiştir. Çinliler bunları Gaoche 
高 車 ve Dingling 丁 零 olarak adlandırmışlardır.1 Tüm bu adlandırmalar bir 
bakıma Töles adının farklı telaffuzlarıdır. Töleslerin IV. ve V. yüzyıllarda Ga-

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 224                 Ekim 2016

* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Shanghai International 
Studies University (上海外国语大学) Şeref Üyesi. Bu makale İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araş-
tırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin desteklediği SYD-2016-20024 kodlu ve “Töleslerin On İki 
Âilesi” başlıklı “YADUP” projesinin ürünüdür.
1 TT, s. 5398.
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oche adıyla anıldığı bilinmektedir. Türk tarihi için çok mühim olan Töleslerin 
âileleri üzerine pek araştırma yapılmamıştır. Hâlbuki âilelerin incelenmesi 
birçok etnik sürecin anlaşılmasını sağlayacaktır. Töles âilelerini inceleyerek 
ne öğreneceğiz? Boy veya kabileden küçük bir sosyal birim olarak âile, sadece 
kişilerin ve akrabalarının değil aynı zamanda boyların etnik süreçlerinin izini 
de taşımaktadır. Türk tarihinin doğu kısmında kimliğini kaybeden veya yok 
olan âileler türlü süreçler yaşamaktadırlar: Bir siyasî güç meydana getirme, 
bir başka siyasî teşekküle girme, uzak yerlere gitme, Çin’e yerleşme ve Çinli-
leşme veya tamamen yok olma. Töleslerin tarihî süreçlerini anlamak, âilelerini 
incelemekle mümkün olabilir.

Tabgaçların resmî sülâle yıllığı Wei Shu’daki bir kayda göre Töles (Kaoche 高 

車; “Yüksek Araba”) boyunun on iki âilesi vardır:2 Qifuli 泣 伏 利, Tulu 吐 盧, 
Yizhan 乙 旃, Dalian 大 連, Kuhe 窟 賀, Dabogan 達 薄 干, Alun 阿 崘, Moyun 莫 

允, Sifen 俟 分, Fufuluo 副 伏 羅, Qiyuan 乞 袁, Youshupei 右 叔 沛. Bu âilelerin 
incelenmesi Türk tarihindeki bazı meselelerin halledilmesini ve tarihte rol oyna-
yan ve boyların temelini teşkil eden büyük âilelerin öğrenilmesini sağlayacaktır.

1) Qifuli 泣 伏 利: Ad kaynaklarda muhtemelen Chili 叱 利 şeklinde gö-
rülmektedir.

Wei Shu 魏 書’da Tabgaç Devleti’ne dâhil büyük âile ve sülâlelerin kay-
dedildiği Guan Shi Zhi 官 氏 志 bölümüne göre Tabgaçların Ulu Atası Li Wei 
(M.S. 220-277) devrinde Tabgaçlara bağlanan âileler arasında Chili 叱 利 sa-
yılmakta ve bu âilenin adının sonraları Li 利 olarak değiştirildiği kaydedilmek-
tedir.3 Aynı kayıt Tong Zhi 通 志’nın Shi Zu Lue 氏 族 略 bahsinde mevcuttur.4 
Tong Zhi’daki bir kayıtta Chili âilesi hakkında bazı malûmatlar bulunmakta-
dır: “Bir rivâyete göre Chilie 叱 列 adlı kişi batı boylarının önde gelenlerindendi. 
Zamanla boyunun beyi olmuştu. Tabgaçlar Çin’e hâkim olup devlet kurunca bu 
beyin âilesine ve sülâlesine Chili 叱 利 adını vermişti. Sonraki Zhou devrinde 
(951-960) bu âilenin adı sadece Li 利 olmuştu.”5

Zhou Sülâlesi devrinde (557-581) ad, Chifulie 叱 伏 列 şeklinde kaydedil-
mektedir. Yuan He Xing Zuan 元 和 姓 纂’ın bildirdiğine göre Zhou Shu 周 

書’da kaydedilen Zhou Devleti’nde Büyük General ve Yongshi Gong (Dük)’u 
unvanlı Chifulie Chun 叱 伏 列 椿6 adlı kişi ve yine Changle Gong (Dük)’u 
Chifulie Gui 叱 伏 列 龜 bu âileden gelmedir.7

Böylece ad, türlü kaynaklarda Chilie 叱 列, Chili 叱 利, Chifulie 叱 伏 列 
gibi şekillerde görülmektedir.

Âile Qifu 乞 伏 Xianbei 鮮 卑’lerden gelmiştir. Qifuli 泣 伏 利 âilesi Tab-
gaç devrinde Qifu 乞 伏 adıyla görülmüştür. Wei Shu’nun 86. cildinde yer 
alan Qifu Bao 乞 伏 保’nun biyografisinde onun Kaoche (Töles)’lardan gel-

2 WS, s. 2310.
3 WS, s. 3009.
4 TC, s. 483b.
5 TC, s. 474c.
6 Cos, s. 843.
7 YHHT, s. 1507.
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me olduğu kaydedilmektedir. Buna göre Qifu Bao, Tabgaç İmparatoru Xian 
Zu devrinde (465-471) Tabgaç sarayında yüksek mevkilere gelmiş bir devlet 
adamıydı.8 Chen Lianqinq’e göre bu kayıt bize Qifuli 泣 伏 ile Qifu 乞 伏’nun 
hemen hemen aynı olduğunu göstermektedir.9 Esasında Qifu 乞 伏, Xianbei 
鮮 卑’lerden gelme bir âiledir. Dolayısıyla Töles âilesinin Xianbei menşeli ol-
duğu neticesi ortaya çıkmaktadır. Nihayetinde Xianbei’ler ile Töleslerin benzer 
âilelere sâhip oldukları bilinmektedir. Xianbei Batı Qin 西 秦 Devleti (385-
431)’nin bânisi Qifu Guoren 乞 伏 國 仁 (ölm. 388)’nın Jin Shu 晉 書’daki 
biyografisinden edindiğimiz malûmatlar hayli aydınlatıcıdır. Buna göre Qifu 
Guoren, Longxi’nin Xianbei’lerindendir. Eskiden Rufusi 如 弗 斯, Chulian 出 

連 ve Chilu 叱 盧 adlı üç boy veya kabile vardı. Gobi Çölü’nün kuzeyinden 
güneye inip Ulu Yin Dağı’na geldiler. Yolda aniden sırtı epey kabarık kutsal bir 
kaplumbağa ile karşılaştılar. Hemen atlarını kesip ona kurban ettiler ve yolla-
rının açılması için dualar ettiler. Bunun üzerine hayvan gözden kayboldu ve 
küçük bir çocuk belirdi. Bu esnada Qifu 乞 伏 adlı âilenin başının oğlu yoktu. 
Oğlanı evlat olarak almak istedi ve halk da bunu kabûl etti. Bu çocuk daha 
sonra büyüyüp halkının başına geçti ve kagan oldu. İşte bu Qifu Guoren’ın 
beşinci kuşak atasıydı.10

Verilen bu malûmat esasında Xianbei’lerin ve Tabgaçların müşterek men-
şe efsanelerindendir. Qifu âilesi M.S. 160-170 yıllarında güneye ilerleyen batı 
Xianbei’lerin terkibinde yer almaktadır.11 Nihayetinde Xianbei ve Tabgaç boy-
ları içerisinde birçok Töles âilesi bulunmaktadır.12 Wei Shu ve Bei Shi gibi 
kaynaklarda Qifu 乞 伏 âilesi, Qifu 乞 佛, Qibu 乞 步, Qifu 乞 扶 gibi şekillerde 
de geçmektedir.13

Yuan-Qiu da Qifuli ile Qifu âilelerini bir tutmaktadır.14 Qifu âilesinin bazı 
dönemlerde birbirinden ayrılamayacak olan Xianbei ve Töles boylarının müş-
terek âilesi olarak kabul etmekte bir beis yoktur.

Adın formlarından biri olarak VI. yüzyılda geçen Chili 叱 利, Töleslere veri-
len adlardan biri olan Chile 敕 勒’ye çok benzemektedir. Bu hâliyle Töleslerin 
ilk âilesi olarak sayılan Chili âile adının Töles boy adının farklı bir okunuşu 
olması gâlip bir ihtimaldir.

Qifuli 泣 伏 利 âilesinin aslı Xianbei 鮮 卑 Qifu 乞 伏’dur. Adın mânâsı 
Töles olabilir. Âilenin seyri şöyledir: Xianbei 鮮 卑 Qifu 乞 伏 > Qifuli 泣 伏 利 

(V-VI. yüzyıl) > Qifu 乞 伏, Qifu 乞 佛, Qibu 乞 步, Qifu 乞 扶 (V-VI. yüzyıl) > 
Chili 叱 利 (>Chile 敕 勒=Töles ?) (VI. yüzyıl) > Chifulie 叱 伏 列 (Zhou Devleti 
(557-581) > Li 利 (Sonraki Zhou devrinde (951-960)).

8 WS, s. 1883. Bununla beraber Yao Weiyuan böyle bir denkliği kabûl etmemektedir (YWK, s. 70).
9 CLY, s. 178.
10 CS, s. 3113.
11 Kürşat Yıldırım, “Erken Tabgaç (T’o-Pa) Tarihinin Ana Hatları (Wei Shu’nun İlk Bölümüne 
Göre)”, Turkish Studies, VII/3, 2012, s. 2714.
12 CLY, s. 178-179.
13 CLY, s. 178.
14 YQD, s. 664.
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2) Tulu 吐 盧: Bu âile Wei Shu dışında hiçbir yıllıkta kaydedilmemiştir. Yu-
an-Qiu, kaynaklarda bu âilenin nihayetinde belki de Chilu 叱 盧 olarak geçti-
ğini söylemektedir.15 Dou Xuetian türlü kaynaklardaki Tuluo 吐 羅 ve Chiluo 
叱 羅 adlarının da Tulu adının farklı görünüşleri olduğunu öne sürmektedir.16

Wei Shu’daki bir kayda göre Chilu 叱 盧 âilesinin adı sonraları Zhu 祝 
şeklinde değiştirilmiştir.17 Zhu 祝 âilesi, Song Sülâlesi (960-1279) devrinde 
yazılmış Bai Jia Xing 百 家 姓’da yer almaktadır.18 Ancak bu kaynakta yer 
alan ad Çinli âilelerden bahsetmektedir.

Bu âile, Xianbei’lerin Chilu 叱 盧 âilesinden gelmiş olmalıdır. Nitekim yu-
karıda zikrettiğimiz gibi II. yüzyılda Gobi Çölü’nün kuzeyinde zikredilen üç 
boy veya kabileden biri olarak Chilu 叱 盧 zikredilmektedir. Bu boy veya ka-
bile adı, daha sonraları âile adı olarak görünmektedir. Xianbei’lerin kurduğu 
Batı Qin (385-431) Devleti’nde bu âileden gelme Chili Nahu, Chilu Wuguba ve 
Chili Jian adlı generaller vardır.19

Chilu adı, kaynaklarda Chiling 叱 靈 olarak da geçmektedir.20

Bu âilenin akıbetini takip etmek mümkün değildir. Ad değiştirerek sonraki 
tarihlerde varlıklarını sürdürdükleri ileri sürülebileceği gibi türlü sebepler-
le tarihten silindikleri de düşünülebilir. Yine âilenin adı, Bulgarların hâkim 
sülâlesi Dulo âilesinin adına benzese de böyle bir bağlantıyı kurulabilecek 
kaynağa ulaşmak gerekmektedir.

Tulu 吐 盧 âilesinin aslı Xianbei 鮮 卑 Chilu 叱 盧’dur. Adın mânâsına 
gelince: Tulu, “kuvvetli” veya “tuğlu (?)” mânâsına gelen ve Türk tarihinde 
Hunlardan itibaren etkili olduğu düşünülen Tulu veya Büyük Bulgarya’nın 
kurucu sülâlesi Doulo’nun21 adına benzemektedir. K. Shiratori, tou-lo sözü-
nün Moğolca “töre” mânâsına gelen türü olduğu kanaatindedir.22 Âilenin tarihî 
seyri: Xianbei 鮮 卑 Chiluo 叱 羅 (M.S. II. yüzyıl) > Tulu 吐 盧, Tuluo 吐 羅 
(V-VI. yüzyıl)> Chiling 叱 靈 (?) > Doulo/Dulo? (VII-VIII. yüzyıl) > Zhu 祝 (X. 
yüzyıl).

3) Yizhan 乙 旃: Töleslerin 12 âilesinden üçüncüsü olarak zikredilen Yiz-
han âilesi, XII. yüzyılda Teng Minshi tarafından kaleme Gujin Xingshi Shu 
Bianzheng 古 今 姓 氏 書 辯 證’da Tabgaç Hükümdarı Xian’ın (454-476) 
amcasının evladı olan bir âile olarak kaydedilmektedir.23 Wei Shu’daki kayda 
göre Tabgaçlar devrinde bu âilenin adı Shusun 叔 孫 olarak değiştirilmiştir.24 
Böylece âilenin Tabgaçlar arasında da görüldüğü anlaşılmaktadır. Yine Zhou 
Shu’daki bir kayıtta Ruru 茹 茹 (Juan-juan) halkından Daguan 達 官 unvanlı 

15 YQD, s. 304.
16 DOU, s. 618.
17 WS, s. 3013.
18 YQD, s. 1778.
19 CLY, s. 215.
20 DOU, s. 81.
21 İ. Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul, 200323, s. 45, 202-203.
22 K. Shiratori, Donghu Minzu Kao, II, Çinceye Çev.: Fang Chuangyu, Shanghai, 1934, s. 81.
23 GBC, s. 409.
24 WS, s. 3006.
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Yizhan 乙 旃 adlı birinin Guangwu adlı bir yeri yağmaladığı zikredilmektedir.25 
Bu kişi ile ilgili kaynakta başka kayıt yoktur. Bu kişinin Yizhan âilesinden 
olduğu düşünülebilir.

Jin Shu’da ve Song Shu’da Jin Devleti’nde (265-420) Anping Beyi (gong’u) 
Yizhan Juan 乙 旃 眷26 ve yine Hunlar tarafından Çin içerisinde kurulan Batı 
Qin 西 秦 Devleti’nin (385-431) bugünkü tabirle “Sol Başbakanı” mevkiinde 
olan Yizhan Yinni 乙 旃 音 埿27 adlı kişiler zikredilmektedir ki bu âileden gel-
medirler.

Xin Tang Shu’da Tang Devleti devrindeki (618-907) Changsun 長 孫 âi-
lesine ayrılan bahiste de âilenin adının Shusun 叔 孫 olarak değiştirildiği 
bildirilmektedir.28

Yao Weiyuan, bu âilenin Tabgaçların imparator sülalesinden olduğunu 
söylemektedir.29 Yine bir görüşe göre Tabgaç İmparatoru Xian (454-476)’in 
kardeşinin âile adı olan Yigan 乙 干, aslında Yizhan 乙 旃 adının farklı bir 
görünüşüdür.30

Yizhan adının dönüştüğü Shusun 叔 孫 âile adını taşıyanlar Tabgaçlar dev-
rinde yüksek mevkilere gelmişlerdir. Bunlardan kuzey kısmının önde gelenle-
rinden Shusun Puluo, General Shusun Ba, Komutan Shusun Tou, Saray Kâh-
yası Yizhan Kuo, Zhige unvanlı Ageren, Vali Yigan Gui gibi kişiler sayılabilir.31

Xingshi Xunyuan 姓 氏 寻 源’de ise Yizhan 乙 旃 âile adının değişikliğe 
uğramış hâli olarak Zhan 旃 zikredilmektedir.32 Bu eşleştirme Chen-Wang33 ve 
Yuan-Qiu34 gibi araştırmacılar tarafından kabul edilmektedir.

Âilenin ecdadı, Tabgaç Hükümdarı Xian’ın amcasıdır ya da âile adı Yigan 
乙 干 olan kardeşidir. Yine ilk Töles âilelerinden Yizhan 乙 旃 âilesi olabilir. 
Âilenin tarihî seyri: Yizhan 乙 旃 (III-V. yüzyıl) > Yigan 乙 干 (V. yüzyıl) > Ruru 
茹 茹 (Juan-juan) Yizhan 乙 旃 (V-VI. yüzyıl) > Shusun 叔 孫 (V-VI. yüzyıl) > 
Zhan 旃 (X-XII. yüzyıl).

4) Dalian 大 連: Töleslerin 12 âilesinden dördüncüsü olarak zikredilen bu 
âile ne Wei Shu 魏 書’nun Guan Shi Zhi 官 氏 志 ne de Tong Zhi 通 志’nın Shi 
Zu Lue 氏 族 略 bahsinde geçmektedir. Tölesler devrini de ihtiva eden bu iki 
kaynağın âile adları kısmında adın geçmemesi ilgi çekicidir. Yine hiçbir yıllık-
ta zikredilmemektedir.

Buna karşılık Chen Lianqing, adın Dilian 地 連 ve Dilun 地 倫 şekillerinde 
de kaynaklarda yer aldığını iddia etmektedir.35

25 CoS, s. 35.
26 CS, s. 3016; SuS, s. 1343, 1425.
27 CS, s. 3115.
28 XTS, s. 2409.
29 YWK, s. 1.
30 CLY, s. 182; YWK, s. 24.
31 YWK, s. 24.
32 HSHY, s. 157.
33 CWD, s. 541.
34 YQD, s. 972.
35 CLY, s. 183.
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5) Kuhe 窟 賀: Bu âilenin adına Wei Shu’daki Töles âileleri listesi dışında 
hiçbir yerde rastlanmamaktadır. Chen-Wang bu adın sonraları sadece Ku 窟 
olarak geçtiğini söylemektedir.36 Yuan-Qiu ise Xin Tang Shu’da Kitan âilesi 
olarak geçen Kuge 窟 哥37 ile Ku 窟 âilesi arasında bir bağ kurmaktadır38 ki 
çok makûl değildir. Kuge âilesi ile Kuhe âile adlarının sesleri birbirine çok 
benzese de eşleştirme için kâfi kaynak gerekmektedir.

6) Dabogan 達 薄 干: Töles Dabogan âilesi türlü yerlerde görülmektedir. Zhou 
Shu’da Dabugan 達 步 干39 adıyla bir Ruanruan 蠕 蠕 (Juanjuan) âilesi zikre-
dilmektedir ki büyük bir ihtimalle Dabogan ile aynı âiledir. Chen Lianqing, 
Wei Shu’daki âile kayıtlarında Dabo 達 勃 olarak geçen ve adı Bao 褒 şeklinde 
değiştirilen âilenin40 Xianbei’ler arasında görülen Dabogan âilesi olduğu ka-
naatindedir.41 Adın, Damogan 達 摩 干, Dalugan 達 盧 干 ile muhtemelen son 
işaretteki üst çizginin yanlışlıkla biraz sola doğru eğikleştirilmesiyle Daboqian 
達 薄 千 ve Dabo 達 薄 gibi formları da vardır.42

Âilenin aslı Xianbei Dabo 達 勃’dur. Tarihî seyri şöyledir: Xianbei Dabo 達 

勃 > Ruanruan 蠕 蠕 Dabugan 達 步 干 (IV-V. yüzyıl) > Bao 褒 (V-VI. yüzyıl) > 
Dabogan 達 薄 干, Damogan 達 摩 干, Dalugan 達 盧 干 (IV-VI. yüzyıl).

7) Alun 阿 崘: Gaoche (Töles) âilelerini sıralayan Wei Shu’nun kaydı dışın-
da başka bir kaynakta bu âilenin adı görülmemektedir. Bu ad, Çin dili kâide-
lerine göre arun gibi bir adın çevriyazımı olabilir.

8) Moyun 莫 允: Âile, Wei Shu’daki kayıt dışında hiçbir yerde zikredilme-
mektedir.

9) Sifen 俟 分: Wei Shu’daki Töles âileleri kaydı dışında rastlanmayan 
Sifen âile adının Sifen 俟 汾 şeklinde de görüldüğü söylenmektedir.43 Tong 
Zhi’daki Shi Zu Lue 氏 族 略 kaydına göre kuzeye giden bir âile Xianbei olmuş 
ve Sifen âilesi olarak olarak anılmaya başlanmıştır. Âile, Xianbei’lerin meşhur 
âilesi Yuwen 宇 文’ın ceddidir.44

Chen Yi, Yao Weiyuan gibi araştırmacılar Sifen adı ile Ruanruan (Juanju-
an)’larda ve Gök-Türklerde görülen “erkin” unvanının karşılığı olarak Çin kay-
naklarında geçen Sijin 俟 斤 sözü arasında bağ kurmaktadırlar.45 Eğer böyle 
bir bağ doğru kabûl edilirse Sifen âilesinin adının “erkin” unvanının karşılığı 
olarak eski Türk devletlerinde bir unvan olarak kullanıldığı ve günümüze ka-
dar da kişi adı olarak mevcudiyetini koruduğu düşünülebilir.

Âilenin aslı Xianbei Sifen 俟 汾’dır ki bu Xianbei Yuwen 宇 文 âilesinin 
ceddidir.

36 CWQ, s. 176.
37 XTS, s. 1127.
38 YQD, s. 1381.
39 CoS, s. 196.
40 WS, s. 3013.
41 CLY, s. 184.
42 YQD, s. 1170.
43 CWQ, s. 395.
44 TC, s. 747b.
45 CLY, s. 184.
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10) Fufuluo 副 伏 羅: Wei Shu’daki kayda göre Fufuluo Boyu önceleri 
Ruanruan (Juanjuan)’lara bağlıydı. Doulun devrinde (485’den sonra) ise Ru-
anruan’lar güçten düşünce Fufuluo Boyu Beyi Afuzhiluo ile kardeşi Qiongqi, 
100 bin küsur Tölesi kendi idâresinde topladı. Taihe saltanat devresinin 11. 
yılında (487), Doulun’un harekete geçmesi üzerine Afuzhiluo ve beraberinde-
kiler halkını toplamış ve Ön Turfan Devleti’nin kuzeybatı kısmına gitmişlerdi. 
Orada Töles Devleti kuran Afuzhiluo’ya halk, “Houluofule 候 羅 匐 勒” unvanı 
verdi, Tabgaç dilinde “Göğün (Tanrı’nın) Ulu Oğlu” demekti. Kardeşi Qiongqi ise 
“Houpei 候 倍” unvanı aldı. Tabgaç dilinde “halef” demekti. Afuzhiluo kuzeyde 
ve kardeşi güneyde olmak üzere bu ikisi memleketi beraber idâre ettiler.46

Bu kayıttan anlaşıldığı gibi Töles âileleri içinde Fufuluo âilesi idâreci veya 
Töleslerin başına geçen âile konumundadır.

Sui Shu’daki “Töles (Tiele)” bahsinde Duluo (Tula) Irmağı’nın kuzeyinde 
başındaki beyi erkin unvanı taşıyan bir Fuluo 覆 羅 boyu47 ve yine Jiu Tang 
Shu’daki “Uygur (Huihu)” bahsinde eski Töles boylarından biri olan Fuluo 覆 

羅 boyu48 zikredilmektedir. Yuan-Qiu49 ve Chen Lianqing,50 Fuluo 覆 羅 bo-
yunun aslında önceki Fufuluo 副 伏 羅 âilesi olduğunu öne sürmektedirler ki 
makûl bir görüştür.

Âile önceleri Ruanruan’lara bağlı 485’ten sonra Töleslerin idâreci âilesi 
olarak Töles Devleti kurmuştur. Tarihî seyri: Fufuluo 副 伏 羅 > Töles Fuluo 
覆 羅 (VI. yüzyıl).

11) Qiyuan 乞 袁: Xing Shi Xun Yuan 姓 氏 寻 源’de ana kaynaklarda 
Qibiao 乞 表 ve yine Heyuan 紇 袁 olarak da geçen bu âilenin adının yanlış 
yazıldığı ve aslında Yuanhe 袁 紇 olması gerektiği bildirilmektedir.51 Kaynağın 
bu tespiti doğru olarak kabûl edilirse, Yuanhe 袁紇 âilesinin Uygur boyunun 
atası olduğu hakikati karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Xin Tang Shu’nun Uy-
gurlar bahsindeki kayda göre Yuanhe Töles boylarından biridir ve buna Wuhu 
烏 護, Wuhe 烏 紇 ve Weihe 韋 紇 da denilmektedir52 ki bu adlar Uygur adının 
türlü telaffuzlarından ibarettir.

Âilenin aslı Uygur boyunun ceddi Yuanhe 袁 紇 âilesidir. Kelime Uygur ol-
malıdır. Tarihî seyri: Qiyuan 乞 袁 (IV-V. yüzyıl) > Yuanhe 袁 紇 (IV-V. yüzyıl) 
> Wuhu 烏 護, Wuhe 烏 紇, Weihe 韋 紇 (VI-VIII. yüzyıl) > Uygur.

12) Youshupei 右 叔 沛: Bu âile Tong Dian 通 典, Wen Xian Tong Kao 文 

獻 通 考, Xing Shi Kao Lue 姓 氏 考 略 gibi kaynaklarda Youshushi 右 叔 师, 
Youwaipei 右 外 沛, Bushuman 布 叔 滿 gibi şekillerde görülse de esasında ya-
zılışı birbirine çok benzeyen you 右 işaretinin bu 布 şeklinde, shu 叔 işaretinin 
wai 外 şeklinde ve pei 沛 işaretinin man 滿 şeklinde yanlış yazılmasından kay-

46 WS, s. 2310.
47 SS, s. 1879.
48 JTS, s. 5195.
49 YQD, s. 1040.
50 CLY, s. 185.
51 HSHY, s. 518.
52 XTS, s. 6111.
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naklanan bir hata söz konusudur ve adın asıl yazılışı Youshupei 右 叔 沛 şek-
lindedir.53 Âile hakkında ana kaynaklarda hiçbir malûmat yer almamaktadır.

Sonuç

Töles âilelerini Tabgaç Sülâlesi’nin resmî sülâle yıllığından okumak bü-
yük bir şanstır; çünkü Töles tarihinin bilinmeyen noktaları, âile tarihleri in-
celenmek suretiyle ortaya çıkarılabilmektedir. Bu on iki âileden beşi, yâni 
Dalian, Kuhe, Alun, Moyun, Youshupei Wei Shu’nun âile listesi dışında bir 
yerde zikredilmemektedir. Buna dâir üç ihtimal vardır: Âile ad değiştirmiş, 
çok uzaklara göçmüş veya Çince yerleşerek Çinli âile adı almış olabilir. Âileler 
içinde sadece ikisi siyaseten Tölesleri teşkilatlandırmıştır: Turfan bölgesinde 
bir Töles devleti kuran Fufuluo ve Uygurların atası olan Qiyuan âilesi. Yizhan 
âilesi Tabgaç İmparatorluğu’na dâhil olmuştur. Hem Yizhan hem de Dabogan 
Xianbeler ve Ruanruanlar arasında görülmektedir. Qifuli ve Sifen doğrudan 
Xianbeilerden gelmedir. Bu durumda çoğu âilenin Xianbei ve Ruanruan men-
şeli olduğu anlaşılmaktadır. Makalemizde ulaştığımız bir başka netice ise Tö-
les âilesi mensuplarının çoğunun tâbiliğine girdikleri Çin devletlerinde yüksek 
mevkilere gelmiş olduklardır.

Tarih ve etnoloji tetkiklerinde milletleri teşkil eden en küçük birim olan 
âilelerin adlarına ve tarihlerine müracaat edilebilir. Bu bakımdan Töles âile-
lerinin kaynaklardaki ilk görünüşlerini, adların yazılışlarını ile okunuşlarını, 
adlardaki değişmeleri, etnik süreçteki rolleri ve birden fazla topluluğa mensup 
aynı âileleri ele almaya çalışarak bu alandaki çalışmalara katkı yapmayı ümit 
ediyoruz.
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DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE
BİNGÖL’E YAPILAN KAMU YATIRIMLARI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA*

Öz

Bingöl vilayeti tek parti hükümetlerinde olduğu gibi DP iktidarı döneminde 
de kamu yatırımlarından bölgedeki vilayetlere paralel olarak önemli ölçüde 
nasibini almıştır. Bu dönemde Bingöl’e yapılan yatırımlar; tarım, sanayi, hay-
vancılık, ulaşım, sağlık ve haberleşme alanında olmuştur.

Anahtar kelimeler: Bingöl, DP, Kamu Yatırımları.

Public Investment In Bingol The Rule Of Democrat Party
Government

Abstract
Bingol city has its share from public investments considerably in parallel 

with the other cities in the region during the period of Democrat Party govern-
ment as is the case with One-Party Government. The investments in Bingol 
in this period have been in the fields of agriculture, industry, stockbreeding, 
transportation, health and correspondence.

Keywords: Bingol, Democrat Party, Public Investments.

Giriş

Osmanlı Devleti XIX. yüzyıldan itibaren kapitülasyonların da etkisiyle Ba-
tılı devletlerin kontrolü altına girmeye başlamıştır. Bu olumsuzluklar özellikle 
İngiltere ile 1838 Ticaret Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte, başta İngiliz 
malları olmak üzere yabancı mallar Osmanlı pazarını istila etmiştir.

Osmanlı Devleti’nin batılılaşma amacıyla yapmış olduğu önemli ticaret 
sözleşmeleri, Tanzimat ve Islahat hareketleriyle kapitülasyonların aleyhimize 
dönmesi sonucu azınlıkların rolleri daha da artmıştır. Bu maksatla yapılan 
bazı araştırmalarda yeni tespitler ortaya konmuştur.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 224                 Ekim 2016

* Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
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Sanayi İnkılâbı ile güçlenen Batılı devletler sömürge olabilecek alanlarda 
kıyasıya bir mücadele ortaya koymuşlardır. Başta İngiltere, Fransa ve Rusya 
olmak üzere Batılı devletlere verilen siyasi ve ekonomik tavizler Osmanlı eko-
nomisine büyük darbeler vurmuştur.

Bütün bunların yanında emperyalist ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşı-
lamak amacıyla bazı ürünlerin üretilmesini teşvik etmeleri sonucu Osmanlı 
yalnız üretim sürecinde değil, bu ürünlerin pazarlanması aşamasında da Av-
rupa’ya bağlanmıştır.

Günümüzdeki milletlerarası siyasi ve ticari ilişkilerin yapısını ve niteliğini 
oluşturan gelişmelerin başlangıcı, 1914 yılında patlak veren I. Dünya Savaşı 
ve onun sonuçlarına kadar gitmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu ağır ve tam bir tutsaklık şartları taşıyan Mondros 
Mütarekesi’ni izleyen günlerde sürekli barış düzeninin kurulması hazırlıkla-
rına girişilmiş, hazırlıklar paylaşılması yoluyla barış düzeninin kuruluşunu 
öngören Sevr Antlaşması ile sona ermiştir. Ancak Osmanlı Hükümeti’nce im-
zalanmış olmasına rağmen ne Mondros ne de Sevr Antlaşmaları Türk halkı 
tarafından benimsenmiştir. Çünkü Kurtuluş Savaşı başlamıştır.

Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı’nın bir devamı ve bu savaşı sonuç-
landıran muharebeler dizisi olarak kabul edilmektedir. Şüphesiz Kurtuluş Sa-
vaşı’nın başlangıç tarihi olarak Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 
1919 alınmaktadır.

Ancak bu tarihte Türkiye’nin durumu nedir? Geniş çapta ve çeşitli cepheler-
de yürütülmesi gereken yeni bir savaşı karşılayabilecek mi? Anadolu’nun mad-
di ve mali imkanları, böylesine bir mücadeleyi yürütebilmesi için yeterli midir?

Bu mücadele, ortaya atılan kişilerin aşırı yurtseverlik duyguları, iyi niyet-
leri ve milletçe egemen yaşama dileklerinin dışında maddi ve mali imkanları 
sağlaması mümkün olacak mı?1 Sorular şüphesiz konunun anlaşılmasında 
büyük bir önem arz etmektedir.

Bütün bunların cevapları elbette ki Milli Mücadele sonrası kurulmuş yeni 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşte bu sebeple Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonominin nasıl bir yapı için-
de gelişeceği de (17 Şubat-4 Mart 1923) bağımsız ekonomiye geçiş için alına-
cak iktisadi tedbirleri görüşmek ve tartışmak üzere İzmir’de toplanan “Türkiye 
İktisat Kongresi’nde” şekillenmeye başlamıştır.2

İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanan Kongre’ye, bü-
tün illerden çiftçi, tüccar, sanayi temsilcileri ve çalışanları, şirket temsilcileri, 
banka, borsa ve diğer iktisadî kurum temsilcilerinden oluşan toplam 1.135 
kişi katılmıştır.

Atatürk bu Kongre’yi açarken yapmış olduğu konuşmada öncelikle; Os-
manlı Devleti’ni çöküntüye götüren nedenler ve yabancılara tanınan ayrıcalık-
lar üzerinde durmuştur. Ayrıca Kongre’nin, uzun süren olumsuzlukların Türk 
ekonomisinde açtığı tahribatı iyileştirecek çareleri aramak için toplandığını 

1 Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı Mali Kaynakları, Cilt: 1, İstanbul, 1988, s. 5-13.
2 A. Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, Ankara, 1989, s. 12-13.
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ve iktisadî işlere birinci derecede ehemmiyet verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Yine bu kongrede ulusal ekonomiden sıkça söz edilmiş ve ekonomik kalkın-
mada millîlik savunulmuştur.3

Nitekim ülke ekonomisine yön vermek amacıyla, 1923 yılında toplanan Tür-
kiye İktisat Kongresi’nde sanayi grubu, ticaret grubu, tarım grubu ve işçi grubu 
olmak üzere dört ana grup temsil edilmiştir. Kongre tarafından 12 maddelik millî 
iktisat esasları kabul edilerek TBMM Başkanlığı’na ve hükümete sunulmuştur.

Bu kongrede özetle şu kararlar alınmıştır:
1. Üreticinin korunması,
2. İhracatın korunması,
3. Millî sanayinin ve işçinin korunması,
4. Demiryollarının geliştirilmesi.
Ayrıca özel sermayenin gelişmesi için, devlet tarafından sanayicilere kredi 

verilmesi ve devletin ancak özel sektörün yapamayacağı yatırımları yapması 
karar altına alınmıştır.

Aslında bu kongre, istişarî bir nitelik taşımasına rağmen 1923-1929 döne-
mindeki liberal iktisat politikasının temelini teşkil etmiştir. Nitekim Cumhuri-
yet’in ilanı ile ekonomi yeni bir anlayışla ele alınmış ve bu dönemin en belirgin 
özelliği “özel teşebbüsü” himaye etme politikası olmuştur.

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomi Politikası (1927-1950)

1927’de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile özel sermayenin ülke kalkın-
masına katkı da bulunması için yatırım yapmak isteyen girişimcilere çeşitli 
teşvik ve vergi muafiyetleri getirilmiştir. Ancak, 1929 yılına kadar uygulanma-
ya çalışılan liberal ekonomi sistemi, zayıf bir özel sektörün, devlet teşvikiyle 
kalkınamayacağı gerçeği de ortaya çıkmıştır.

Özellikle dünya pazarlarında tahıl ve hammadde fiyatlarının düşmesi Tür-
kiye’nin ihracat gelirlerini azaltmış ve ülke ekonomisinde serbest piyasayı bal-
talamıştır. Neticede özel sektörde sermaye birikimi artırılamadığından önemli 
ekonomik yatırımlar devlet tarafından yapılmaya devam etmiştir.

Nitekim 1929 yılında ortaya çıkan Dünya Ekonomik Krizi sebebiyle özel 
sektör yatırımları olumsuz etkilendiğinden Türkiye sanayi ve altyapı yatırım-
larının devam edebilmesi amacıyla, liberal ekonomi politikasının yanında dev-
letçilik ilkesini de uygulamaya çalışmıştır.

1923-1926 dönemi devletçilik politikasıyla hızlı bir düzelme olduğu dönem 
olmuştur.4 Aynı zamanda Cumhuriyet’in ilanından 1930 yılına kadar ekono-
mik bakımdan önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Dünya ekonomisiyle bütünleşmeyi hedefleyen ve 1929 ekonomik bunalı-
mından kurtulmak için Türkiye 1930’lu yıllarda devletçi politikayı uygulama-
ya koymak zorunda kalmıştır.5

3 Yaşar Bülbül, Osmanlıdan Cumhuriyete Özel Girişimciliğe Yönelik Devlet Politikası, İstanbul, 2010, 
s. 52-53; Hasan Lay, “Fırat Havzasının Ekonomik ve Sosyal Durumu ve Bazı Öneriler”, Fırat Havza-
sının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu, 7-9 Nisan 1988, Elazığ, 1991, s. 89-92.
4 Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Dönemi İktisadi Tarihi, İstanbul, 1994, s. 111.
5 Çağlar Keyder, Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye (1923-1929), İstanbul, 1993, s. 3-4.
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Atatürk, 1 Kasım 1938’de meclisi açış nutkunda “Ekonomik işlerimiz nor-
mal gelişme yolunu izlemektedir.”6 demek suretiyle olumlu mesajlar vermiştir.

Türkiye 1939-1945 yılları arasında bütün dünyayı kasıp kavuran İkinci 
Dünya Savaşı’nın dışında kalmayı başardı ama sınırlarına kadar gelmiş olan 
savaşın neden olduğu olağanüstü savunma ihtiyaçları ekonominin ve toplum-
sal yaşamın kısıtlamalara uğramasına yol açtı.7

Bu sebeple tek parti döneminde istenilen ekonomik başarı yakalanamadı. 
Neticede DP iktidarı döneminde bütün bu olumsuz gelişmeler göz önüne alı-
narak yeni bir ekonomik politika izlenmeye başlandı.

2. Demokrat Parti İle Başlayan Ekonomik Sosyal Gelişmeler

Türkiye’de 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan serbest seçim sonucu DP’nin 
oyların %53,3’ünü alarak iktidara gelmesi ile çok partili sisteme geçilmesi ile 
hem ekonomik hem de mali alanlarda büyük değişimlere yol açmıştır. Eko-
nomik bakımdan 26 yıldır izlenen devletçi, korumacı ve kendi kendine yeten 
politikalardan vazgeçilmiş, nitekim dönemin ilk yıllarında ithalat büyük ölçü-
de liberalleşmiştir.8

Parti programında ekonomide liberalleşmeyi savunan Demokrat Parti (DP) 
iktidara gelince bunu hızla uygulamaya koydu.

Başbakan Menderes hükümetin üç temel iktisadi hedefini şöyle açıkladı:
1. Tarıma öncelik verilecek.
2. Sanayileşme özel kesimin öncülüğünde yürütülecek.
3. Ekonomik ilişkilerde devlet müdahaleleri asgari düzeye indirilecek.9

Yine DP, iktidara gelmesinde büyük payı olan köylü kesimi memnun et-
mek için ilk yıllarda başlıca şu önlemleri yürürlüğe koydu:

1. Yeni toprakların tarıma açılması sağlandı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu 
ve İç Anadolu’da meraların sürülmesine ve tahıl ekimine göz yumuldu.

2. Çiftçinin ürettiği buğday dünya fiyatları üstünde bir fiyatla alınırken, 
tüketicilere fiyat artışları yansıtılmadı. Tarımın makineleşmesi hızlandırıldı.

3. Elverişli şatlarla sağlanan dış kaynaklı traktör ithalatı büyük ölçüde 
artırıldı.10

3. Sanayi ve Tarım Alanında Yapılan Yatırımlar

3.1. Sanayi Alanında: Menderes, sanayinin tarıma dayanması gerektiğini 
savunmaktadır. Menderes, devletin izleyeceği doğru sanayileşme politikasını:

“Bizde sanayinin her kademesinde temel kaide, memleket ziraî mahsulleri-
ni ve hammaddelerini kıymetlendirecek, üreticinin eline fazla para geçmesini, 

6 A. Afet İnan, Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Sanayi Planı 1936, Ankara, 1989, s. 11.
7 Mehmet Kaya, “Tek Parti Hükümeti Döneminde Bingöl’e Yapılan Kamu Yatırımları”, III. Bingöl 
Sempozyumu, Bingöl, 2010, s. 333.
8 Emin Çarıkçı, “Menderes Dönemi Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: 
XVII, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 623-630.
9 Erdinç Tokgöz, “Cumhuriyet Dönemi Ekonomik Gelişmeler”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-2, An-
kara, 2004, s. 331.
10 Tokgöz, a.g.e., s. 332; Sina Akşin - Cemil Koçak, Türkiye Tarihi 4, Çağdaş Türkiye 1908-1980, 
İstanbul, 2005; Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, 2007, s. 249.
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diğer taraftan da tüketicinin mamul maddeleri ucuza mal etmesini sağlamak 
olmalıdır.”11 şeklinde tarif etmektedir.

Menderes, ülke sanayisinin önemli bir kısmının (kara ve deniz nakliyatı, 
havayolları, bankalar, madenler, ormanlar) devletin elinde atıl bir durumda 
olduğunu savunmuştur. Ona göre, sanayi rehavet içinde işleyen lükse ve is-
rafa kaçan bir mahiyet arz etmiştir.

DP’nin iktidarda bulunduğu süre zarfında sanayi alanında uyguladığı poli-
tika “Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası”nın sağlayacağı kredilerle özel sektörün 
yatırım yapmasının sağlanması ile gerçekleşmiştir.

Bu uygulamanın yetersiz kaldığı durumlarda devlet Kamu İktisadi Teşebbüs-
leri ile yatırım yaparak istihdam sağlamaya çalışmıştır. Şüphesiz kamu iktisadi 
yatırımlarının yoğun olduğu bölgelerde özel teşebbüs yatırımlarda bulunmamıştır.

Tarım sektörüne paralel olarak sanayi sektörü de Osmanlı döneminden 
itibaren Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşmıştır. 1919-1920 dönemin-
de, 10 kişiden fazla işçi çalıştıran 300 civarındaki tesisin 170’i İstanbul ve 
çevresinde, 60 kadarı İzmir ve çevresinde, geri kalanı ise Bursa ve çevresinde 
faaliyette bulunmuştur. Ancak bu bölgelerdeki sanayi faaliyetlerinin önemli 
bir kısmı yabancıların tekelinde kalmıştır.12

DP iktidara geldiğinde sanayide iyi tasarlanmış bir planı görülmemiştir. 
Fakat tarımsal kalkınmanın yaratacağı gelir politikası sanayileşmeyi teşvik 
edeceği düşüncesi haklı çıkmıştır. Nitekim 1950’lerin ortalarında imalat sa-
nayisinde firma sayısını, istihdam açısından ise özel sermaye ve kamu sektö-
rünü ön plana çıkarmıştır. Ancak bu gelişme üç yıl sürebilmiştir.13

3.1.1. Yabancı Sermaye: 1950’lerde izlenen ekonomik politikaların önceki 
dönemle karşılaştırıldığında oluşumunda belirleyici olan unsurlardan biri de 
yabancı sermayeydi. Türkiye’de 1930’larda izlenen iktisadi devletçilik ve planlı 
sanayileşme politikalarında yabancı sermayenin payı ve belirleyicilik rolü yok 
denecek kadar azdı. Bu eksikliğin giderilmesi için 1950’deki iktidar değişikli-
ğinden sonra süratle gerekli yasal ve kurumsal düzenlemelere girişildi.14

DP hükümeti Batılı ülkeler ile yabancı sermayeyi ülkeye sokmak için har-
cadığı çabaları yoğunlaştırmış, 01.03.1950 tarihinde ilk defa yabancı sermaye 
yatırımlarını teşvik eden bir kanun çıkarılmıştır.15

9 Ağustos 1951 tarihinde “Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu” 
yürürlüğe girdi. Bu kanunu 18 Ocak 1954’te yürürlüğe giren 6224 sayılı “Ya-
bancı Sermayeyi Teşvik Kanunu” izledi. Buna göre yabancı yatırımcılara yerli 
yatırımcıların sahip oldukları tüm hak ve kolaylıklar tanındı.

11 Emin Çarıkçı, “Menderes Dönemi Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: 
XVII, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 634.
12 Feyzullah Ezer, “1929 Dünya Ekonomik Krizi Öncesi Atatürk Dönemi Türk Ekonomisi (1923-
1929)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 199, İstanbul, 2012, s. 36-40.
13 Mete Kaan Kaynar, Türkiye’nin 1950’li Yılları, İstanbul, 2015, s. 53; Stanford J. Shaw - Ezel 
Kural, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye, Cilt: 2, Modern Türkiye’nin Doğuşu 1808-1975, İstanbul, 
2010, s. 478.
14 Murat Koraltürk, “Türkiye Ekonomisi (1923-1960)”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: 17, Ankara, 
2002, s. 581-622; Kaynar, a.g.e., s. 47.
15 Cem Eroğlu, Demokrat Parti ve İdeolojisi, İstanbul, 2014, s. 97.
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1950’lerde yabancı sermaye ile ilgili çıkarılan bir diğer yasa 18 Mart 
1954’te yürürlüğe giren “Petrol Kanunu” idi. Bu yasa ile Türkiye’deki petrol 
kaynaklarının bulunması ve çıkartılmasında yabancı sermaye ve özel girişim-
lere imkan tanındı.16

Yatırımlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de devam etmiştir. Ni-
tekim 25.07.1955 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nda merkezi Elazığ’da olmak 
üzere 99 yıl müddet işletilecek ve 930.000 Türk lirası sermaye ile “Elazığ-Tun-
celi-Bingöl Sınaî Kalkınma Türk Anonim Şirketi”nin kurulması 865 sayılı kanu-
nun 280’nci maddesine göre kararlaştırılmıştır.17

On yıllık iktidarı boyunca Demokrat Parti’nin sadakatle bağlandığı dostluk 
yabancı sermaye dostluğu olmuştur.18

3.1.2. Bankacılık Politikası: Tarımdan ve ticaretten zengin olan ailelerin 
bir kısmı banka kurmakla yetinirken bir kısmı da sanayiye girmişti. Örneğin 
1950-1960 yılları arasında 20 özel banka kurulmuştu. Nasıl ki “devletçilik” 
döneminin temel kurumu Sümerbank’tı, “Neo-Liberal” dönemin temel finan-
sal kurumu da “Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası” olmuştur.

Bu bankacılık özel kesime orta ve uzun vadeli sanayi yatırım kredisi ver-
mek üzere büyük ticaret bankalarınca örgütlenmişti. Banka onayladığı proje-
lerin ithal girdileri için döviz sağladığı gibi yatırımcıya teknik yardım da sağ-
lamıştır.19

3.1.3. Ulaşım Politikası: Demiryolu ulaşımı terk edilip karayolu ulaşımı 
ön plana çıkarıldı. 1950’de 1600 km sert satıhlı yol var iken bu uzunluk on 
yılda 5400 km.’ye ulaştı. Gevşek zeminli yollarda ıslah çalışmaları yapıldı. Bu 
yollar sayesinde köyler dışarıya açıldı. Böylece bu yoğun ekonomik faaliyetler, 
köylerden şehirlere bir göç yaşanmasına sebep oldu.20

3.1.4. İşçi ve İşveren Sendikaları: 1947 yılında bir kanun çıkarılmış İs-
tanbul, İzmir, Ankara, Adana gibi işçilerin yoğun olduğu şehirlerde çeşitli iş 
kollarına ait sendikalar fazla etkili değillerdi. 1950 yılından itibaren sendika-
lar daha etkili olabilmek için konfederasyon fikrini gündeme getirdiler.

1950’lerden sonra Türkiye’deki önemli sosyal gelişmelerden biri de sendika-
cılığın gelişmesidir. 1952 yılının ilk aylarında bu konudaki faaliyetler yoğunlaş-
tı. 31 Temmuz 1952’de Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 
maddi ve manevi desteği ile “Türkiye İşçi Sendikaları Federasyonu” kuruldu.21

DP’nin iktidarda kaldığı süre zarfında sınaî üretim endeksi 100 endek-
sinden 256’ya çıktı. Bunun imalat bölümü 279’a, gıda sanayi 311’e, elektrik 
üretimi 390’a yükseldi.

Fabrika, konut ve diğer bina sayılarında özellikle küçük kent ve kasabalar-
da çok büyük artışlar görüldü.

16 Koraltürk, a.g.e., s. 333; Eroğlu, a.g.e., s. 97; Kaynar, a.g.e., s. 48, 59.
17 BCA., 030.18.01.02/140.70.17; Kaynar, a.g.e., s. 48, 60.
18 Eroğlu, a.g.e., s. 143.
19 Tokgöz, a.g.e., s. 333; Shaw - Kural, a.g.e., s. 478.
20 Kemal Karpat, Türkiye’de Siyasal Sistemin Evrimi, İmge Yayınları, Ankara, 2007, s. 223.
21 Refik Turan, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 312.
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Menderes hükümeti boğulmakta olan ekonomiyi kurtaramayacağını anla-
yınca bir “İstikrar Paketi” sundu. Uygulamaya koyduğu bu istikrar önlemleri 
şöyleydi:22

1. Türk Lirası’nın değeri düşürülecek ve katlı kur sistemine geçilerek ihraç 
malının cinsine göre prim uygulanacak.

2. Para arzı sıkı kontrol altına alınacak. Bu nedenle sürüm hacmi ve kredi 
hacmi daralacak. Kamu iktisadi kuruluşlarının ürünlerinin fiyatları yüksele-
cek ve açıkları kapatılacak.

3. İthalat rejimi yeniden düzenlenecek. Bütçe denkliği için gelir artırılırken 
harcamalar kısılacak.

4. Yatırım projelerinde verimli ve kısa vadeli olanlara öncelik verilecek.
Bu önlemler sayesinde Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC) ülkele-

rine olan vadesi gelmiş 400 milyon dolar borcun ertelenmesi sağlanmıştı.23

Özet olarak DP yılda %5 gibi önemli bir büyüme hızını başarmıştı. Ancak 
bunu öylesine gelişi güzel bir şekilde yapmışlardı ki, millet sonucun yararla-
rını göremeden tüm ekonomi alt üst olmuştu.

Uzun vadeli planlar gerçekten başarılıydı ve hükümet sonuçlar görünene 
kadar yan etkileri kontrol altına alabilseydi, çok daha uzun bir süre iktidarda 
kalabilirdi.24

4. Bingöl’e Yapılan Kamu Yatırımları

4.1. Tarım Politikası: Ekonomik açıdan gelişmiş birçok Avrupa ülkesi, 
sanayi devriminden önce mutlaka bir tarım devrimi aşamasından geçmiş, tek-
nolojik gelişmeleri yeterince takip edebilmiştir. Osmanlı Devleti ise iç ve dış 
sorunları nedeniyle diğer alanlarda olduğu gibi tarım alanında da Avrupa’daki 
teknolojik gelişmeleri yeterince görememiş ve tarımı genellikle ilkel yöntem-
lerle yapmıştır.

Tarımın makineleşmesi, çiftçiye ucuz kredi verilmesi, tarım ürünlerine 
yüksek fiyat verilmesi, yeni arazilerin tarıma açılmasının bir sonucu olarak 
1948-1952 yılları arasında traktör sayısı 1750’den 30.000’e yükseldi. Bu sa-
yede 1948’de 14,5 milyon hektar arazi ekilip biçilirken 1956’da miktar 22,5 
milyon hektara ulaştı.25

Tarım arazilerindeki bu genişlemenin yanı sıra kaliteli tohum ve suni güb-
re kullanımı da tarım üretiminde büyük artış sağladı. Bu sayede çiftçinin 
geliri bariz bir şekilde arttı, ekonomik canlılık meydana geldi. 1950-1953 yıl-
larında yüzde 11-13 oranında hızlı bir ekonomik büyüme yaşandı.26

22 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, E Yayınları, İstanbul, 2006, s. 480.
23 Tokgöz, a.g.e., s. 334.
24 Stanford Shaw, a.g.e., s. 480.
25 Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, 2007, s. 250; Kerim Sunguroğlu, “Fırat Havzasının 
Kalkınmasında Üretim Faaliyetlerinin Etkinliği”, Fırat Üniversitesi Fırat Havzasının Sosyal, Kültürel 
ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu, 7-9 Nisan 1988, Elazığ, 1991, s. 51.
26 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1995, s. 326; Feroz Ahmad, Modern 
Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1998, s. 140; Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-
1952), İstanbul, 1995, s. 669.
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DP parti programında 56-57-58-59-60-61. maddelerinde ziraatın kalkın-
masıyla ilgili gelişmeleri almıştır.

4.2. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Tasarısı: Çiftçiye toprak dağıtıl-
ması ve çiftçi ocakları kurulması hakkında kanun tasarısı, Tarım Bakanlığın-
ca hazırlandıktan sonra Başbakanlıkça 17 Ocak 1945 ve 6/143 sayılı yazısıy-
la TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.27

Çiftçiyi topraklandırma kanunu tasarısının gerekçesinde, arazinin genişli-
ği, çeşitliliği ve verimliliğinin millet hayatı için önemli olduğu vurgulanmakta, 
bütün bunların milletin gelişmesine imkan verdiği; fakat, bu imkanların ger-
çekleşmesinin esasta elverişli bir mülkiyet rejiminin ve bünyesinin varlığına 
bağlı olduğu belirtilmektedir.28

Nihayet, geçici komisyon, 3 Mayıs 1945 tarih ve 1/386 sayılı raporunda 
hükümetin getirdiği tasarının esasına ilişkin bazı önemli değişiklikler yap-
mıştır.

Türkiye’de, her ne kadar Medeni Kanunla “özel mülkiyet asıldır” denilmiş-
se de, arazi mülkiyeti bünyesinde Cumhuriyet rejiminin ruhuna, Türk Mil-
leti’nin zaruretlerine uymayan yönlerinin olduğu görülmektedir. Bunun en 
belirgin göstergesi bazı büyük arazi mülklerinin varlığı olduğu bilinmektedir. 
Arazi sahibinin veya müstakil bir çiftçinin, ortakçılıkla veya icarla arazi işle-
tenlere göre araziyi daha iyi işletecekleri anlatılmaktadır.

ÇTK tasarısı, 11 Haziran 1945 tarihinde oy çokluğu ile kanunlaşmıştır. 
Menderes oylamaya katılmayarak, bir yerde ret oyu kullanmıştır.

Kanunun uygulanma biçimini gösteren tüzük ise, ancak, 25 Mayıs 1947 
tarihinde, 3-5842 sayılı Bakanlar Kurulu’nun kararıyla yürürlüğe girmiştir. 
Bu tarihe gelindiğinde, büyük arazileri kamulaştırmak ile ilgili siyasî istek or-
tadan kalkmıştır. Çünkü içte çok partili düzene geçiş ve dışta ise Türk toprak-
larına yönelik Sovyet tehdidi, yönetimin, savaş sonrası uygulamayı tasarladığı 
ekonomik ve sosyal politikaları büyük ölçüde değiştirmiştir.29

Başbakan Günaltay, 6 Kasım 1949’da İzmir’de yaptığı konuşmada, toprak 
dağılımına ait yeni bir kanun tasarısının Meclis’e verileceğini açıklamıştır. Ni-
tekim, Toprak Reformu Kanunu bazı maddelerinin değiştirilmesi için bu yön-
de bir tasarı, 14 Mart 1950’de, Meclis’e getirilmiştir. Kanunun yeni şekli 22 
Mart 1950’de kabul edilmiştir. Buna göre, artık büyük arazi mülkleri devlet 
tarafından kolay kamulaştırılamayacaktı.

Topraksız veya az topraklı çiftçiye toprak vermek, toprağı olup da üretim 
araçları eksik olan çiftçilerden muhtaç olanlara kuruluş, onarma ve ıslah ser-
mayesi, canlı ve cansız demirbaş vermek, yurt topraklarının sürekli olarak 
işlenmesinin sağlaması olarak sıralayabiliriz.30

Tasarının getirdiği diğer önemli değişiklikleri şöyle belirleyebiliriz.

27 TBMM Albümü, TBMM Matbaası, Ankara, 1938, s. 25.
28 Kaynar, a.g.e., İstanbul, 2015, s. 49.
29 Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 393.
30 Kazım Öztürk, Cumhurbaşkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisini Açış Nutukları, Ak Yayınları, 
Baha Matbaası, İstanbul, 1969, s. 55; Tunaya, a.g.e., s. 670.
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4.3. Genişlik Bakımından Arazi Mülkleri: Küçük arazi, çiftçi ocağı ara-
zisi, orta arazi, büyük arazi olmak üzere dört boya ayrılacaktı. Bu araziler de, 
aynı maddede şöyle tanımlanmıştır:

Küçük arazi mülkü: Genişliği 30 dönümü geçmeyen arazi olacaktı. 
Çiftçi ocağı arazisi: Genişliği 30 dönümden aşağı ve 500 dönümden yu-

karı olmayacaktı.
Orta arazi mülkü: 5.000 dönümden büyük olmayacaktı.
Büyük arazi mülkü: Genişliği 5.000 dönümü geçen mülkler olacaktı. 

Çiftçinin kalkınmasını sağlayacak kamu hizmetlerinde kullanılmak şartıyla 
büyük araziyi ancak devlet mülk edinecekti. Arazi mülklerinin boylara ayrılı-
şında nerede olursa olsun bir şahsa ait bütün arazinin yekûnu hesap edile-
cekti. Üst üste üç yıl sürüm, ekim, dikim ve bakım görmeyen arazi işlenmiyor 
sayılacaktı. Arazinin işlenip işlenmediğini Ziraat Bakanlığı belli edecekti.

Dağıtılacak arazi: Tapulu ve tapusuz olarak devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunup kamu işlerinde, 

Kullanılmayan arazi: Bir veya birkaç köy halkının ortamalı olarak kullan-
dıkları araziden Ziraat Bakanlığı’nca ihtiyaçtan fazla olduğu belirtilen parçası, 

Sahibi belli olmayan arazi: Kurutulan bataklıklardan, göllerin kuruması 
ve nehirlerin doldurulmasıyla elde edilecek arazi. Bu kanun hükümlerince 
kamulaştırılacak arazi olarak ayrılacaktı.

Arazi kamulaştırılması: Ziraat Bakanlığı’nca kamulaştırılacak arazi 1. 
Vakıflara ait her çeşit arazinin tamamı, 2. Özel idare ve belediyelere ait olup 
da kamu hizmetlerinde kullanılmayan arazi, 3. Gerçek kişilerle özel hukuk 
tüzel kişilerine ait araziden beş bin dönümü geçen parçaları, 4. Bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra işlenmeyen arazi olmak üzere dört grupta be-
lirlenecekti.

Kamulaştırılacak arazilerin değeri, 1943 yılına kadar kesin olarak bildiri-
len arazi vergisi matrahlarına eşit olarak belirlenecekti. İtirazlar, kamulaştır-
ma kararının yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yapılabilecekti.

Uyuşmazlıklara, merkezde kurulacak toprak itiraz komisyonlarınca bakı-
lacaktı. Bu komisyonlarca verilecek karar kesin olup, aleyhine yargı ve idare 
yetkili yerlerine başvurulamayacaktı.

Kamulaştırılacak arazi ve üzerinde yapı ve tesislerin mülkiyetinin ihtilaflı 
olması veya arazinin ekili bulunması kamulaştırma işlemini durduramaya-
caktı. Ekili parçaya el konulması ürünün devşirilmesine kadar geri bırakılabi-
lecek; ürünün takdir edilen karşılığı ödenmek şartıyla hemen el konabilecekti.

4.4. Araziler: Çocuk sahibi olanlar, evi ve yeterli miktarda üretim araçları 
bulunanlar, yeterli üretim aracı bulunup da evi olmayanlar olmak üzere bu 
sıra ile dağıtılacaktı. 

Arazi dağıtılması: Arazi dağıtılması Tarım Bakanlığı’nca yapılacaktı.
Arazi verilecekler: Arazi aile reislerine verilecekti. Araziler; hiç arazisi ol-

mayıp başkalarının arazisinde ortakçılık, kiracılık yapanlar; arazisi yetmeyen 
çiftçiler; hiç arazisi olmayıp da bulunduğu yerde eskiden beri ziraat işçiliğiyle 
geçinenler; göçebeler, göçmenler ve göçürülenlerden çiftçi olanlar.
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Kuruluş ve donatım: Çiftçi ocağı kuracaklara işletme yapılarını ve arazi 
ıslahatını ve diğer tesisleri ve onarmayı meydana getirmek üzere Ziraat Ban-
kası’nca 25 yıla kadar vadeli yetecek ölçüde kuruluş kredisi açılacaktı.

Çiftçi ocakları: Tasarıda kurulması istenilen “çiftçi ocağı” arazisi, bölge-
lerin özelliklerine göre, bir çiftçi ailesinin geçinmesine ve aile fertlerinin iş 
güçlerinin değerlendirilmesine yetecek genişlikte arazi olarak tanımlanmıştır.

Bir aile, her nerede olursa olsun birden fazla çiftçi ocağına sahip olama-
yacaktı. Tapuya yazdırma ile çiftçi ocağının kurulması tamamlanacaktı. Çiftçi 
ocağı hiçbir şekilde bölünemeyecekti ve iştirak halinde mülkiyete konu olma-
yacaktı.

Ocak sahibinin ölümü halinde, arazi mülklerinin aşırı derecede büyümele-
rini ve bir hadden aşağı küçülmelerini önlemek olacaktı.31

Avrupa ülkelerinde XIX. yüzyıl başlarından itibaren modern tarımla ilgili 
araştırma ve gelişmeler hız kazanırken, Osmanlı Devleti’nde ülke tarımı ile ilgi-
li bilimsel bir çalışma ortaya konulamamıştır. Ancak pazara açılabilme imkânı 
bulabilen işletmeler, modern tarım yöntemlerini uygulamaya çalışmışlardır.32

Bu konu ile ilgili olarak, Maliye Bakanı Hasan Fehmi Ataç 4 Nisan 1922’de 
TBMM’de yapmış olduğu konuşmada konuyu gayet güzel açıklamıştır. Bu ko-
nuşmasında: “Memleketimiz, ziraat memleketi, bütün hayatı ziraiyesi, hayatı 
iktisadiyesi, ticariyesi, sınaiyesi, maliyesi hep zürraın (çiftçilerin) zahiresinin 
para etmeye başladığı devirden (Ağustos’tan) başlar. Bütün hayatımız çiftçinin 
mesaisi üzerine kurulmuştur.”33 demiştir.

Nitekim bu dönemde ülke tarımı açısından yapılan en önemli değişiklik, 17 
Şubat 1925 yılında çıkarılan bir kanunla aşar vergisinin kaldırılması olmuş-
tur. 1925 yılında çıkarılan bir başka kanunla hükümet, köylüyü topraklan-
dırmak amacıyla bedelini yirmi yılda ödemek üzere toprak dağıtmıştır. Ziraat 
Bankası aracılığı ile de küçük çiftçilere kredi kullanma imkânı tanınmıştır.

Daha sonra Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk tarımı üzerinde incelemeler 
yapan Zhukovsky, Türkiye’de “vaha tipi ziraatın” hakim olduğunu kaydetmiş-
tir. Nitekim 1927 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan tarım 
sayımı sonuçları da bu tespiti doğrular nitelikte olmuştur. Buna göre %32’si 
ekilebilir nitelikte olan ülke arazisinin, ancak %4.86’sı ekilebilmiştir.

Ekilebilecek toprak miktarı bakımından sınırlamanın söz konusu olma-
dığı bir dönemde, bu oranın küçüklüğü ulaşım yetersizliği ve pazarın sınırlı 
olmasından kaynaklanmıştır. Üreticinin elde ettiği tarımsal ürünün, üretim 
maliyeti ne olursa olsun, toplamın %12’si aynî ve nakdî olarak alınmaktaydı. 
Bütçe gelirlerinin %30’unu oluşturan aşarı devlet kendisi toplamamış, vergi 
toplama hakkını pazarlıkla belirlenen miktar üzerinden mültezimlere vermiş, 
aşar gelirlerinin bir kısmı da devlet borçları karşılığı Düyun-u Umumiye İda-
resi’ne bırakılmıştır.34

31 Öner, a.g.e., s. 47.
32 Ezer, “a.g.m.”, Sayı: 199, İstanbul, 2012, s. 35.
33 Ezer, “a.g.m.”, s. 34.
34 Ezer, “a.g.m.”, s. 31-35.
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Türkiye’de aile başı ortalama ekili alan 24.9 dönüm iken, büyük pazarlara 
açılma imkanı olan Akdeniz bölgesinde bu oran 40 dönüme, hatta Mersin’de 
108 dönüme kadar çıkmıştır. Buna rağmen Anadolu ekonomisi, tümüyle tarı-
ma dayanmış; devlet, gelirlerinin büyük bölümünü tarım ürünlerinden alınan 
vergilerden sağlanmıştır.

Diğer taraftan ihracatımızın üçte birini oluşturan tütün üretiminin 
1926’dan sonra birçok ülkede artması ve rekabetin oluşması fiyatların geri-
lemesine sebep olmuştur. Tütünden elde edilen ihracat gelirlerinin azalması, 
yabancı bankaların tütünün teminat gösterilmesi karşılığında açtıkları kredi 
miktarlarında önemli düşüşler yaratmıştır.35

1927 yılında yapılan tespitlere göre; Türkiye’deki 65.245 işletmenin 
%43.59’u tarım, evcil hayvanlar, balık ve av ürünleri sanayinde yoğunlaşmış-
tır. İkinci ana grubu %22.61 ile maden sanayi, üçüncü ana grubu ise %18.70 
ile dokuma sanayi oluşturmuş ve bu işletmelerde çalışan toplam işçi sayısı 
256.855 olarak tespit edilmiştir.36

5. Kamu İktisadî Teşekkülleri Kapsamında Yatırımlar

5.1. Hayvancılık Alanında Yapılan Yatırımlar

Bingöl’ün yüzölçümünün yüzde 53’ü çayır ve mera alanıdır. Bu özelliği ile 
il hayvancılığa son derece elverişli bir durumdadır. Son yıllarda bölge koşulla-
rına bağlı olarak hayvancılık gerilemiştir.37

Başbakan Menderes, hükümetin üç temel iktisadi hedefinden birisi tarıma 
öncelik verilmesi politikasının gereği olarak damızlık ve kasaplık hayvan işle-
riyle iştigal etmek maksadıyla merkezi Bingöl’de olmak üzere 20 yıl müddet 
ve en az 5.000 Türk lirası sermaye ile 11.04.1955 tarihli ve 6.2988.30855 
sayılı yazısıyla Bakanlar Kurulu’nca “Bingöl Bölgesi Damızlık Kasaplık Hay-
van Yetiştirici Ve Besicileri İstihsal Kredi Ve Satış Kooperatifi”nin kurulması 
kararlaştırıldı.38

Diğer belgeye göre 25.6.1953 tarihli ve 34.02.1411.24799 sayılı Bakan-
lar Kurulu kararı ile Ağrı, Bursa, Bingöl, Kütahya vilayetlerine bağlı bütün 
kazalarda Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun kamulaştırma hükümlerinin 
uygulanması ve arazi dağıtımının yapılmasına karar verildi.39

5.2. Karayolları Alanında Yapılan Yatırımlar

DP ulaşım politikasında, demiryolu ulaşımı terk edilip karayolu ulaşımı ön 
plana çıkarıldı. Ülke genelinde geniş bir karayolu yapımı çalışmaları başladı. 
1950’de 1600 km sert satıhlı yol var iken bu uzunluk on yılda 5400 km.’ye 
ulaştı. Gevşek zeminli yollarda ıslah çalışmaları yapıldı.

35 Ezer, “a.g.m.”, s. 31-40.
36 Ezer, “a.g.m.”, s. 31-40; Stanford Shaw J. - Ezel Kural, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye, Cilt: 
2, Modern Türkiye’nin Doğuşu 1808-1975, İstanbul, 2010, s. 478-479.
37 Meftune Emiroğlu, “Türk Ekonomisinde Hayvancılık ve Hayvansal Ürünlerin Yeri”, Fırat Üni-
versitesi Doğu Anadolu Hayvancılık Sempozyumu, Elazığ, 1987, s. 135; Sunguroğlu, “a.g.m.”, s. 
53-54.
38 BCA., 030.18.01.02/139.40.16; Tunaya, a.g.e., s. 670; Sunguroğlu, “a.g.m.”, s. 51-53.
39 BCA., 030.18.01.02/132.51.14; Emiroğlu, “a.g.m.”, s. 138.
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3.9.1951 tarih ve 527 sayılı kanunda da Bingöl Belediyesi’nin isteği doğ-
rultusunda Murat Nehri üzerinde yapılacak tetkiklerin sonunda alınan sonu-
ca göre bir köprü inşasına ve devlet karayolunun Bingöl’ün içinden geçirilme-
sine karar verilmiştir.40

26.11.1954 tarihli bir başka Bakanlar Kurulu kararında ise Muş-Bingöl 
yolu üzerinde inşaatı devam eden Kayıt ve Göynük Köprüleri’nin inşaatı için 
2490 sayılı kanunla 500.000 liralık bir ödeneğin sağlanmasının kararlaştırıl-
dığı görülüyor.41

10.11.1955 tarihli gün ve 453 sayılı kararda memleket çapında yapılan 
diğer etütler neticesinde devlet yollarının modern standartlara göre inşaatla-
rı kapsamında Diyarbakır-Genç yolunun kısa zamanda inşasına başlanacağı 
kararlaştırılmıştır.42

29.03.1956 tarihli kararla, daha önceden yapılmış olan tahkikatı netice-
sinde Karayolları Umum Müdürlüğü’nce Yol ve Yapı Limited Şirketi’ne ihale 
edilen Bingöl-Muş yolu inşaatının başlatılması kararlaştırılmış olup Yol ve 
Yapı Limited Şirketi’nden ihale şartları süresinde ve verilen fiyat üzerinden 
inşaatın bir an önce bitirilmesi istendi.43

5.3. Sağlık ve Haberleşme Alanında Yapılan Yatırımlar

DP döneminde Bingöl bölgesine yapılan yatırımlar içinde dikkat çeken bir 
diğer alan sağlık ve haberleşme alanında yapılan yatırımlardır.

Nafıa Bakanlığı’nca 23.08.1955 tarih ve 10-39/25447-1578 sayılı kanun-
da Bingöl’e sağlık merkezi ve bu merkeze bağlı olarak ek ünitelerin yapımı 
kararlaştırılmıştır. Bu amaç için keşif bedeli olarak 318.000 liranın yüklenici 
Ramazan Koç’a verilmesine karar verilmiştir. Ek ünitelerin yapımı içinse Ra-
mazan Koç’a ayrıca 315.000 liranın ödenmesi kararlaştırılmıştır.44

5 Kasım 1955 tarihinde alınan bir kararla vilayetin ihtiyacı sıhhiyesinde 
sarf olunmak üzere sarf olunmak üzere iller bankasından 217.000 liranın 
Vilayet Kanunu’nun 131. maddesine dayanarak Bingöl Vilayet Meclisi’ne ak-
tarılması sağlanmıştır.45

Bu yatırımlara ek olarak Bingöl Vilayeti’nin zaman zaman Başbakanlıktan 
isteklerde bulunduğu belgelerde görülmektedir. 1955 tarihli bir belgede şu 
istekler görülür:

1. İçme suyu projesinin işleme konulması.
2. Diyarbakır-Genç yolunun tamamlanması.
3. Genç’e askeri bir birlik inşasının yapılması.
4. Genç yolunun asfalt yapılması.
5. Genç’te bir et kombinasının kurulması.
6. Zirai ve ticari planlamaların artırılması.

40 BCA., 030.18.01.02/74.469.01; Kaynar, a.g.e., s. 52.
41 BCA., 030.18.01.02/139.100.09; Kaynar, a.g.e., s. 52.
42 BCA., 030.18.01.02/112.710.01; Kaynar, a.g.e., s. 52.
43 BCA., 030.18.01.02/254.40.10.
44 BCA., 030.18.01.02/254.40.10.
45 BCA., 030.18.01.02/234.36.20.
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Maden çalışmalarının yapılması ve Bingöl’e bir çimento fabrikasının ku-
rulmasına yönelik istekler görülmektedir.46

Bingöl PTT Merkezi’nin 1956 iş programına göre bakır devreler ile Genç 
ilçesinin bakır devreler ile Diyarbakır’a bağlanmasına ve bu yolla Bingöl mer-
kez ve Genç ilçelerinin geniş suretle şehirler arası telefon servisine açılması-
nın sağlanması kararlaştırıldı.

Menderes’e göre, sanayinin hammadde yetiştiricisi ve sanayi ürünlerinin 
tüketicisi de köylü-çiftçi kesimiydi. Diğer üretim alanlarının gelişebilmesi, ön-
celikle tarım üretiminin ve çiftçilerin satın alma gücünün artmasına bağlıydı. 
Fakat, merkezi bütçeden tarıma ayrılan pay yüzde 3 bile değildi.

Sonuç

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonominin nasıl bir yapı içinde gelişeceği de 
17 Şubat 1923’te bağımsız ekonomiye geçiş için alınacak iktisadi tedbirleri 
görüşmek ve tartışmak üzere İzmir’de toplanan “Türkiye İktisat Kongresi’nde” 
şekillenmeye başlamıştır.

İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanan Kongre’ye, bü-
tün illerden çiftçi, tüccar, sanayi temsilcileri ve çalışanları, şirket temsilcileri, 
banka, borsa ve diğer iktisadî kurum temsilcilerinden oluşan toplam 1135 
kişi katılmıştır.

Atatürk bu Kongre’yi açarken yapmış olduğu konuşmada; Osmanlı Devle-
ti’ni çöküntüye götüren nedenler ve yabancılara tanınan ayrıcalıklar üzerinde 
durmuş, Kongre’nin, uzun süren olumsuzlukların Türk ekonomisinde açtığı 
tahribatı iyileştirecek çareleri aramak için toplandığını belirtmiştir.

Konuşmasının devamında delegelerin halkın temsilcileri olduğunu, mem-
leketi layık olduğu mertebeye yükseltmek için, iktisadî işlere birinci derecede 
ehemmiyet verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Yine bu kongrede ulusal eko-
nomiden sıkça söz edilmiş ve ekonomik kalkınmada millîlik savunulmuştur.

Cumhuriyet’in ilanı ile ekonomi yeni bir anlayışla ele alınmış ve bu dö-
nemin en belirgin özelliği “özel teşebbüsü” himaye etme politikası olmuştur. 
Nitekim 1927’de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile özel sermayenin ülke 
kalkınmasına katkı da bulunması için yatırım yapmak isteyen girişimcilere 
çeşitli teşvik ve vergi muafiyetleri getirilmiştir.

1923-29 yılları arasında devlet özel girişimi teşvik etmek için yoğun çaba 
harcamıştır. Bu amaçla yapılanların başında, devlet tekelleri kurularak daha 
sonra bunların işletmesini özel sektöre devretmek gelmiştir. Ayrıca, bu dö-
nemde, milli sanayi geliştirmek için Teşvik-i Sanayi Kanunu ile birlikte çeşitli 
hammaddelerin ithalatını kolaylaştıran gümrük tedbirleri alınmıştır.

Milli bankalar kurularak (İş Bankası, Tütüncüler Bankası, Sanayi ve Ma-
den Bankası), İstanbul ticaret ve tahıl borsası açılmıştır. Bu dönemde anonim 
şirketlerin kurulmaları da kolaylaştırılmıştır.

Madenler ve sigara üretimi devletleştirilerek milli üretime dönük bir biçim-
de işletilmeye başlanmış, şeker fabrikaları için teşvik kanunu çıkartılmıştır. 

46 BCA., 030.18.01.02/112.710.1.
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Ancak, bu dönemde, devletin en az düzeydeki müdahaleci tutumuna rağmen, 
özel sektör istenilen gelişmeyi sağlayamamıştır.

1929 yılına kadar uygulanılmaya çalışılan liberal ekonomi sistemi, zayıf bir 
özel sektörün, devlet teşvikiyle kalkınamayacağı gerçeği de ortaya çıkmıştır.

Avrupa ülkeleri, Japonya ve ABD’de ise kapitalizmin birinci aşaması ola-
rak kabul edilen ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi’ne kadar devam eden süreç-
te, ülkeler arası ticarette ortaya çıkan sıkıntılar “liberal” sistemin hareketlili-
ğinin doğal sonucu olarak yorumlanmıştır.

1930 yılından sonra tüm dünyada, devletçi, müdahaleci ve korumacı poli-
tikalara yönelinmeye başlanmıştır. Türkiye’de bu doğrultuda hareket ederek, 
bunalımdan çıkmak ve iktisadi genişlemeyi sağlamak amacıyla çeşitli tedbir-
ler almıştır. Türkiye’de öncelikle, 1930 yılında Merkez Bankası kurulmuş ve 
Türk Parasını Koruma Kanunu TBMM’de kabul edilmiştir.

1931 yılında ise ithalata kota konulması ve ihracatın denetlenmesi hak-
kında çıkan kanunla korumacılığın ilk adımları atılmıştır.

1933 yılında ise, Sümerbank’ın kurulması ve Mevduatı Koruma Kanunu 
ile Ödünç Para Verme İşleri Kanunlarının kabul edilmeleri başlıca iktisadi 
olayları olmuş ve devlet bu tarihte ilk defa faiz oranlarını belirlemeye başla-
mıştır.

Devletin iktisadi hayata girişi, doğrudan doğruya devlet işletmeciliğine 
başlaması, 1934-1938 yılları arasında uygulanan “Birinci Beş Yıllık Sanayi 
Planı” ile başlamaktadır. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı döneminde toprak 
reformu yapılarak tarıma teşvik sağlanmış, ayrıca hammaddesi yurt içinde 
bulunan malları işleyecek sanayi kuruluşları ile devletçe finanse edilmesi 
mümkün olan kuruluşların kurulmasına öncelik verilmiştir. “Birinci Beş Yıl-
lık Sanayi Planının” başarılı uygulaması ve hedeflere ulaşılması üzerine 1938 
yılında “İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı” hazırlanmıştır.

Bu planın uygulanacağı yıllarda II. Dünya Savaşı’nın başlamış olması dev-
letin savaş ekonomisine uygun bazı tedbirler almasına yol açmıştır.

II. Dünya Savaşı dönemine, sürpriz bir tehlikeye karşı savaş ekonomisi 
uygulanmıştır. Bu çerçevede, hükümete, olağanüstü şatlarda fiyat belirleme, 
özel işletmelere el koyma, zorunlu çalıştırma gibi araçlarla, ekonomiye doğru-
dan müdahale yetkisi veren 1940 “Milli Koruma Kanunu” ile, devlet gelirlerini 
artırmak için “Varlık Vergisi Kanunu” çıkarılmıştır. Ancak “Varlık Vergisi Ka-
nunu” 1942 yılında gördüğü yoğun tepkiler nedeniyle yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Savaşın bitmesi ve tüm dünyada liberal politikaların etkin olmaya başla-
masıyla birlikte Türkiye’de de bazı değişiklikler olmaya başlamıştır. Çok par-
tili sisteme geçişle birlikte başlayan liberal akım, 1945-1950 yılları arasında, 
Türk ekonomisinde devlet müdahaleciliğinin belirli sınırlı içinde tutulması ve 
daha liberal bir ekonomi uygulanması yolundaki girişimleri ön plana çıkar-
mıştır.

Demokrat Parti, Liberal Ekonomi Politikası çerçevesinde her türlü girişim-
cilik faaliyetlerini desteklemeye başlamıştır.
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Sonuç olarak DP’nin ekonomik hamle ve hedeflerinde Bingöl ilimizde sana-
yi, hayvancılık, ulaşım, sağlık ve haberleşme alanında payına düşeni almıştır.

1950-1953 döneminde gerek tarımda gerekse sanayileşmede önemli geliş-
meler sağlanmıştır. Tarımın makineleşmesi, kredi imkanları ve tarım için be-
lirlenen yüksek fiyat politikası ile birlikte iklimin elverişli olması, bu dönemde 
tarım üretimini artırmıştır.

1963-1967 yılları arasındaki Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 1968-
1972 yıllarını kapsayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ekonomik ve siya-
si bunalımların sonunda istikrarlı bir büyüme hızı ve kalkınma sağlanması 
amacıyla 15 yıllık bir perspektif içinde hazırlanmıştır. Bu iki dönem içinde 10 
adet yıllık program da uygulanmıştır. Bu 15 yıllık perspektif içinde başlıca 
hedefler şöyle sıralanabilir:

- Yılda %7’lik bir büyüme sağlanması,
- İstihdam sorununun çözümlenmesi,
- Dış ödemeler dengesinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması,
- Her alanda yeterli sayıda ve üstün nitelikli bilim adamı ve teknik eleman 

yetiştirilmesi,
- Bu hedeflerin sosyal adalet ilkesiyle uyumlu bir biçimde sağlanması.
Bu hedefler çerçevesinde ele alınan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın 

yürürlüğe konulmasıyla, ithal ikameci sanayileşme de yeni bir evreye girmiştir.
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TÜRK DENİZ TAŞIMACILIĞI ALANINDA
SİBER GÜVENLİK RİSK ALGISI

Yrd. Doç. Dr. Pelin BOLAT*

Öz

Kamu ve askeri alanda çok yaygın olarak görülen siber tehdit ve saldırıla-
rın, gelecekte denizcilik sektöründe de ön plana çıkacak konular arasında gö-
zükmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının, denizcilik sektöründe 
her geçen gün artmasına rağmen denizel alanda siber güvenlik konusuna dair 
yeteri kadar ulusal ve uluslararası kural, düzenleme ve uygulama olmadığı gö-
rülmektedir. Siber güvenliğe olan bu yetersiz yaklaşımın nedeni ise denizcilik 
alanında iletişim ve bilgi teknolojilerinin tam olarak anlaşılamaması, siber teh-
dit farkındalığının düşük olması ile ilişkilendirilebilir. Bu bağlamda bu çalışma 
ile denizel alanda ulusal ve uluslararası açıdan siber güvenlik ve parametrele-
ri tanımlanarak, Türk Deniz Taşımacılığı’nda çalışan personelin, siber güvenlik 
risk algısı hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Türk Deniz Taşımacılığı, Siber Güvenlik.

Cyber Security Risk Perception In Turkish Maritime Transportation 
Area
Abstract

Cyber threats and attacks which have been widely seen on public and 
military field, seems to be one of the issues that will come to forefront at mari-
time sector in near future. Although the use of information and communication 
technologies increases in maritime sector day by day, there is not sufficient 
national and international rules, regulations and practices for cyber security in 
maritime domain. This inadequate approach to cyber security in maritime do-
main can be associated with failing to understand the communication and in-
formation technology and having low cyber threat awareness in marine area. 
In this context, this study aims to acquire information about cyber security risk 
perception of employees in Turkish Maritime Transportation by explaining the 
concepts of cyber security and its parameters for maritime domain.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 224                 Ekim 2016
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“Siber” kelimesi, günümüz dünyasında en çok kullanılan kavramlardan 
biri olma özelliği taşımaktadır. Yunanca kökenli, hükmetmek veya yönetmek-
te kabiliyetli anlamına gelen “kybernetes” kelimesinden türeyen “siber”, en-
formasyon teknolojileri, bilgisayar ve internet ortamı için kullanılan ortak bir 
terimdir. Dolayısıyla basit anlamıyla siber güvenlik, bu ortamların korunması 
için gerekli önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir. Uluslararası Telekomü-
nikasyon Birliği (ITU),1 “siber güvenlik” kavramını, siber ortamın, kurumların 
ve bireylerin değerlerini korumak için kullanılabilen donanımların, politika-
ların, güvenlik kavramlarının, korunma önlemlerinin, kılavuzların, risk yö-
netimi yaklaşımlarının, tedbirlerin, eğitimlerin, uygulamaların, teminatların 
ve teknolojilerin tümü olarak tanımlanmıştır. Fakat literatür incelendiğinde 
siber güvenlik kavramı üzerine bir görüş birliğine varılmadığı görülmektedir. 
Bazı çalışmalarda bilgi güvenliği veya bilişim ve haberleşme teknolojileri gü-
venliği ile benzer kullanımlar da bulunulmuş olmasına rağmen, siber güven-
lik, bu iki güvenlik tanımından farklı olarak ele alınmaktadır. Örneğin Solms 
ve Nierk yaptıkları çalışmalarında, siber güvenliğin, bilgi güvenliğinin her ala-
nını kapsamadığını ama enformasyon ve iletişim teknolojileri (ICT) güvenliği-
nin tamamını içerdiğini belirtmişlerdir. Enformasyon ve iletişim teknolojileri-
nin tümünün, siber güvenlik kavramı içerisinde ele alınmasının nedenini ise 
saldırı yollarının ICT’den kaynaklanan açıklardan olmasına bağlamışlardır.2 
Tanımları üzerinden yola çıkarsak, siber güvenliğin amacının, internet, elekt-
ronik ve bilgisayar ağlarının oluşturduğu siber alanda, bilginin ve değerlerin 
korunmasını sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada karşımıza CIA 
(Confidentiality-Integrity-Availability) üçgeni çıkar. CIA üçgeninin teorisi, si-
ber ortamda güvenliğin, ancak eş zamanlı olarak bilginin gizliliğinin, bütünlü-
ğünün ve erişebilirliğinin mevcut olması durumunda sağlanabileceğini ifade 
eder.3 Bu üç ilke;

• Gizlilik: Bilişim sistem ve verilerine sadece yetkili kişi veya sistemlerce 
erişilebilmesini; bilişim sistemlerine ait veya sistemdeki gizli verinin yetkisiz 
kişi veya sistemlerce ifşa edilmemesi,

• Bütünlük: Bilişim sistemlerinin ve bilginin sadece yetkili kişilerce veya 
sistemlerce değiştirilebilmesi,

• Erişilebilirlik: Yetkili kişilerin ve işlemlerin ihtiyaç duyulan zaman içe-
risinde ve ihtiyaç duyulan kalitede bilişim sistemlerine ve bilgiye erişebilmesi 
olarak açıklamıştır. Bununla birlikte Hekim ve Başıbüyük, erişilebilirlik ile 
bütünlük ve gizlilik arasında ters bir ilişki bulunduğunu belirtmişler, bilginin 
gizliliğini veya bütünlüğünü geliştirmeye yönelik alınacak tedbirlerin, erişile-

1 ITU, International Telecommunication Union, <http://www.itu.int/en/ITUT/studygroups/
com17/Pages/cybersecurity.as, 2016.
2 Rossouw Van Solms - Johan Van Niekerk, From Information Security to Cyber Security, Compu-
ters and Security, 2013.
3 Michael Goodrich - Roberto Tamassia, Introduction to Computer Security (1st ed.), Pearson Edu-
cation, Boston, 2010, s. 4-8.
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bilirliği ters yönde etkilemekte olduğunu, erişilebilirliğin geliştirilmesiyse bir-
likte gizliliğin ve bütünlüğün tehlikeye atılabileceğini vurgulamışlardır.4 Bu 
üç ilke, siber güvenlik için etkin olarak uygulanmak istenirse, siber güvenlik 
sadece bir kavram olarak değil, bir sistemsel süreç olarak ele alınmalıdır. Bu 
süreç içerisindeki tüm parametreler bilinmeli ve o çerçevede mikro ve makro 
siber güvenlik yönetimi, bulunulan alandaki bilgisayar sistemleri üzerine ya-
pılmalıdır. Bilgisayar sistemleri enformasyonun, teknolojinin ve insan faktö-
rünün etkileşim içinde olduğu ve potansiyel tehlikeler içeren sistemler olarak 
karşımıza çıkmıştır. Doğasında karmaşıklık olan bu sistemler, mevcut olduk-
ları çevreler içerisinde değerlendirilmelidir. Bunun nedeni, çevresel karakte-
ristiklerin, bu sistemlerin güvenliğinin sağlanması açısından farklı güvenlik 
tasarımları geliştirilmesine neden olmasıdır. Bu bağlamda, teknolojiyi, eğer 
uygulandığı alanlara göre sınıflandırabilirsek, karşımıza kara, hava, deniz ve 
uzay olmak üzere dört başlık çıkabilir. Bu başlıklar altında incelendiğinde de 
siber güvenlik parametrelerinin, her bir başlık altında farklılaşacağını söyle-
mek yanlış olmaz.

Literatür incelendiğinde kara, hava ve deniz sahalarında siber güvenlik 
ile ilgili çalışmalar yapıldığı fakat kara ve hava temaları ile ilgili teknolojik 
sistemlere yönelik siber güvenlik çalışmalarının, deniz alanından daha fazla 
olduğu görülmüştür.

Deniz ulaştırma sistemleri, dünya ekonomisinin sürdürülebilirliği için kri-
tik süreçleri içine alan bir yapıya sahiptir. Uluslararası ticaretin önemli bir 
bölümü deniz taşımacılığı ile yapılmaktadır. Deniz ulaştırma sistemlerindeki 
olası bir aksaklık, tüm tedarik zincirini etkileyecek ve yüksek maliyetli za-
rarlara neden olabilecektir. Bu açıdan bakıldığında denizcilik sektörü, siber 
güvenlik farkındalığı düşük fakat siber güvenlik riskleri yüksek olan bir sek-
tör olarak karşımıza çıkmaktadır. Denizcilikle ilgili yapılan az sayıda çalışma, 
siber güvenlikle ilgili denizcilik alanı dışındaki çalışmaların, denizcilik alanına 
aktarılması, ulusal ve uluslararası olarak denizcilik alanında, siber güvenlik 
farkındalığının eğitimler yoluyla artırılması önerilmiştir. Uluslararası alanda 
incelediğimizde, denizcilik alanında bazı adımların, Avrupa Birliği (AB), DNV 
ve BIMCO gibi önemli organizasyon ve şirketler tarafından yapılan toplantılar, 
çalıştaylar veya çalışma kitapları ile atıldığı görülmüştür.

Ülkemizde ulusal siber güvenliğin sağlanması, milli çözümlerin üretilme-
sini ve geliştirmesini sağlayarak siber güvenlik konusunda bilinçlendirme 
ve farkındalık eğitimleri oluşturma gibi görevler ile Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’na verilmiştir. Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 
Eylem Planı, 25/10/2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girmiştir. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem 
Planı’nda yedi faaliyet konusu aşağıdaki gibidir:5

4 Hakan Hekim - Oğuzhan Başıbüyük, “Siber Suçlar ve Türkiye’nin Siber Güvenlik Politikaları”, 
Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 2013, s.135-158.
5 UDHB: <http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/SOME_2013-2014_EylemPlani.pdf>, T.C. Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı, 
erişim: 12.05.2016.
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• Yasal Düzenlemelerin Yapılması
• Adli Süreçlere Yardımcı Olacak Çalışmaların Yürütülmesi
• Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonunun Oluşturulması
• Ulusal Siber Güvenlik Altyapısının Güçlendirilmesi
• Siber Güvenlik Alanında İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi ve Bilinçlendir-

me Faaliyetleri
• Siber Güvenlikte Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi
• Ulusal Güvenlik Mekanizmalarının Kapsamının Genişletilmesi
Bu faaliyet konuları belirlendikten sonra Ulusal Siber Olaylara Müdahale 

Organizasyonu (USOM) kurulmuş, Sektörel ve Kurumsal Siber Olaylara Mü-
dahale Ekipleri (SOME) oluşturulmaya başlanmıştır. Bu yedi çerçeve altında-
ki eylem planları da sorumlu kurumları tarafından yürütülmektedir.

Ulusal Eylem Planı çerçevesinde ve öncesinde yapılmış siber güvenlik faa-
liyetleri aşağıda verilmiştir:

• 2008 yılında TÜBİTAK tarafından 8 kamu kurum ve kuruluşunun ka-
tılımıyla ulusal seviyedeki ilk siber güvenlik tatbikatı olan BOME 2008 Bilgi 
Sistem Güvenliği Tatbikatı,

• 2011 yılında TÜBİTAK ve BTK işbirliğiyle 41 kamu, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşunun katılımıyla Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı,

• 2013 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın koordi-
nasyonunda TÜBİTAK ve BTK işbirliğiyle 61 kamu, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşunun katılımıyla Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı,

• Akademisyenlere Yönelik Siber Güvenlik Ortak Akıl Çalıştayı,
• Kamu Kurumlar Bilgi Teknolojileri Güvenlik Konferans Serisi,
• Özel Sektör Bilgi Teknolojileri Güvenlik Konferans Serisi,
• NATO İşbirlikleri.
Fakat denizcilik sektörüne ulusal anlamda siber güvenlik açısından bakıl-

dığında, Türkiye’de denizcilik sektörüne özel bir siber güvenlik çalışmasına 
rastlanılmamıştır. Bu bağlamda da bu çalışmanın amacı ortaya çıkmıştır.

Çalışma, Türkiye’de denizcilik sektöründeki siber güvenliğin farkındalığı 
hakkında, gemi yönetimi personeli ve kullanıcılar yönünden durumsal farkında-
lık analizi yapmayı amaçlamıştır. Bununla birlikte, siber güvenlik konseptinin 
denizcilik alanında yorumlanması, uluslararası ve ulusal seviyede incelenmesi, 
denizcilik alanındaki siber tehdit ve saldırıların sunulması ile ulusal denizcilik 
literatürüne bu konuda ilk çalışma olarak katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Denizcilik Alanında Siber Güvenlik

Denizcilik alanında siber güvenlik, siber alanların denizel alanlarda kesiş-
tiği fiziksel ve enformasyon altyapıları ile ilgilidir. Kritik altyapıların tanımına 
baktığımızda, bu yapılara gelecek herhangi bir saldırı ile ulusal olarak ekono-
mik ve sosyal düzende zarar olması beklenmektedir.6 Limanlar ve gemiler, bu 

6 U.S. Homeland Security, Office of Cyber and Infrastructure Analysis (OCIA); Critical Infrastru-
cture Security And Resilience Note, Consequences To Seaport Operatıons From Malıcıous Cyber 
Activity, 2016, s. 1.
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bağlamda, endüstriyel kontrol sistemleri ile bütünleşmiş olan bilişim teknolo-
jilerine sahip kritik altyapılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bundan dola-
yı, denizcilik alanında siber güvenlik ve siber güvenlik farkındalığı çalışmala-
rı, henüz çok fazla olmamasına rağmen gittikçe önem kazanan bir konudur.

Denizcilik alanında siber güvenlik ile ilgili farkındalığın artmasına neden 
olan çalışma, Avrupa Birliği Ağ ve Enformasyon Güvenliği Ajansı’nın 2011’de 
gerçekleştirdiği “Denizcilik Sektörünün Siber Güvenlik Yönünden Değerlendiril-
mesi” adlı raporudur.7 Bu rapor, denizel alanda siber güvenlik ve ilgili politi-
kalar konusunda temel bir analiz sunmuştur. Bu analize göre, denizel alanda 
siber güvenlik yönünden yedi önemli açık bulunmuştur. Bu açıklar,

• Düşük farkındalık ve odaklanma,
• Denizcilik alanındaki bilgi işlem sistemlerinin karmaşık bir yapıya sahip olması,
• Denizcilik alanında uluslararası ve ulusal bağlamda bütünsel bir yöne-

tim anlayışının olmaması,
• Denizcilik alanındaki regülasyonlarında siber güvenlikle ilgili yetersiz-

likler,
• Siber güvenliğe karşı holistik bir anlayışın bulunmaması,
• Denizcilik sektöründe siber güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalar 

için ekonomik açıdan teşviklerin ve inisiyatiflerin eksikliği,
• Çalışmaları motive edecek teşviklerin olmayışı.

olarak belirtilmiştir. Ayrıca, U.S. Sahil Güvenliği, siber güvenlik konusunu bir 
yıllık süreç için değerlendirerek denizcilik dünyası için siber güvenlik rehberi 
geliştirme çalışmaları yapmıştır.8 Bu çalışmalara göre:

• Risk değerlendirmesi,
• Risk yönetimi,
• Denizcilik Kritik Altyapılarını (limanlar, tesisler, gemiler, ilişkili sistemler 

korumaya yönelik öncelikli stratejiler),
• Siber alanını işletmek için altyapılara önem verilmesi gerektiği,

sonucu ile karşılaşılmıştır.
Kramek,9 ABD limanlarına yönelik siber güvenlik analizi yapmış ve siber 

güvenlik farkındalığını çok düşük bulmuştur. Dolayısıyla siber güvenlik ve 
farkındalığı, siber güvenlik konuları açısından denizcilik sektörü açısından 
önemli bir konu olarak literatürde çalışılmaya başlanmıştır.

Uluslararası literatür incelendiğinde, denizel alandaki çalışmaların, bir 
kısmının donanım, diğer bir kısmının da yazılım üzerine odaklandığı görül-
müştür.10 Özel şirketler ve uluslararası organizasyonlar ise siber güvenlik ve 

7 ENISA, Analysis Of Cyber Security Aspects In The Maritime Sector, P.O. Box 1309, 71001 Herak-
lion, Greece, 2011.
8 USA, Coast Guard, <https://www.uscg.mil/seniorleadership/DOCS/cyber.pdfU.S Cost Guard 
Siber Güvenlik>, United State Coast Guard Cyber Strategy, erişim: 10.05.2016.
9 Joseph Kramek, “The Critical Infrastructure Gap: U.S. Port Facilities and Cyber Vulnerabilities”, Policy 
Paper, Brooking Institution, Washington, 2013, s. 1-2.
10 Michael Robinson - Kevin Jones - Helge Janicke, Cyber Warfare: Issues And Challenges, Com-
puters & Security, Cilt: 49, 2015, s. 70-94.
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farkındalığı üzerine kılavuz ve raporlar yayınlamıştır. Örneğin BIMCO,11 Clia, 
INTERTANKO ve INTERCARGO, gemilere yönelik siber güvenlik kılavuzu ha-
zırlamıştır. Teknik bilgilerin yanı sıra insan faktörünün de siber güvenlik için 
çok önemli bir parametre olduğunu belirterek siber güvenlik farkındalığına 
dikkati çekmişlerdir. ABS,12 denizcilik operasyonlarında siber güvenlik kıla-
vuzunu yayınlamıştır. Siber güvenlik serisi olarak planlanan bu kılavuzlar, 
strateji, politika, süreçler ve emniyet değerlendirme araçları ve denetleme 
planlarını içermektedir.

Ulusal literatüre baktığımızda ise siber güvenlik farkındalığı ile ilgili çalış-
malar vardır, fakat denizcilikte siber güvenlik çalışmalarında eksiklik olduğu 
görülmüştür. Bununla birlikte, Karabacak ve ark.13 denizcilik açısından ele 
alındığında, limanları, kritik altyapılar ile ilgili yaptıkları çalışmalarında göz 
önünde bulundurmuşlardır.

Denizcilik Siber Uzayı

Siber uzay, bilişim ve iletişim teknoloji ağlarının oluşturduğu, bilginin 
elektromanyetik kurallara göre aktığı ve iletişimine olanak veren tüm eleman-
ları kapsayan sistem olarak adlandırılabilir. Siber alanı, tüm dünyaya ve uza-
ya yayılmış durumda bulunan bilişim sistemlerinden ve bunları birbirine bağ-
layan ağlardan oluşan ortam olarak tanımlabilir. Sosyal bir gerçeklik olarak 
“siber uzay”; insanların fiziksel olarak yer almamalarına rağmen içerisinde 
“yaşayabildikleri”, fakat “gerçek” -fiziksel- dünyada herhangi bir varlığa sahip 
olmayan sanal ve yapay bir alandır.

Denizcilik alanı ele alındığında, kritik altyapılar olarak değerlendirebilece-
ğimiz limanlar ile ulaştırma zincirinin en önemli halkalarından biri olan gemi 
ile ilgili bilgisayar ve ağ tabanlı enformasyon teknolojileri ve sistemleri, deniz-
cilik siber uzayını oluşturan elemanlardır. Bununla birlikte denizcilik şirket-
lerine yönelik siber güvenlik riskleri vardır. Bu açıdan bakıldığında denizcilik 
şirketlerinde bulunan ağ ve enformasyon sistemleri de denizcilik siber uzayı 
olarak gösterilebilir. Fakat bu çalışmada denizcilik şirketleri ele alınmamıştır.

Liman Temelli Siber Uzay

Liman teknolojileri, donanım (ekipman teknolojileri) ve yazılım teknolojileri 
olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Donanım kısmını oluşturan ekip-
man teknolojileri, liman inovasyonlarının önemli bir bölümünü teşkil eder-
ken liman bilgi sistemleri bilgi işlem teknoloji sistemleri Liman Yönetim Bilgi 
Sistemleri (LYBS), Terminal İşletim Sistemleri (TİS) ve Liman Topluluğu Bilgi 
Sistemleri (LTBS) olarak üç ana başlık altında toplanabilir. Liman yönetimin-
den gemi iletişimine kadar denizcilik operasyonlarını destekleyen bilgi işlem 

11 BIMCO, <http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/safety-security-and-o-
perations/guidelines-on-cyber-security-onboard-ships.pdf?sfvrsn=12>, BIMCO The Guidelines on 
Cyber Security onboard Ships, erişim: 07.04.2016.
12 ABS, Guidance Notes On The Application of Cybersecurity Principles - ABS, 2016.
13 Bilge Karabacak - Sevgi Özkan Yıldırım - Nazife Baykal, Regulatory Approaches For Cyber Se-
curity Of Critical Infrastructures: The Case Of Turkey, Computer Law & Security Review, Cilt: 32, 
Sayı: 3, 2016, s. 526-539.
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teknolojileri (BİT) sistemleri, genellikle son derece karmaşık ve aynı zamanda 
özelleştirilmiş teknolojik elemanları içermektedir. Güvenlik özelliklerine odak-
lanmakla birlikte, denizcilik sektöründe tam otomasyon yolunda hızlı bir şe-
kilde teknoloji geliştirme süreci içerisindedir. Örneğin, limanlarda internet ağı 
olmadan sağlanan BİT altyapı elementlerinin sayısının giderek arttığı hatta 
bu tür sistemlerin bir ihtiyaç olduğu saptanmıştır. Denizcilik sektörü içindeki 
BİT sistemlerinin güvenlik haritaları ortaya çıkarılmaktadır. Güvenlik harita-
larında, sadece bağlı olduğu sistemler tarafından desteklenen servisler değil 
aynı zamanda yaygın olarak paylaşılmış altyapı tabakalarından da (örneğin 
veri tabanları, hassas bilgileri barındıran sistemleri vb.) etkilenebilecek kritik 
süreçler ve noktalar belirtilmiştir.14

Bu bağlamda limanlar siber güvenlik açısından değerlendirildiğinde doğru 
uygulamaların geliştirilmesi için yeterli BİT standartları olmadığı gözlemlen-
miştir.15 Sektörde düşünülen güvenlik açıkları genellikle BİT karmaşıklığı ile 
eşleşmemekte ya da buna bağlı teknoloji bakış açılarını kapsamamaktadır.

Örneğin, kargo takibi ve kargo tanımlama sistemleri hatalarını limanlar 
açısından karşılaşılması muhtemelen siber güvenlik olaylarının başında gel-
mektedir. Kargo elleçlenmesi ile ilgili BİT sistemleri de yine aynı risk grubu 
içerisine girmektedir. Dolayısıyla BİT sistemleri liman operasyon süreçlerinde 
etkin bir yönetim için gereklidir.

Gemi Temelli Siber Uzay

Teknoloji gelişmeye devam ederken, gemilerdeki bilgi teknolojisi (BT) ve 
operasyonel teknoloji (OT) giderek hem birbirine hem de dünya çapındaki ağa 
bağlanmaktadır. Bu iletişim ağı, geminin sistemlerine ve ağlarına kötü niyetli 
saldırıları ya da yetkisiz erişimleri daha büyük bir risk haline getirmektedir.16 
Bu açıdan bakıldığında, bir geminin tüm makine, navigasyon ve iletişim sis-
temleri olmak siber tehditlere maruz kalabilir. Bu tehditler, sistemde veya 
yazılımda teknik insan hatası veya siber suçlular tarafından zayıf noktaları 
veya sistemin açıkları bulunarak yapılabilir.

Gemi ortamı ele alınırsa, siber uzay olarak nitelendireceğimiz elektroman-
yetik alana sahip iletişim ve ağ teknolojilerinin başlıcaları:

• Küresel Konumlama Sistemi - GPS: Temeli 1973 yılında, ABD Sa-
vunma Bakanlığı tarafından geliştirilen NAVSTAR GPS (NAVigation Satellite 
Timing And Ranging Global Positioning System) projesinde atılan GPS tek-
nolojisi 1994 yılı sonlarında tamamlanmış ve gemi kontrol sistemlerinin en 
önemli parçası olarak karşımıza çıkmıştır. Dünya üzerinde herhangi engelsiz 
bir görüş hattında, dört veya daha fazla uydusu ile her türlü hava koşulunda 
yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemidir. Uzay 
Birimi, Kontrol Birimi, İzleme İstasyonları, Ana Kontrol İstasyonu, Yer Anten-
leri ve Kullanıcı Birimi olarak 6 birimden meydana gelmektedir.17

14 ENISA, a.g.e., s. 9-10.
15 ABS, a.g.e., s. 4.
16 BIMCO, a.g.e.
17 Turgut Uzel - Fahri Kartal - Engin Gülal - Halil Erkaya - Gürsel Hoşbaş, “GPS/GLONASS İkili  
Sistemi”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, Sayı: 85, 1998, s. 53-59.
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• Otomatik Tanımlama Sistemi - AIS: AIS sistemi ile gemilerin daha 
emniyetli seyir yapılabilmesi amaçlanarak bir takip sistemi oluşturulmuştur.  
Gemilerin birbirlerine,

i. Geminin kimlik bilgileri, teknik ölçülerinin ve karakteristiklerinin pay-
laşıldığı,

ii. Mevcut sefer bilgilerini, geminin draftı, yükü, varış limanı ve limana 
tahmini varış süresi (ETA) bilgilerinin verildiği,

iii. Geminin pozisyon, yerel zaman, pruva, gerçek hız, hareket durumu
gibi bilgilerin paylaşıldığı ve bu bilgilerin de VHF ve GMDSS için belirlenmiş, 
gemilere özel diğer kanallardan düzenli olarak yayın yapılmasına ve yapılan 
bu yayının yine aynı sistemli gemiler tarafından alınmasına, işlenip gerekti-
ğinde mesajlaşma özelliği bulunan sistemlerdir.

• Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi - ECDIS : ECDIS sistemi, 
geminin köprü üstüne kurulmuş, genel olarak Windows XP ile çalışan bir PC 
çalışma istasyonudur.18 Tipik olarak radarı içeren bunun yanında Navigati-
onal Telex (NAVTEX), Automatic Identification Systems (AIS), Sailing Directi-
ons, Position Fixing, Speed Log, Echo Sounder, anemometer, and fathometer 
ile bağlantılı sensör beslemesi vardır. Bu sensör beslemeleri sıklıkla internete 
giriş kapısını içeren geminin LAN (via special serial/NMEA to LAN adaptors)’ 
ile bağlantılıdır. ENC, ECDIS’in içine yüklenmiştir ve rota plotlamak, seyir 
etmek, seyirin ilerleyişini ve geminin hızını gözlemlemek ve daha bir sürü 
önemli gösterge için seyir zabitleri tarafından kullanılır.

Bunların yanı sıra RADAR, VDR, INMARSAT, GNSS, DSC, LORAN da gemi 
üzerinde kullanılabilen diğer enformasyon araçlarındandır. Ayrıca, güç kay-
nağı kontrolü ve makine izlenmesi için SCADA, yedek parça siparişi Just-
in-time, CCTV sistemleri, Köprü Navigasyon İzleme Alarm Sistemi (BNWAS), 
geçmişi izleme ve elektronik seyir defteri, uzaktan izleme, gemide Wİ-Fİ ya da 
Internet bağlantısı (gemi personeli veya misafirler için), LAN ve VOIP teknolo-
jileri ile birbirine entegre edilmiştir.

Liman ve Gemilere Yönelik Siber Saldırı Yolları

Liman ve gemilere yönelik tehditler, Ulusal devletler (Rusya ve Çin); diğer 
politik aktörler, rakip şirketler (gizli charter partiler, gemi dizayn, müşteri lis-
tesi / müşteri bilgisi için), suç örgütleri, bağımsız / özgür hackerler ve kulla-
nıcılar olabilir. Dolayısıyla gemi ve liman sistemleri için riskler çeşitlidir ve şu 
şekilde listelenebilir:

• Gemideki sistemler (iletişim, seyir, yükleme)
• Seyir bilgisi ‘Bulut Sistemde’
• Ana limanlardaki sistemler
• Denizcilik şirketlerindeki ana bilgisayar sistemleri
• Diz üstü bilgisayar (ofisler ve personel)
• Akıllı telefonlar

18 NCC Group, <https://www.nccgroup.trust/globalassets/resources/uk/presentations/2015/
maritime-cyber-security-threats-and-opportunities.pdf>, Maritime Cyber Security: Threats and Op-
portunities, 2015, erişim: 10.05.2016.
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• USB anahtarlar.
Limanlar açısından ele aldığımızda dört temel saldırı açığı karşımıza çık-

maktadır.19 Bu saldırılar:
• Kargo izleme sistemlerine erişerek kargo veri tabanı silmek veya değiştirmek,
• Liman kontrol sistemlerine erişerek otomatik vinç sistemlerinde kesin-

tiye neden olarak elleçleme, yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapılmasını 
önlemek,

• GPS sinyallerini keserek liman operasyonlarının sekteye uğratılması,
• Kontrol sistemlerine erişilerek faturalama veya kredilendirme ile ilgili ve-

rilerin değiştirilmesi.
Gemi tabanlı saldırılar ise:20

• GPS Yayınının Bozulması,
• ECDIS ve AIS Manipülasyonu, sensor verilerinin bozulması,
• Kontrol sistemlerine girerek geminin hızının değiştirilmesi,

şeklinde karşımıza çıkabilir.

Türk Denizcilik Alanında Kullanıcı Siber Güvenlik Farkındalığı Durum 
Analizi

Yöntem

Çalışmamızda, 10 soruluk farkındalık anketi yapılmıştır. Anket soruları, 
denizcilikte siber risklerle ilgili bir konferans bağlamında yapılan bir anketten 
esinlenerek hazırlanmıştır.21 Örneklem sayımız, Tablo 1’e göre belirlenmiştir.22

Tablo-1: Evren ve Örneklem Büyüklükleri

Evren
Büyüklüğü

+
- 0.03 örnekleme hatası 

(d)
+
-0.05 örnekleme hatası

(d)
+
-0.10 örnekleme hatası

(d)

p=0.5
q=0.5

p=0.8
q= 0.2

p=0.3
q=0.7

p=0.5
q=0.5

p=0.8
q= 0.2

p=0.3
q=0.7

p=0.5
q=0.5

p=0.8
q= 0.2

p=0.3
q=0.7

100 92 87 90 80 71 77 49 38 45
500 341 289 321 217 165 196 81 55 70
750 441 358 409 254 185 226 85 57 73
1000 516 406 473 278 198 244 88 58 75
2500 748 537 660 333 224 286 93 60 78
5000 880 601 760 357 234 303 94 61 79
10000 964 639 823 370 240 313 95 61 80
25000 1023 665 865 378 244 319 96 61 80
50000 1045 674 881 381 245 321 96 61 81
100000 1056 678 888 383 245 322 96 61 81
1000000 1066 682 896 384 246 323 96 61 81
100 milyon 1067 683 896 384 245 323 96 61 81

19 US Homeland Security, a.g.e., s. 2-6.
20 US Homeland Security, a.g.e., s. 6-12.
21 A Cyber Security Survey: https://www.surveymonkey.com/r/maritimecyberrisk, erişim: 20.03.2016.
22 Yahşi Yazıcıoğlu - Saniye Erdoğan, SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Ya-
yıncılık, Ankara, 2004, s. 50.
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Türkiye’de yaklaşık olarak 40.000 zabitan sınıfı gemi adamı olduğu bilin-
mektedir.23 Tablo 1’e göre, bu sayısal büyüklüğünü evren kümemiz olarak dü-
şündüğümüzde, 261 dört yıllık lisans mezunu, 25-40 yaş aralığında zabitan 
sınıfı, Türk Deniz Taşımacılığı içerisinde çalışan katılımcı ile p=0.8, q=0.2 ve 
%95 güven aralığında bir durum analizi ortaya konmuştur.

Durum Analizi ve Tartışma

Denizcilik alandaki enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişme, de-
nizcilik alanının günden güne bu teknolojilere bağımlı hale gelmesine neden 
olmaktadır. Örneğin, IMO, i-Seyir (e-Navigation) için stratejik vizyon gelişti-
rilmesi yönünde inisiyatif başlatmıştır. İ-Seyir, kaptanın üzerindeki yükün 
azaltılarak seyir emniyetini artırmak için, mevcut ve yeni elektronik seyir sis-
temlerinin bütünleştirilerek seyir güvenliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. 
Avrupa Birliği (AB) i-Denizcilik adında daha kapsamlı bir inisiyatifi ortaya 
koymuştur. AB i-Denizcilik inisiyatifi ileri enformasyon teknolojilerinin deniz 
taşımacılık sistemindeki çalışma alanlarının tümünde kullanılmasının yay-
gınlaştırılmasını amaçlamaktadır.24 Enformasyon ve haberleşme teknolojile-
rinde gelişim sürmeye devam etmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
sürdürülebilir bir dönüşüm yaşanması istenmektedir. Bununla birlikte, de-
nizcilik alanındaki haberleşme ve enformasyon teknolojilerinin kullanılması 
bir dönüşümden daha çok evrimsel bir süreçtir. Deniz taşımacılığı sistemi 
gelenekselci bir yapıya sahiptir, dolayısıyla yeni bir teknolojinin kullanımı bir 
devrim niteliğinden daha çok bir evrim niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla de-
nizcilik sektöründe dünya çapındaki gidişat göstermektedir ki enformasyon ve 
haberleşme teknolojileri giderek artan bir şekilde deniz taşımacılığı için vaz-
geçilmez birer sistem olmaktadırlar. Bu bağlamda, bu çalışmada, Türkiye’de 
denizcilik sektörü çalışanlarının, mevcut ve gelecekteki siber saldırı tehditleri 
ile ilgili temel alanlar ve konular hakkındaki görüşlerini ve algıları ortaya kon-
muştur; bu amaçla düzenlenen anket ve cevapları Tablo 2’de sunulmuştur.

Düzenlenen ankette, denizciliğin bilgi ve iletişim teknolojilerine bağımlılığı 
üzerine, Türk Deniz Taşımacılığı çalışanlarında bir farkındalığın gelişip ge-
lişmediğine ilişkin yapılan değerlendirmede, %65.9 oranında bu bağımlılığın 
anlaşıldığı %14.6’lık bir kesimin net bir farkındalık geliştirmediği, %19.5’un 
ise bağımlılık olmadığı görüşünü savunduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte 
denizcilik sektöründe artan otomasyon eğilimini, olumsuz yönleri olsa dahi 
genel olarak olumlu karşıladıkları görülmüştür. Ayrıca teknolojinin insan 
kaynağının yerine geçmesi ile doğabilecek olan problemler için de endişe duy-
dukları ortaya çıkan diğer bir sonuçtur. Bu endişe ve tedirginliğin nedeni 
olarak;

• güverte sistemlerinin kötücül saldırılara karşı %43 orta ve %24 oranında 
yüksek derece korunmasız olduğunu,

23 (Öztürk, 2014).
24 MITS-Maritime Information Teknology Standards: < http:// http://www.mits-forum.org>, eri-
şim: 06.05.2016.
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• gemi üzerinden güverte sistemlerinde oluşabilecek hataların hepsini 
(%45.4) veya yarısını (%41.9) farkedecek zabitlerin ve sistem operatörlerinin 
olmadığını,

• gemi mürettabatının çevrimiçi işlemleriyle ilgili olarak güvenlik protokol-
lerini genel olarak anlamadığı ve bu protokole uymadığını,

• gemi elektronik sistemlerin bakımı ve güncelleştirilmesinde, eğitimli per-
sonelin olmaması (%18.8), maliyetin yüksek olması (%46.7), farkındalığın dü-
şük olması (%24.2) ve lojistik zorluklarla karşılaşılması (%10.3) nedenleriyle 
engeller çıktığını,
düşünmesi olarak gösterilebilir.

Türk Deniz Taşımacılığında çalışanlar, en yaygın siber güvenlik ihlali-
nin e-posta dolandırıcılığından (%33.8) daha çok sosyal ağı kullanım esna-
sında (%63.2) ortaya çıktığına inanmaktadır. Çalışmaya katılan katılımcı-
ların %71.3’ü siber saldırı tehdidiyle karşılaşmadığını, %10’u karşılaştığını 
ve %18.8’i de karşılaşıp karşılaşmadığını bilmediğini belirtmiştir. Bununla 
birlikte siber saldırılara ilişkin bilgi paylaşımının çok fazla olmadığını, bilgi 
paylaşımın daha fazla olması gerektiğini savunmaktadırlar (%81.2).

Denizcilik sektöründe, ancak denizel alanda büyük bir siber saldırının 
manşetlere çıkması (%22.5), siber saldırı nedeni ile bir çevre felaketinin ya-
şanması (%21.5) veya denizcilik mevzuatlarının zorlaması (%21.5) ile siber 
güvenlik açısından açık bir diyaloğun tetikleneceği düşünülmektedir. Böyle 
bir açık diyalog öncesinde, Türk Denizcilik Sektöründe yüksek oranda, 12 ay 
içerisinde siber güvenlik açısından büyük bir değişikliğin olmayıp, şirketlerin 
denizcilik otoriteleri tarafından ortaya konacak mevzuatları bekleyeceği düşü-
nülmektedir (%61.5). Fakat bu düşünce ile birlikte farkındalık artışı ile siber 
güvenlik açısından değişiklikler olacağı (%26.4) veya endişelerin artmasından 
dolayı güçlü bir değişim dalgasının ortaya çıkabileceği (%11.9) görüşleri de 
belirtilmiştir.

Sonuç

Denizcilik alanı güvenlik açısından birçok riski içinde barındırmaktadır. 
Siber güvenlik, diğer riskler kadar önemli hale gelmeye başlamıştır. Literatür-
de yapılan çalışmalara bakıldığında denizcilik sektöründe düşük siber güven-
lik farkındalığı olduğu vurgulanmıştır. Türkiye’de yaptığımız bu ulusal analiz 
ile ülkemizde de denizcilik alanında, diğer devletlerinde yaşadığı problemlerle 
karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda ele alındığında, de-
nizel alanda siber güvenlik farkındalık eğitimlerinin gelecekte önemli bir yeri 
olacağı anlaşılmıştır. Ayrıca denizcilik regülasyon ve kodlarıyla entegre olacak 
siber güvenlik kodları ve gemi ve liman siber güvenlik planlarının zorunlu 
hale gelebileceği görülmüştür.
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Tablo-2: Türk Deniz Taşımacılığı Çalışanlarının Siber Güvenlik Risk Algısı Anketi
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Öz

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşma-
sı’nın 7. maddesine göre İngiltere hiçbir haklı gerekçe göstermeden Urfa’yı iş-
gal etti. İngiltere’nin Urfa’yı işgal etmesinin esas amacı Sykes-Picot Antlaşması 
ile Fransa’ya bıraktığı Musul’u almak için pazarlık konusu etmekti. İngiltere 
çok önem verdiği Musul’u Fransa’dan geri alarak bu amacına ulaştı. İki devlet 
arasında 15 Eylül 1919’da yapılan Suriye itilafnâmesine göre İngilizler işgal 
etmiş oldukları Urfa, Antep, Maraş’ı boşalttı. Urfa’yı boşaltan İngilizlerin yerine 
30 Ekim’de Fransızlar Urfa’yı işgal etti. O zamana kadar işgalin geçici oldu-
ğunu düşünen Urfa halkı İngilizlere karşı fazla bir tepki göstermemiştir. Fakat 
Urfa’yı işgal eden Fransızların şehrin yönetimine karışmaları devlet dairelerin-
de Türk bayrağını indirerek halka haksız davranışlarda bulunmaları üzerine 
Urfa halkı Fransızlara karşı oluşturduğu milli kuvvetlerle direnmiştir. Urfa milli 
kuvvetleri 7 Şubat’ta Fransızlardan şehrin boşaltılmasını istedi. Fransız işgal 
gücü şehri boşaltmayı kabul etmeyince savaş başladı. Savaş 63 gün sürdü. 
Kuşatma altına alınan Fransız kuvvetleri 11 Nisan günü Urfa’yı boşaltmak 
zorunda kaldı. Urfa Fransız işgalinden kurtulmuş oldu. Biz bu çalışmada şim-
diye kadar kullanılmamış orijinal arşiv belgelerini kullanarak bu konuya katkı 
sunmaya çalıştık.

Anahtar kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Urfa, Musul, Fransa, İngiltere.

National Struggle In Urfa
Abstract

According to the 7th article of Mudrus Treaty that was signed after the 1st 
World War England occupied Urfa without any justification. The main reason 
why England invaded Urfa is to bargain with France to get to Mosul, where 
was given as a result of Sykes-Picot. England reached its purpose by taking 
back Mosul from France. Between the two states held Syria treaty on Septem-
ber 15, 1919. Thus, England left Urfa, Antep and Maras. Rather than England, 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 224                 Ekim 2016
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224_İlhan_Palali.indd   1 24.10.2016   10:39:10

125



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

France occupied Urfa on October 30. Up to this time Urfa people did not show 
much of a reaction against England because they think occupation as tempo-
rary. However, when French intervening in the management of the city and ring 
Turkish flag down in government offices and their unfair actions against Urfa 
people, so people of Urfa will resist with its own national force against French. 
National forces of Urfa asked evacuation of the city from French on February 
7th. When French military did not accept to evacuate the city, war began. The 
war lasted 63 days. French forces that are under siege were forced to evacuate 
Urfa. Thus, Urfa was liberated from the French occupation. In this study, we 
have tried to contribute to this issue by using the original archival documents.

Keywords: World War I, Urfa, Mosul, France, England.

Giriş

Urfa’nın İşgal Edilmesinin Sebepleri

Son 150 yıldan beri Osmanlı Devleti’ni yıkarak aralarında paylaşmak için gizli 
antlaşmalar yapan Avrupa’nın emperyalist devletleri, Osmanlı Devleti’nin I. Dün-
ya Savaşı’na (1914-1918) girmesinden sonra daha savaşın sonucu belli olmadan 
İngiltere, Fransa, Rusya, Osmanlı Devleti’ni kağıt üzerinde gizlice paylaştılar.1

12 Mart 1915 Rusya-İngiltere, 10 Nisan 1915 Rusya-Fransa arasında ya-
pılan gizli antlaşmalara göre Boğazlar ve İstanbul’un Ruslara verilmesi kar-
şılığında Rusya-İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin Arap vilayetlerini 
kendi aralarında paylaşmalarını kabul edecekti. Çanakkale savaşlarının baş-
laması Rusya’nın kâğıt üzerinde de olsa Boğazlar çevresi ve Doğu Anadolu 
üzerinde isteklerde bulunması İngiltere ve Fransa’yı harekete geçirdi.2 Bir-
takım paylaşma antlaşmaları (9-16 Mayıs 1916) ortaya çıktı.3 10-23 Ekim 
1916’da son şeklini aldı. Bu antlaşmaya Sykes-Picot Antlaşması denir.4 Bu 
antlaşmaya göre Suriye’nin Akka’dan itibaren kuzeye doğru bütün kıyı bölge-
leri, Adana ve Mersin Fransa’nın olacaktı. Bağdat, Basra arasındaki Dicle-Fı-
rat bölgesi İngiltere’ye verilecekti. Geri kalan topraklarda bir Arap Devleti veya 
federasyonu kurulacaktı. Ancak bu devletin Akka-Kerkük çizgisinin kuzeyi 
Fransa’nın, güneyi İngiltere’nin nüfuz alanı olacaktı. Fakat İngiltere ve Fransa 
Araplara verdikleri sözü tutmadılar.5

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Musul bölgesi petrolleri dolayısıyla İngiltere, 
Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında rekabet söz konusu 
olmuştu. 1916’da yukarıda bahsettiğimiz Sykes Picot Antlaşması ile bu bölge 
Fransa’ya bırakılmıştı. 1920 Nisan ayındaki San Remo Konferansı’nda Fransa 
kendisini Ortadoğu’da desteklemesine karşılık burasını İngiltere’ye bırakmıştı.6

1 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1915, Timaş Yayınları, İstanbul, 2015, s. 118.
2 Yücel Özkaya-Enver Konukçu-Rifat Önsoy v.d., Milli Mücadele Tarihi, Cilt: I, Atatürk Araş-
tırma Merkezi, Ankara, 2005, s. 11-12.
3 Armaoğlu, a.g.e., s. 120.
4 Özkaya-Konukçu-Önsoy, a.g.e., s. 13.
5 Armaoğlu, a.g.e., s. 121.
6 Armaoğlu, a.g.e., s. 289.
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İngiltere için Musul’un önemi büyüktü: Mezopotamya, Arabistan Yarıma-
dası ve Doğu Akdeniz ülkelerini karadan Ortadoğu ve Uzakdoğu’ya bağla-
yan yollar üzerinde bulunması, aynı zamanda İngiltere’nin sömürge merkezi 
olan Hindistan’a yapılacak bir istila hareketi için önemli bir yol olması, Basra 
Körfezi yoluyla da güneye yönelecek tehditleri önleyecek bir konumda olması 
sebebiyle İngiltere için hayati bir öneme sahipti. Bu saydığımız stratejik öne-
min yanında Mezopotamya’nın zengin ekonomik ve ticari potansiyeli, bölge-
de bulunan petrol yatakları 19. yüzyılın sonlarından itibaren büyük güçlerin 
dikkatini çekmiştir.7

Almanların Berlin-Bağdat demiryolu projesi petrolün işlendiği takdirde 
çok karlı bir yatırıma dönüşebileceği Mezopotamya ve özellikle Musul’un aynı 
zamanda büyük güçlerin Ortadoğu’da petrol arama ve işletme imtiyazları için 
birbirleriyle yarıştıkları bir cazibe merkezi haline gelmişti. Diğer taraftan çok 
geçmeden Amerikan sermayesinin de Musul petrollerine ilgi duymuş 19. yüz-
yılın son çeyreğinden itibaren Ortadoğu’da İngiltere, Rusya-Almanya ve Ame-
rika arasındaki rekabet Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla tarafları karşı 
karşıya getirmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nın uzaması İngiltere’nin savaşa devam edebilmek 
için petrol ihtiyacını daha da arttırmıştır. Savaştan sonra İngiltere’nin Asya 
Türkiyesi’ndeki ve Musul’daki petrol de dahil olmak üzere bütün ekonomik 
imtiyazlara sahip olma isteği savaş boyunca İngiltere’nin vazgeçilmez emelle-
rinden biri haline gelmişti. Ancak, savaşın bitmesi söz konusu hedefin müt-
tefiklerle koordine edilmesine sebep olmuştu. İşte yukarıda belirttiğimiz üzere 
İngiltere, Fransa ve Rusya arasındaki yapılan görüşmeler sonunda imzalanan 
ve tarihe müzakerecilerinin adıyla geçen Sykes-Picot-Saranov Antlaşması’n-
da Mezopotamya İngiltere’ye, Musul’da Fransa’ya bırakılmıştı. Bu süreçte de 
akla gelen en önemli soru İngiltere’nin Musul’a bu kadar önem vermesine 
rağmen nasıl oldu da Musul’un Fransa’ya bırakılmasına razı olduğudur. İn-
giltere adına bu görüşmeleri yapan Albay Sir Mark Sykes’a göre bu sorunun 
cevabı Musul’un İngiltere, Fransa ve Araplar tarafından cazip bir yer olmasın-
da aranmalıdır demişti.8 Bazı kaynaklara ve bize göre bu sorunun esas cevabı 
tabi ki İngiltere’nin o günkü siyasetine göre müttefikler arasında uyumun 
devam edebilmesi için bir anlaşmazlık çıkma riskini göze alamamış olması-
dır. Ancak, savaş bittikten sonra İngiltere ortaya çıkan mevcut yeni şartlara 
göre bu amacını gerçekleştirecek bir politika izlemiştir. Birinci Dünya Savaşı 
boyunca İngiltere eskiden beri en önemli tehdit olarak gördüğü rakiplerin-
den Rusya ile anlaşmasına rağmen ileride savaş bittiğinde Rusya’nın savaş 
sonunda elde edeceği kazanımlarla yine Hindistan’ı tehdit edebileceği düşün-
cesiyle hem de Fransa’yı da memnun etmek için kendisiyle Rusya’nın sınır 
komşusu olmamak için aradaki bölgeyi, Musul’u böylece Fransa’ya bırakarak 
Fransa’yı araya bir tampon devlet olarak sokmuştu. Ancak, Birinci Dünya Sa-

7 Mim Kemal Öke, Musul Meselesi Kronolojisi (1918-1926), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
Yayını, İstanbul, 1987, s. 11.
8 Öke, a.g.e., s. 13-30.
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vaşı bitmeden Rusya savaştan çekilmiş olmasıyla, olası bir Rus tehdidinden 
kurtulmuştu. Dolayısıyla yukarıda geniş bir şekilde izah etmiş olduğumuz 
üzere değişen şartlar gereği Musul’u tekrar ele geçirmek isteyecektir.

Birinci Dünya Savaşı bitmiş, İngiltere ve müttefikleri savaşı kazanmışlardı. 
Osmanlı Devleti Çanakkale ve Mezopotamya’daki askeri başarılarına rağmen 
müttefikleriyle beraber yenilmesi üzerine savaştan çekilerek Mondros Ateşkes 
Antlaşması’nı (30 Ekim 1918) imzalamış ve 30 Ekim’den itibaren İngiltere’nin 
imparatorlukları üzerindeki tasaruflarına karşı çaresiz bir hale gelmiştir.9 
Böylece itilaf devletleri 150 yıllık hayallerini gerçekleştirecek bir hukuki daya-
nağa kavuşmuş oluyorlardı.10 Ülkeyi parçalamak için İngiltere tehditle saray 
ve Bab-ı Ali’ye hakim olmuş, önlerinde engel gördükleri askeri ve sivil zevatı, 
çeşitli bahanelerle harp divanlarında yargılatarak Malta’ya sürdürmüştü.11 
Urfa Mutasarrıfı örneğinde görüleceği üzere, İngilizler 23 Ekim’de Haleb’i işgal 
etmişlerdi. Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra da işgallere devam ederek 
2-3 Kasım’da Musul Vilayeti’ni de işgal ettiler.12 Halep’ten gelen İngiliz kuv-
vetleri ortada hiçbir sebep yokken bölgenin önemli bir ticaret merkezi olan 
Antep’i de işgal ettiler (R. 17 Kanun-u evvel 1334) 17 Aralık 1918.13

Doğuda Musul vilayetinin batıda Antep’in işgali ile geniş maksatlar güden 
yeni bir İngiliz işgalinin Urfa ve bütün Güneydoğu Anadolu’nun işgal olacağını 
ihtimalini gösteriyordu.14

Aralık ayında İngilizlerin bölgeyi dolaşmaya başlaması üzerine Dahiliye 
Nezareti’nden Urfa Sancağı’na gelen (28 Kanun-ı evvel 1334 tarihli) bir Baş-
bakanlık Osmanlı Arşivi Belgesi’nde şöyle diyordu: “İngilizlerin Mondros Ateş-
kes Antlaşması’nın şartlarının uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için 
bölgede dolaştıklarını, 7. maddeye aykırı bir davranışta bulunulmaması, oraya 
geldikleri takdirde kendileriyle iyi geçinilmesi konusunda Urfa Mutasarrıflığı’nı 
uyarıyordu.”15 Konu ile ilgili başka bir belgede biraz önce belirttiğimiz amaç-
la İngiliz askerleri geldikleri takdirde mütareke hilafına meydana gelebilecek 
bir ahvaldan dolayı doğrudan doğruya General Allenby’e müracaat edildiği 
takdirde şikayet olunan konunun süratle çözülebileceği bu vecihle hareket 
edilmesi ortaya çıkabilecek durum hakkında bilgi verilmesi isteniyordu.16

İngilizler çok geçmeden hile ile 30 Ocak 1919’da Cerablus’u işgal ettiler. 
Cerablus’un işgal edilmesi Urfa Sancağı’nın işgalini başlatmış oluyordu. Ciddi 
bir mukavemet yapılmadığı takdirde ileride gelişecek olaylar Urfa’nın belki de 
Diyarbekir’in elden çıkmasına sebep olabilirdi.17 İngilizlerin bu bölgedeki faa-

9 Öke, a.g.e., s. 16.
10 Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü 1, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1993, s. 3-4.
11 Öke, a.g.e., s. 16.
12 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt: III, Kısım: III, TTK Yayını, Ankara, 1991, s. 466.
13 Sarıhan, a.g.e., s. 65.
14 İsmail Özçelik, Milli Mücadelede Güney Cephesi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 
2003, s. 44-45.
15 BOA., Dosya: 95, Gömlek: 30, Fon: DH:ŞFR., 24/R/1337.
16 BOA., Dosya: 95, Gömlek: 119, Fon: DH:ŞFR., 11/RA/1337.
17 Özçelik, a.g.e., s. 32-33.
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liyetleri karşısında 1 Şubat 1919’da Dahiliye Nezareti Erzurum, Mamuretü’a-
ziz, Diyarbekir, Bitlis, Van vilayetleri ile Erzincan ve Urfa mutasarrıflıklarına 
çektiği bir telgrafta kaza ve köy itibariyle bölgede yaşayan akvam ve anasırın  
nüfusunun miktarını istiyordu.18

Urfa’yı ufukta karanlık günler bekliyordu. Urfa’yı saran bu uğursuz bu-
lutlar nasıl silinip süpürülecekti. Zaman geçiyor çaresizliğin kalın ve karanlık 
perdesi halkın basireti karşısında gelmiş duruyordu.

Bu günlerde hamiyetli, cesur, vatansever bir insan Nusret Bey Urfa Muta-
sarrıfı idi.19 Aşağıdaki belgede görüldüğü üzere Nusret Bey Urfa’nın önemine 
binaen görülen lüzum üzerine 7 Haziran 1917’de mutassarıflığa tayin olmuş-
tur.20

Nusret Bey içinde bulunulan nazik ve tehlikeli durumu çok iyi kavramış 
siyasi ve sorumlu bir idareci olarak gerekli tedbirleri almak için harekete geçti. 
O halkın mertliğine, hamiyetine güveniyordu. Memleketin ileri gelenlerinden 
birkaç kişi, eşrafı çağırarak, memleketin karşılaşacağı tehlikeleri izah ettikten 
sonra eğer bu tehlikelere karşı gereken tedbir alınmazsa felaketin muhakkak 
olduğunu ve bir milis kuvvetinin vücuda getirilmesi gerektiğini söyledi.21 Urfa 
müftüsü Hasan Efendi bu konu ile ilgili olarak şunu söylüyordu (Bakınız: 
dipnot: 21) 

İngiliz işgalinin yaklaşmakta olduğunu gören Urfalılar Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’ni kurdular.22 Milli Mücadele artık başlamıştı (21 Kanun-ı Evvel 
1334 - 21 Aralık 1918). Bölgede dolaşmaya başlıyan İngilizlerin 16 Ocak 1919 
tarihli bir belgede Urfa-Siverek yoluyla Diyarbakır’a gittikleri, orada bir gün 
kaldıktan sonra Mardin yoluyla Halep’e döndükleri Urfa Mutasarrıfı Nusret 
Bey tarafından Emniyeti Umumiye Müdüriyeti’ne bildiriliyordu.23 

Dahiliye Nezareti’nden 23 Ocak’ta Urfa Mutasarrıflığı’na gelen cevapta 
içinde bulunulan  nazik durum ve mevkiiden dolayı dikkatli davranılması is-
teniyordu.24

Yukarıda belirttiğimiz üzere Cerablus’un işgali üzerine, Milis kuvvetlerinin 
idare heyeti Avrupa ve Amerika devletlerine çekilen telgrafla protesto edildi.

Ali İhsan Paşa 01.02.1919’da Urfa’ya gelerek Urfa halkı ve aşiretlerle gö-
rüştü, onlara moral verdi.

18 BOA., Dosya: 96, Gömlek: 2, DH.SN.KMS., 29/RA/1337.
19 Hasan Açanal, Urfa Kurtuluş Savaş Mücadelesi Hatıratı, Şurkav Yayınları, Ankara, Mart 2001, 
s. 20.
20 “Urfa Sancağının Hal’en ve Mevki’en kesb eyledigi ehemmiyete bina’en oraya Ergani Mutasarrıfı 
Nusret Beg’in tayinini İkinci Ordu Kumandanlığı’ndan lüzum gösterilmiş olduğundan…”, “Urfa Mu-
tasarrıflığına Erğan-i Madeni Mutasarrıfı Nusret Beg ikinci sınıf maaşla atanmasına…” BOA., DUİT, 
Dosya: 42, Gömlek: 62, Belge: 1-2, 7 Haziran 1333.
21 Açanal, a.g.e., s. 21; “Herkesin cesareti uyanmış eski kötümser düşüncelerin izi bile kalmamıştı. 
Bir-iki gün içinde beş-altı yüz kişilik bir çete taburunun defterini Nusret Bey’e verdik. Artık uyanmış 
olan halkın yurt ve namus aşkı ile yürekleri çarpıyordu.” Ali Rıza, Ahfada Yadigar Urfa Mücahedesi, 
Yayına Hazırlayan: Müslüm Akalın, Şanlıurfa, 1995, s. 5-6.
22 Sarıhan, a.g.e., s. 50.
23 BOA., DH:EUM., Dosya: 55, Gömlek: 45, 13/R/1337.
24 BOA., DH:ŞFR., Dosya: 95, Gömlek: 219, 20/R/1337.
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İngiliz İşgali

5 Şubat 1335 (1919) tarihinde bir İngiliz kuvveti Urfa’ya girdi. İngilizlerin 
bu işgalleri Ali İhsan Paşa’nın diplomasi ve celadetli müdahalesi ile birkaç 
günden fazla devam etmedi.25 İngilizler Cerablus’a çekildiler.26

I. Dünya Savaşı sırasında (1915) tehcire tabi tutulan Ermeniler Urfa ve 
güneyinde toplanıyorlardı. Hükümetin isyan hazırlığı içinde olan Ermenilerin 
ileri gelenlerini tutuklamaları üzerine Ermeniler isyan tarihlerini öne alarak 
ayaklandılar. Şehir baştan başa ateş içinde kaldı (1915). İsyan bastırıldı. Ar-
tık umumi harp bitinceye kadar bütün Ermeniler Rakka ve Rasülayn’a tehcir 
edildiler. O zaman Urfa’da gayri müslim olarak sadece Süryaniler vardı. Bu 
Süryaniler İngiliz emeline hizmet ederek Urfa’da asayişsizlikten, hayatlarının 
tehlikede olduğundan bahisle bir mazbata hazırlayarak 5 Şubat 1919 tarihin-
de öncü mahiyetinde Urfa’ya gelen ilk İngiliz işgal kumandanına vermişlerdi. 
İşte bu mazbatayı bahane eden İngilizler bir ay kadar sonra Urfa’yı işgallerine 
kanuni bir sebep uydurmuşlardı.27 24 Şubat tarihli bir belgede Urfa’ya gelen 
İngilizlerin hapishanede tutuklu bulunan Ermenileri serbest bıraktıklarından 
bahsetmektedir.28 Daha sonra 07.03.1919’da Albay Beddy komutasında İngi-
liz işgal kuvvetleri Urfa’yı işgal etti.29 Mutasarrıf Nusret Bey işgal karşısında 
boş durmuyor, nasıl davranması hususunda başbakanlığa başvuruyordu. 13 
Mart’ta Urfa’ya gelen İngilizlerin tekrar geri dönmelerinden sonra Başbakan-
lıktan gelen cevap da memnuniyetle karşılanmış, durumun nezaketine dik-
kat çekilerek İngilizlerle iyi geçinilmesi tavsiye edilmişti.30 Ayrıca yine Nusret 
Bey başbakanlığa yazdığı tezkerede İngilizlerin işgal ettiği yerlerde hükümetle 
haberleşmeyi kendi kontrollerine aldıklarını bildirerek haberleşmeyi sürdüre-
bilmek için Urfa’nın kuzeyine Karacurun mevkisine bir telgraf makinesi gön-
derdiğini söylüyordu.31

24 Mart’ta Urfa 200 kişilik bir İngiliz piyade bölüğü tarafından işgal edildi. 
Türk Süvari Alay Komutanı tarafından işgal protesto edildi.32 Emniyet-i Umu-
miye Nezareti’nden Urfa mutasarrıfına 1 Nisan’da çekilen telgrafta durumun 
nezaketi göz önünde bulundurup İngilizlerle iyi geçinilmesi tavsiye ediliyordu.   
Nusret Bey işgal güçleri ile iyi geçinebilecek bir adam değildi. Yani işgale bo-
yun eğeceklerden değildi. Bu yüzden Urfa’yı işgal eden İngiliz kumandanını 
karşılamamıştır. Buna çok kızan işgal güçleri komutanı askerlerinin makineli 

25 Açanal, a.g.e., s. 27.
26 BOA., Dosya: 55, Belge: 45, DH:EUM. 6 şub., 13/R/1337.
27 Açanal, a.g.e., s. 27; Müslüm Akalın, Milli Mücadelede Urfa, Anılar-Belgeler, Şanlıurfa, 2010, s. 
5.
28 BOA., Dosya: 109, Gömlek: 22, DH:MB:HPS., 23/CA/1337.
29 Urfa Müftüsü Hasan Açanal hatıratında yukarıda verdiğimiz üzere Urfa’nın İngilizler tarafın-
dan işgal tarihini 7 Mart olarak vermişse de Urfa Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne çekilen 
telgrafta Urfa’da bulunan İngilizlerin ilk defa Urfa’nın merkezine 13 Mart’ta geldiği 14 Mart’ta geri 
döndüğü kayıtlıdır. Bkz. BOA., DH:EUM:, 5 Şub. Dosya: 78, Belge: 35, 11/C/1337.
30 BOA., DH:EUM. Dosya: 78, Belge: 35, 11/C/1337.
31 Açanal, a.g.e., s. 34.
32 Sarıhan, a.g.e., s. 183.
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tüfeklerini Hükümet Sarayı’na çevirterek hışımla mutasarrıfın odasına girdi. 
Ve sert bir şekilde Nusret Bey’e “Niçin galip bir devletin mümessili karşılanmı-
yor.” dedi. Nusret Bey bu acı çıkışın altında kalmayarak “Hiçbir Türk mutasar-
rıfı ülkesini işgale gelen birini karşılamaz. Eğer siz misafir olarak gelseydiniz 
sizi ta Birecik’te karşılardım diyecektir.”33

İşgalden sonra İngilizlerin ilk işleri hoşlanmadıkları Ali İhsan Paşa ile Nus-
ret Bey’i muhitlerinden uzaklaştırarak tutuklattırmak olacaktır.34

Ali İhsan Paşa İstanbul’a çağırılarak oradan Malta Adası’na gönderilir.35 
Nusret Bey de İngilizlerin isteği üzerine İstanbul’a gönderilerek orada tutuk-
lanmış, 1915 Ermeni tehciri ile ilgili olaylarda kusuru olduğu gerekçesiyle 
muhakeme edilmiştir.36 Sonra berat eder ancak tekrar tutuklanarak İngilizleri 
ve Ermenileri tatmin etmek için suçsuz yere idam edilir.

Nusret Bey’in yerine 8 Nisan 1919’da Süleymaniye Mutasarrıfı Ali Rıza Bey 
mutasarrıf olarak atanır.37

İngilizlerin işgaliyle beraber Urfa’ya Urfalı Ermenilerden başka pek çok 
yurtsuz Ermeni akın akın geliyor. Ermeniler şımarık hareketleri ile Müslüman 
halkı üzüyorlar, Urfa’yı büyük Ermenistan’ın bir parçası olarak görüyorlar. 
Bu uğurda çalışıyorlardı.

Bu olaylar karşısında Urfa Livası’nda yaşayan Müslüman nüfusun kay-
naşmış bir kitle olduğunu ve anavatandan ayrılmak gibi bir niyetlerinin bu-
lunmadığını; onları birbirlerinden ayırarak bölgeyi rahatça sömürmek isteyen 
başta İngilizler olmak üzere diğer emperyalist güçlere karşı onların bu emel-
lerini boşa çıkaran protesto telgrafları, Dersaadete, Başbakanlığa, Amerika 
İngiltere, Fransa, İtalya temsilciliklerine gönderildi. Özetle şöyle diyordu:

“İlimiz Selçukiler, Akkoyunlular, Karakoyunlular ve özellikle Yavuz Sultan 
Selim’den beri Osmanlıların adil yönetimi altında bayındırlığını kazanmış 
bir Türk yurdudur, okulları, medreseleri, camileri ve bütün medeniyet ve 
bayındırlık eserleri Türk ve Osmanlı’ya aittir. Eyyübiler devrinden beri, 
bin yıldır bizimle beraber yaşayan ve Osmanlı’dan başka bir şey olmayan 
ahali ile beraber, Osmanlı’dan ayrılmamak azim ve kararındayız. Bu ke-
sin kararımızı tüm dünyanın adil vicdanına iletilmesini dileriz.”38

12 Kasım 1919’da aynı mealde Suruç Berazi aşiret reisi Şahin Bey’de 
Türklerden ayrılmayacaklarını bildiren protestosunu galip devletlere gönde-
riyordu.

İngilizler işgal ettikleri Urfa’yı ellerinde tutabilmek için bir taraftan Urfa 
Ermenilerini kullanmaya çalışırken, diğer taraftan Urfa civarındaki aşiretleri 
çeşitli vaatlerle kandırarak kendi taraflarına çekmek için özel eğitilmiş ajan-
larını (Noel) göndermiştir. Fakat sağ duyulu davranan aşiretlerin çoğu İngiliz-

33 Sarıhan, a.g.e., s. 183; Ali Rıza, a.g.e., s. 34.
34 Açanal, a.g.e., s. 27.
35 Sarıhan, a.g.e., s. 153.
36 BOA., Dosya: 114, Gömlek: 109.DUİT, 4/R/1337.
37 BOA., Dosya: 98, Gömlek: 83, DH.ŞFR., 07/B/1337.
38 Açanal, a.g.e., s. 28.
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lere yüz vermeyerek Türk kardeşlerinden ayrılmayacaklarını söylemiştir (Milli 
Aşireti Reislerinden Mahmut Bey). Diğer taraftan Urfa’daki Dögerli ve Badıllı  
(Beydilli) aşiretleri arasında öteden beri çatışmalar vardı. Hükümet bu duru-
mun İngilizler tarafından suistimal edilmesini önlemek için aldığı tedbirlerle 
bu aşiretleri barıştırdı.39

Urfa İngiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanlığı tarafından Kürtlere hitaben 
bir beyanname yayınlanarak İngiliz majestelerinin hükümetinin öteden beri 
Kürtlerle ve Kürt Devleti düşüncesiyle ilgilendiklerini isterlerse kendileriyle 
müttefik olabileceklerini söyleyerek Kürtleri yanlarına çekmek istemişlerdir.40

İngilizler yöredeki siyasi faaliyetlerden bir sonuç elde edemeyince daha ku-
zey doğuya yayılmaktan vazgeçtiler.41

Fransız İşgali

Birinci Dünya Savaşı bitmiş savaştan en karlı ve güçlü çıkan devlet İn-
giltere olmuştu. Mütareke sonrasında Ortadoğu’da işgal edilecek alanlar ko-
nusunda İngiltere ve Fransa arasındaki büyük bir rekabet tekrar su yüzüne 
çıkmıştı.

Yukarıda Musul konusunda bahsettiğimiz üzere Fransa ve İngiltere Orta-
doğu’da savaş sırasında yaptıkları gizli antlaşmalardan doğan haklarını yeni-
den belirlenmesini istiyorlardı.

Fransa, İngiltere’nin baskısı sebebiyle Suriye ve Çukurova’daki42 hâkimi-
yetine karşılık Musul’dan ve Filistin’in bir kısmından vazgeçmek zorunda ka-
larak 15 Eylül 1919’da “Suriye İtilafnamesi” ile İngiltere-Kilikya ve Güneydoğu 
Anadolu’dan çekilecekti (Urfa, Antep, Maraş boşaltıldı). Dolayısıyla İngiltere 
Musul’u alarak amacına ulaştığı gibi, Fransızları devrettikleri Urfa, Antep, 
Maraş’ta sonu belli olmayan bir maceraya itmiş oluyordu.43

Böylelikle Türk yurdu olan ve yüzlerce yıl Türk idaresinde kalmış olan Urfa 
ve çevresi Türk Milleti’ne, Urfa halkına sorulmadan itilaf devletleri arasında el 
değiştirmiş oluyordu.44

Fransız askerleri 30 Ekim 1919 günü otomobillerle şehre girerek yaklaşık 
olarak 1000 kişilik bir kuvvetle Urfa’yı işgal ettiler.45

Ancak şehrin işgalinin geçici olduğuna inanan Urfa halkı bu Fransız işgali 
karşısında işgalin kalıcı olmaya başladığını görünce çok üzülerek galeyana 
gelmiştir. Rasul’ayn, Siverek ve aşiretlerden işgali kınayan telgarflar çekildi. 
Bu telgraflarda “son nefeslerine kadar canlarını feda etme pahasına da olsa 
esareti kabul etmeyeceklerini, yaşamak için ölmeye karar verdiklerini...” söyle-

39 BOA., Dosya: 11, Gömlek: 96., DH:EUM:AYŞ., 09/N/1337.
40 BOA., Dosya: 110, Gömlek: 38, DH:EUM:MEM., 05/S/1338.
41 Özçelik, a.g.e., s. 267.
42 Fransa’nın güneyindeki pamuk tekstil fabrikalarının Çukurova ve Harran Ovası’nın pamuğuna 
ihtiyacı vardır.
43 Türk İstiklal Harbi, Cilt: IV, Genel Kurmay Harp Dairesi Yayını, Ankara, 1966, s. 37.
44 Atatürk, Nutuk, Cilt: I, s. 202.
45 Bu askerlerin yarıya yakını sonradan terhis edilmiştir. Ayrıca bu askerler arasında Fransız for-
ması giymiş Türkçe şarkı söyleyen Ermeniler vardı.

224_İlhan_Palali.indd   8 24.10.2016   10:39:11

132



9İLHAN PALALI / MİLLİ MÜCADELEDE URFA

mişlerdir. İngiliz işgalinden önce kurulan milis teşkilatı tekrar canlandırmış-
lardır.46

13 Kasım’da Fransız askerleri postahaneyi işgal etti. Haberleşmeye sansür 
koyarak kontrol altına aldı.47

Ali Saib, Çukurova’nın acıklı olayları ve Urfa’nın Kurtuluş Savaşları hatı-
rasında şöyle diyordu: 

“Güzel Urfa, Fransız askeri işgali altında bulunuyordu. Şehir ağır bir uy-
kudan dolayı basan ağırlık altında acıyla kıvranarak uyuyor gibi idi. Kim-
senin yüzü gülmüyor, herkes de derin ve ortak bir sancı, donuk bir yas 
vardı. Urfa ağzı gazeller artık duyulmuyor, Nabi’nin şen şakrak ülkesi 
sanki için için ağlıyor. Hava yağmurlu ve soğuk idi. En güzel ve en büyük 
evlerin üzerindeki Fransız bayrakları şiddetli ve sinirli bir yelle kopacak 
gibi sallanıyordu.
Kalbimdeki isyan hissi coşkun bir şekilde kabarıyor. Bu güzel şehrin 
sanki sahibi yokmuş gibi önce İngilizler alıyor, sonra Fransızlara dev-
rediliyordu. Urfa’nın asırlar görmüş heybetli kalesi48 üzgün ve boynunu 
bükmüş hiddetle düşmana haykırır gibi. Burada Hazreti İbrahim’i ateşe 
attılar, ateş Hazreti İbrahim’i Allah’ın emriyle yakmadı. Sizin getirdiğiniz 
bu araçlar toplar tüfeklerde bu halkı yakamaz. Yanacak sizsiniz, sizden 
evvel gelenler de gidemedi (haçlı seferlerinden Urfa’nın Fransız işgalinden 
bahsediliyordu). Zaman varken gidiniz, gidiniz işte ben karşınızda tarihin 
canlı bir tanığı olarak siz de gidemeyeceksiniz.”49

diyordu. Fakat Fransız bayrakları bu hitabeyi işitmemek için yüz çevirir gi-
biydi.

Gerçekten de Fransızların hükümet dairelerine el koymaları, idare etmeye 
kalkmaları, bazı vatansever memurları tutuklamaları, Türk bayraklarını indi-
rerek Fransız bayraklarını çekmeleri halkın canına malına namusuna tecavüz 
etmeye kalkması Fransız askerlerinin şehirdeki şımarık davranışları bardağı 
taşıran son damla olmuştur.

Neticede Fransızları kovmak için silahlı mücadeleye girmekten başka çare 
olmadığı anlaşıldığı için Urfa şehir milisleri ve aşiretleri Mustafa Kemal’in kat-
kı ve teşvikleriyle harekete geçme zamanının geldiğine karar verdiler. Müca-
hitler ateş emrini bekliyordu.50

Milis kuvvetlerinin Merkez Heyeti işgalci Fransız birliklerine 7 Şubat’ta 
özetle şehri terk etmeleri için şu notayı veriyordu:

“...Biz Urfalılar sizi bu topraklardan atmak için bütün gücümüzle çalışma-
ya yemin ettik. Esasen sözünü ettiğimiz ve ONİKİ sandığınız rakam ger-

46 Özçelik, a.g.e., s. 131.
47 BOA., Dosya: 20, Gömlek: 14, DH.İ.EM., 19/S/1338.
48 Ali Saib, Çukurova Açıklı Olayları ve Urfa’nın Kurtuluş Savaşları, Yayına Hazırlayan: Selim Ak, 
Şanlıurfa, 1885, s. 40.
49 Ali Saib, a.g.e., s. 41-42-43.
50 Açanal, a.g.e., s. 51-52; Akalın, a.g.e., s. 18.
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çek sayımız yanında çok küçük kalır. Biz Urfalılar sizi buradan çıkarmak 
için yediden yetmişe kadar yemin ettik… Evet, biz ONİKİLER ve şehirli, 
köylü, yerleşik, göçebe… onbinlerce mücahit vardır… Size tavsiyemiz… 
120 binlerin sillesini yemeden… Urfalılardan özür dileyerek Fransa’ya 
dönmenizdir.”51

8 Şubat 1920 günü Karaköprü’de Ali Saib başkanlığında toplanan Kuvva-i 
Milliye kuvvetleri Fransız işgal kumandanına 24 saat içinde şehri terk etmesi 
için verdiği mektuba olumsuz cevap almıştır.52

Harekete geçen Kuvva-i Milli Kuvvetleri Jandarma (100) er, Urfa Şehri Mi-
lisleri (600), Siverek Şehri Milisleri (150), Bucak Aşireti (150), Urfa Badıllı Aşi-
reti (200), Urfa Düğerli Aşireti (100), Şeyhanlı Aşireti (100), Baziki Aşireti (100) 
Aneze Aşireti (500), İzollu Aşireti (100) Suruç, Berazi, Dinayi, Picanlı Aşiretleri 
kuvvetlerinden meydana geliyordu.53

Muharip savaş tecrübesi yüksek 500 civarında Fransız askeri gücü şehrin 
hakim mevkilerine yerleşmişti.

1920 yılında Şubat ve Mart ayları geceli gündüzlü savaşmak zorunda ka-
lındı. Fransızların ellerindeki bir kısım mevziler geri alındıysa da birçok şehit 
ve yaralı verilmesine rağmen bir türlü Fransızlara kesin darbe indirilememiş-
tir. Savaş ve kuşatma 63 gün sürdü. İşgal güçleri bir türlü müstahkem mevki-
lerinden sökülüp atılamamıştı. Ancak ağır kuşatma şartları devam ediyordu.
Urfa halkı 3000 milis kuvvetini masraflarını karşılamak için elinde avucunda 
ne varsa cömertçe vermekten geri durmuyor, gelinlik kızlar ipekli çeyizlik ya-
tak yorganlarını, yeni gelinler nişan yüzüklerini, yaşlı nineler kefen parala-
rını verirken diğer taraftan civardan gelen milisleri misafir etmek için bütün 
imkanlarını sonuna kadar kullanmaktan çekinmiyorlardı. Kuşatma uzadıkça 
halkın morali bozuluyor ve takati tükeniyordu. Nihayet direnme güçleri tüke-
nen Fransızlar 10 Nisan’da şehri terk etmek zorunda kaldılar. Giderken yol-
da Şebeke Dağı’nda aşiret kuvvetlerine saldırmaları üzerine çıkan çatışmada 
çoğu yok edildi, sağ kalanlar esir alındı. 11 Nisan’da Urfa düşman işgalinden 
kurtulmuş oldu.

Sonuç

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’ni yenen itilaf devletleri Os-
manlı Devleti’ni tarih sahnesinden silmek için 7. maddeye dayanarak birçok 
haksız işgaller yapmışlardır. İşgal edilen yerlerden birisi de Urfa’dır. Urfa hal-
kı bu işgal karşısında milli kuvvetleri oluşturarak tepki göstermiştir. Ancak 
İngilizlerin işgalin geçici olduğunu hissettirmeleri üzerine Urfalılar herhangi 
bir silahlı direnişe geçmediler. İngilizler 30 Eylül 1919’da Suriye itilaf name-
siyle daha önce işgal ettikleri Urfa’yı Fransızlara devrettiler. İngilizlerin Urfa’yı 
Fransızlara devretmesi Urfa halkını bu işgalin geçici olmadığını anlamasına 

51 Ali Saib, a.g.e., s. 47; Akalın, a.g.e., s. 83.
52 M. Cemil Hacıkamiloğlu, Şanlıurfa’nın Kurtuluşu ve GAP Projesi, İstanbul, s. 38; Akalın, a.g.e., 
s. 84.
53 Hacıkamiloğlu, a.g.e., s. 59.
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sebep olmuştur. Bunun üzerine 1000 yıllık Türk yurdu olan ve Urfa’da birlik-
te yaşayan halkın büyük bir kısmı esaret altında yaşamaktansa ölmeye ka-
rar vererek Fransızlara savaş açtılar. Fransızların şehri boşaltması için önce 
Fransızlara bir ültimatom verdiler. Fransızların bu ültimatoma olumsuz ce-
vap vermesi üzerine Urfa halkı millî kuvvetleriyle Fransızlara saldırdı. Böylece 
Urfa’nın kurtuluş savaşı başlamış oluyordu. Milli kuvvetler müstahkem mev-
kilere yerleşmiş olan üstün ateş gücüne sahip Fransız kuvvetlerini kuşatma 
altına aldı. 63 gün süren savaş boyunca iki taraf da birçok kayıp verdi. Yüz-
lerce Urfalı şehit oldu. Bir o kadarı da yaralandı. Fakat Urfalılar Fransızları 
bir türlü yerleşmiş oldukları müstahkem mevkiden söküp atamadı. Ancak, 
kuşatmanın uzaması Fransızların direniş gücünü kırdı. Yiyecekleri ve cep-
haneleri azalan Fransızlar en sonunda silahlarıyla birlikte 10 Nisan’da şehri 
terk etmeyi kabul ettiler. Fransızlar şehri terk ettikten sonra yolda giderken 
Şebeke Dağı mevkisinde aşiret kuvvetleriyle çatışmaya girdiler. Böylece tak-
viye kuvvetleriyle Urfa’ya geri dönmeyi düşünen Fransız kuvvetlerinin büyük 
bir kısmı yok edildi. Geriye kalanlar da esir alınarak Urfa bölgesi Fransız işgal 
kuvvetlerinden temizlenmiş oldu. Urfalılar yurtlarını işgal eden Fransız iş-
gal kuvvetlerini kendi imkanlarıyla Urfa’dan çıkarmayı başardı. Urfa ve daha 
önce Maraş’ta verilen milli mücadelede işgalci Fransız kuvvetlerinin yenilmesi 
ile Fırat’ın doğu yakası düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu zafer aynı za-
manda Anadolu’da genel olarak verilen milli mücadelenin önemli moral kay-
naklarından birini oluşturmuştur.
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MÜTAREKE DÖNEMİ
TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI

Yrd. Doç. Dr. Feyzullah EZER*

Öz

Osmanlı Devleti coğrafi konumu ve stratejik önemi sebebiyle her dönem 
batılı devletlerin ilgi odağı olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da başlayan tarım ve sanayi alanındaki geliş-
meleri takip edemeyerek geleneksel üretim anlayışını sürdürmesi Batı’dan geri 
kalmasına neden olmuştur. Özellikle Sanayi Devrimi sonrası kapitülasyonla-
rın da etkisiyle Osmanlı Devleti Batılı devletler için açık pazar haline gelmiş ve 
bunun sonucu olarak dış ticaret açıkları her geçen gün artarak devam etmiştir. 
Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından Mondros Mütarekesi’ni imzalamak 
zorunda kalan Osmanlı Devleti’nde işgallerinde başlamasıyla ekonomi daha 
da bozulmuştur.

Bu çalışmada 19. yüzyıldan başlayarak Mondros Mütarekesi’ne kadar 
Osmanlı Devleti’nin ve takip eden yıllarda Ankara Hükümeti’nin ekonomi ve 
dış ticaret politikaları ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Atatürk, Mütareke Dönemi, Türkiye Ekonomisi, Dış 
Ticaret.

Armistice Period Of Turkey’s Foreign Trade Policy
Abstract

Due to its geographical location and strategic importance of the Ottoman 
Empire has always been the focus of attention of the Western states.

Maintain the traditional production approach by not following the deve-
lopments in the Ottoman Empire in the beginning of the European agriculture 
and industry has led to remain behind the West. Especially after the Indust-
rial Revolution has become the open market for Western governments and the 
capitulation of the Ottoman Empire under the influence of the trade deficit as 
a result, it has continued to increase with each passing day. With the start of 
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World War I in the Ottoman Empire in the remaining occupations have to sign 
immediately after the Armistice economy has further deteriorated.

In this study, economy and foreign trade policies of the Ottoman Empire 
from the 19th century until the Armistice period and in the following years An-
kara Governments’ policies are discussed.

Keywords: Atatürk, Armistice Period, Turkey’s Economy, Foreign Trade.

Giriş

Sanayi devrimiyle birlikte Avrupa ülkelerinin çehresini değiştiren gelişme-
ler yaşanmıştır.1 XIX. yüzyıl Sanayi Devrimi’nin yol açtığı üretim patlama-
sı, teknolojik gelişmeler, hızlı ulaşım araçları gibi faktörler nedeniyle, dünya 
uluslarının birbirleriyle ekonomik ilişkilerini üst düzeylere tırmandırdıkları 
bir süreç olmuştur.2 1838 yılına kadar Osmanlı Devleti ekonomi de dışa ka-
palı olmamakla birlikte kendi kendine yeten, ürettiğini tüketen bir toplum 
düzeni oluşturmuştur.3

İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan 1838 Ticaret Antlaşma-
sı’nın, Osmanlı ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri XIX. yüzyıl ortalarından 
itibaren açıkça görülmeye başlamıştır.4 Başta İngiliz mamulleri olmak üzere it-
hal mallar Osmanlı pazarını adeta istila etmiştir.5 Yabancı rekabeti karşısında 
Osmanlı sanayi üretimi gerilemiş, hammadde ve ara malları daha fazla para 
veren Avrupalı tüccarlara satıldığından bu maddelerin fiyatları artmıştır.6 Bütün 
bunların yanında emperyalist ülkelerin kendi gereksinimlerini karşılamak için 
bazı ürünlerin üretilmesini teşvik etmeleri sonucu Osmanlı yalnız üretim süre-
cinde değil, bu ürünlerin pazarlanması aşamasında da Avrupa’ya bağlanmıştır.7

Avrupalı büyük devletler kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı’ya yapmış 
oldukları ihracatlarını her geçen gün daha da artırmışlardır.8 Avrupa dev-
letlerine verilen ticari imtiyazlarında etkisiyle Osmanlı ekonomisinin Avrupa 
ekonomisi ile bütünleşme süreci başlamış ve bunun sonucunda Osmanlı ka-
palı ekonomisi çözülmüştür. Buna rağmen her bölgenin Avrupa sistemine ka-
tılması aynı anda gerçekleşmemiş ve devletin bazı bölgeleri bir müddet daha 
batı ekonomik boyunduruğunun dışında kalmıştır.9

1 İsmail Yıldırım, “Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme (1839-
1918)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: II, Sayı: 2, Elazığ, 2001, s. 317.
2 Cihan Özgün, “Osmanlı Ekonomi Politiğine Kısa Bir Bakış (XVIII. - XIX. Yüzyıllar)”, Tarih Okulu 
Dergisi, Sayı: I, İzmir, 2008, s. 3.
3 Özgün, “a.g.m.”, s. 4.
4 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Antlaşması ile ilgili geniş bilgi için bkz. Mübahat Kütükoğlu, Os-
manlı İngiliz İktisadi Münasebetleri-I (1580-1838), Ankara, 1974, s. 92-117.
5 Feyzullah Ezer, “1929 Dünya Ekonomik Krizi Öncesi Atatürk Dönemi Türk Ekonomisi (1923-
1929)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 199, İstanbul, Temmuz-Ağustos 2012, s. 32.
6 Rifat Önsoy, Osmanlı Borçları 1854-1914, Ankara, 1999, s. 11-12.
7 Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Ankara, 1982, s. 60.
8 Çağlar Keyder, Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye (1923-1929), Ankara, 1982, s. 20; Fransa ile ya-
pılan, “1861 Ticaret Antlaşması” için bkz. Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye-2, 
İstanbul, 1975, s. 691-696.
9 Donald Quartaert, Osmanlı Devleti’nde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş (1881-1908), Ankara, 
1987, s. 18.
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Osmanlı Devleti’nde kapitülasyonların da etkisiyle ithalat ve ihracatta ya-
şanan olumsuzluklar devlet bütçesindeki açıkların her geçen gün artarak de-
vam etmesine sebep olmuştur. Osmanlı Devleti bütçe açıklarını neredeyse sa-
dece dış borçlanma ile kapatmaya çalışmıştır.10 Dolayısıyla Osmanlı yönetimi 
için Avrupa piyasalarına uzun vadeli tahvil satarak, mali sorunları ertelemek 
kolay bir çözüm yolu olmuştur.11

XIX. yüzyılda imzalanmış olan uluslararası ekonomik ve siyasi antlaşma-
ların birçoğu Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlanmıştır. Bir tarım ülkesi olan 
Osmanlı Devleti, kapitülasyonlarında etkisiyle İstanbul başta olmak üzere 
birçok bölgede halkını ithal buğday ile beslemek zorunda kalmıştır.12

1. Osmanlı Devleti’nin Dış Ticaretinde Kapitülasyonların Yeri ve Önemi

1.1. Kapitülâsyonun Anlamı ve Batı Ülkelerindeki Önemi

Kapitülâsyon kelimesi, “ferman” anlamına gelen Lâtince “capitula” kelime-
sinden alınmıştır. Yaygın anlamıyla, Doğu ve Yakındoğu ülkelerinin tek taraf-
lı olarak Avrupa ve Amerika ülkelerine tanıdıkları imtiyazlar, “kapitülâsyon” 
olarak tanımlanmıştır.13

XIX. yüzyıl da uluslararası ilişkilerde söz sahibi olan devletler, ekonomik 
güçlerini sahip oldukları sömürgelerinden almışlardır. Bu devletlerin arala-
rındaki anlaşmazlıkların kökeninde çoğu zaman sömürgelerin paylaşılmasın-
dan doğan sorunlar yer almıştır.14

I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep olan olayların ve savaş sonunda Os-
manlı topraklarının paylaşılmasına yol açan eylem ve antlaşmaların köke-
ninde de sömürge imparatorluklarının yeni sömürgeler edinme istekleri yer 
almıştır. Sömürge imparatorluklarının XX. yüzyıl başlarında ulaştıkları yayıl-
ma sınırları açısından; İngiliz İmparatorluğu; Mısır, Sudan, Afrika’nın doğu 
yarısı, Hindistan, Seylan, Güney Doğu Asya, Yeni Zelanda, Avustralya ve Ka-
nada’yı içine alan, kendi ülkesinin 104 katı büyüklüğünde bir sömürge ağına 
sahip olmuştur. Fransa; kendi sınırlarının 20 katı büyüklüğündeki, Fas, Ce-
zayir, Tunus, Güney Afrika ve Çin Hindi’ni topraklarına katmıştır. Almanya; 
Afrika ve Uzak Doğu’da önemli topraklar almış; Belçika, Orta Afrika’ya sahip 
olmuştur. Hollanda; Cava, Sumatra, Borneo, Yeni Gine ve Selebes adalarını, 
Rusya ise; daha çok Uralların doğusuna doğru bir genişleme izlemiş, Japon 
Denizi’ne kadar Sibirya’yı ele geçirmiştir.15 Osmanlı Devleti ise kuruluştan 
itibaren, mali sistemini, merkezi hazine, tımar alanları ve padişah hazinesinin 
oluşturduğu bir sacayağı üzerine oturtmuştur.16

10 Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, İstanbul, 1999, s. 232.
11 Önsoy, a.g.e., s. 45.
12 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, İstanbul, 1983, s. 35.
13 Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, Ankara, 1974, s. 49.
14 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), Ankara, 1987, s. 80-81.
15 Müderrisoğlu, a.g.e., s. 52-53; Geniş bilgi için bkz. Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, An-
kara, 1990, s. 79-80.
16 Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. Yüzyıldan Tanzimata Mali 
Tarih), İstanbul, 1986, s. 28.
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1.2. Osmanlı Devleti Üzerinde Kapitülasyonların Etkileri ve Önemi

Osmanlı Devleti’nin klâsik mali sistemi çeşitli sarsıntı ve yıpranmalara 
rağmen XVII. yüzyılın ikinci yarısına kadar ayakta kalabilmiştir. 1699 Kar-
lofça Antlaşması ile birlikte Osmanlı mali sistemindeki aksaklıklar belirgin 
biçimde ortaya çıkmaya başlamıştır.17 Osmanlı Devleti’ni ortak sömürge du-
rumuna sokan araç kapitülâsyonlar olmuş ve ülke pazarları Avrupa malları-
nın istilasına uğramıştır.18

1740 yılından başlamak üzere, Osmanlı Devleti ihracat, ithalat ve ülke 
üzerinden transit olarak geçen tüm malların değerleri üzerinden %3,0 ora-
nında gümrük vergisi almıştır. Ancak 1838’de İngiltere ile imzalanan Ticaret 
Antlaşması ile birlikte, Osmanlı ekonomisini günden güne çökerten yeni bir 
dönem başlamıştır.19 Hatta kapitülâsyonların kapsamı daha da genişletilerek, 
1861’de Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya ve Danimarka ile, Alman Gümrük 
Birliği, Hollanda, İsveç, Norveç, Rusya, İzlanda, ABD ve Avusturya-Macaris-
tan ile antlaşmalar imzalanmıştır.20

Osmanlı Devleti dış ticaret dengelerini koruyabilmek amacıyla birtakım 
tedbirler almaya çalışmış, ancak dış ticarette kapitülasyon ayrıcalıklarından 
yararlanan devletlerin tüccarlarıyla Osmanlı tüccarlarının rekabeti mümkün 
olmamıştır. Bu sebeple Osmanlı tüccarlarından birçoğu ayrıcalıklardan fay-
dalanabilmek amacıyla yabancı tüccarların himayesine girmek zorunda kal-
mıştır.21

Avrupa devletleri yakındıkları ticaret yasakları, yüksek ihracat gümrük-
leri, tezkere usulü, yed-i vahit (tekel) usulü ve iç gümrük uygulamalarından 
1838 antlaşmasıyla tamamen kurtulmuşlardır.22 Buna ilaveten kapitülasyon-

17 Cezar, a.g.e., s. 32.
18 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt: V, Ankara, 1988, s. 162.
19 Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), İstanbul, 1994, s. 66.
20 A.D. Noviçev, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yarı Sömürgeleşmesi, Ankara, 1979, s. 71.
21 Emine Kıray, Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, İstanbul, 2008, s. 74; Karal, a.g.e., s. 
163.
22 Ticaret yasakları; Osmanlı Devleti, pamuk, ipek ve bakır gibi hammaddelerle hububatın, iç 
piyasada yokluğu görülünce dışarıya satılmasını yasaklayabiliyordu. Oysa Avrupa ülkeleri, bu 
sırada hızla artan üretimlerini besleyecek hammadde bulmak zorundaydılar. Osmanlı Devleti 
tarafından zaman zaman bu maddelere konulan ihracat yasakları, işlerine gelmiyordu. Yüksek 
ihracat gümrükleri; İthalât gümrüklerinin kapitülâsyon antlaşmalarıyla dondurulmuş olmasına 
rağmen, Osmanlı Devleti, dışarıya sattığı mallara yüksek gümrükler koyabiliyordu. Örneğin 
yapağıdan ve Bursa ipeğinden %5’ten %21’e kadar, diğer mallardan da ortalama %10’dan %15’e 
kadar ihracat vergisi alınıyordu. Hububat ve zeytinyağından ise, bunların satışına izin verildiği 
zaman alınan ihraç gümrüğü %33’e kadar yükseliyordu. Tezkere usulü; Yabancı tüccarların 
Osmanlı Devleti’nde yerli ürün alıp satabilmeleri için devletten bir ruhsat almaları gerekiyordu. 
Avrupalılar bu ruhsatı alırken ödedikleri paradan ve çektikleri güçlükten kurtulmak istiyorlardı. 
Yed-i Vahit (tekel) usulü; Osmanlı Devleti bazı malların gerek alımını, gerekse satımını tekel altında 
tutuyordu; böylece bunlarda fiyat düşmeleri ya da fiyat artışları olmasını önlüyordu. 1838’de 
bu uygulama kaldırılmıştır. İç gümrükler; Osmanlı Devleti’ndeki iç gümrükler, Avrupa mallarına 
da uygulanıyordu. Avrupalılar bunlardan bağışıklık kazanmak, malların Osmanlı pazarının her 
yanında aynı fiyatla satılmasını sağlamak istiyorlardı. Osmanlı Devleti’nin dış piyasada para eden 
hammaddeleri ve tarım ürünleri yok pahasına dışarıya çıkarmak istiyorlardı. 1838 sözleşmesi, 
Osmanlı vergileri ve yasaları karşısında yabancılara, Osmanlı vatandaşlarına göre sayısız 
ayrıcalıklar tanıyan ikili bir yapıyı kurmuş oluyordu. (Tezel, a.g.e., s. 66-67).
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lar, yabancı sermayenin en elverişli koşullarla Osmanlı Devleti’ne girmesi için 
gerekli ortamı da hazırlamıştır.

Osmanlı Devleti’nde geniş yatırım imkânları olduğunu gören Avrupalı iş 
adamları kendi aralarında kurdukları şirketlerle ulaştırma, bankacılık, sa-
nayi, madencilik, kamu hizmetleri ve tarım alanlarında yatırımlar yapmağa 
başlamışlardır. Osmanlı Devleti, kapitülasyonlardan kurtulmak için çeşitli 
çabalara girişmiş ise de, olumlu bir sonuç elde edememiştir. Ancak I. Dünya 
Savaşı’nın başlaması ile birlikte tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti, 27 
Eylül 1914’te tek taraflı olarak kapitülasyonların kaldırılmasına karar vermiş-
tir. Kapitülasyonların kaldırılmasına başta Almanya olmak üzere bütün Av-
rupa devletleri tepki göstermiş, fakat Osmanlı Devleti geri adım atmamıştır.23

1.3. Osmanlı Devleti Döneminde Dış Ticaret Politikaları

XIX. yüzyıldan itibaren gelir-gider dengesi bozulan ve bütçesinde büyük 
açıklar veren Osmanlı Devleti, 1854-1874 yılları arasında Avrupa’dan 15 kez 
dış borç almak zorunda kalmıştır. 24 Ağustos 1854’te 5.500.000 Osmanlı 
lirası tutarındaki ilk borçlanma gerçekleşmiştir. İlk anda 3.300.000 liralık 
kısmı kullanılacak olan bu borçlanmada faiz oranı %6 ve ödeme süresi 33 yıl 
olarak tespit edilmiştir.24

1856’da ilan edilen Islahat Fermanı ile garanti edilen reformları gerçek-
leştirmek amacıyla borçlanma siyasetine hız verilmiştir.25 1854-1865 yılları 
arasındaki 11 yıllık dönemde toplam 40.470.000 liralık borçlanmaya gidilmiş-
tir.26 4 Şubat 1863’te Osmanlı Bankası’nın kurulması dış borçlanmayı daha 
da kolaylaştıran bir faktör olmuştur.27 1864 yılından itibaren dış borçlarda 
önemli artışlar olmuş ve 1865-1874 yılları arasında 204.460.000 lira borç 
alınmıştır.28

Bu dönemde alınan borç önceki döneme göre %400’ün üzerinde artış gös-
termiştir. Üstelik tahvillerin satış fiyatı düşük olduğundan ele geçen para daha 
da azalmıştır. Osmanlı Hükümeti 6 Ekim 1875’de dış borçların ancak yarı-
sını ödeyebileceğini ilan etmiştir.29 Aslında 1865’ten itibaren Osmanlı Devleti 
borçlarını ödemede sıkıntı çekmeye başlamış, Osmanlı Bankası’nın devreye 
girmesi iflası önlemiştir.30 Ne var ki borç taksitlerini ödeyebilmek için yeni 
borç alma noktasına geldikten sonra, iflasın kaçınılmaz olduğu anlaşılmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin 1875 yılı gelirleri, aynı yıl ödenecek borçlarına yetmedi-
ği için ödemeleri durdurmak zorunda kalmıştır. Böylece 1876’dan Muhar-

23 Müderrisoğlu, a.g.e., s. 59.
24 Önsoy, a.g.e., s. 45.
25 Bayram Kodaman, “Avrupa Emperyalizminin Osmanlı İmparatorluğu’na Giriş Vasıtaları (1838-
1914)”, Millî Kültür, Cilt: 2, Sayı: 1, Ankara, 1990, s. 28.
26 Önsoy, a.g.e., s. 100.
27 Edhem Eldem, Osmanlı Bankası Tarihi, İstanbul, 1999, s. 83.
28 Önsoy, a.g.e., s. 100.
29 Donald C. Blaisdel, Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa Mali Denetimi “Düyun-u Umumiye”, İs-
tanbul, 1979, s. 78.
30 İ. Hakkı Yeniay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, İstanbul, 1964, s. 52.
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rem Kararnamesi’nin uygulanmaya başlamasına kadar Osmanlı’dan alacaklı 
olanlar bütün girişimlerine rağmen alacaklarının ödenmesi konusunda bir 
sonuç alamamışlardır.31

2. Düyun-u Umumiye İdaresi’nin Kurulması

6 Ekim 1875 günü yayımlanan bir kararname ile iflâs durumu resmen 
açıklanmış ve yabancı elçilere gerekli duyurular yapılmıştır. Görüşmeler so-
nunda 1881 yılında anlaşmaya varılarak Düyun-u Umumiye İdaresi kurul-
muştur.32 210.047.778 lira borç tespit edilmiş, ödenmesi gecikmiş olan faizle-
rin tutarı olan 67.984.295 liranın eklenmesiyle, borcun tamamı 278.082.073 
Türk lirasına ulaşmıştır.33 Muharrem kararnamesiyle borç tutarı 116.135.063 
liraya indirilmiştir. Bu kararname ile kurumlaşan Düyun-u Umumiye İdaresi, 
kendisine ayrılan gelirlerin yönetimi ve tahsili için Osmanlı Devleti içerisinde 
güçlü bir örgüt kurmuştur.34

Kararnamenin yayımlanmasından sonra yapılan dış borçların bazılarına 
karşılık gösterilen gelirlerin tahsili ile de Düyun-u Umumiye İdaresi görev-
lendirilmiştir. Böylece, adı geçen idare devlet gelirlerinin %32’sini yönetme ve 
tahsil etmeye başlamıştır.

Yabancılara verilen ayrıcalıklar, sanayiyi olduğu kadar ticareti de olum-
suz etkilemiş, sınırlı olan iş alanları yabancıların tekeline girmiştir. Yabancı 
ticaret sermayesinin Osmanlı Devleti’ne girişi, kısmen de olsa tarımsal kesimi 
de ticaret sermayesine açmış, kırsal alanlardaki zor yaşam koşulları, halkı 
şehirlere çekmiş, ithal mallar satan mağazaların sayısı artmıştır.35

31 A.D. Velay, Türkiye Maliye Tarihi, Ankara, 1978, s. 206-207, 230-231.
32 Feyzullah Ezer, “Mütareke Dönemi Türkiye’de Tarım ve Sanayi”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 218, İstanbul, Eylül-Ekim 2015, s. 135; Kıray, a.g.e., s. 211.
33 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nin felâketle neticelenmesi, Osmanlı Devleti’nden alacağı olan 
yabancıları da endişeye düşürmüştür. Alacaklılar Berlin Kongresi’nde endişelerini dile getirerek, 
Rusların istediği savaş tazminatının ödenmesi durumunda, Osmanlı Devleti’ndeki, Avrupa mali 
menfaatlerinin zedeleneceğini iddia etmişlerdir. Bu sebeple Berlin Kongresi’nde borçlar meselesini 
görüşmek üzere devletlerarası bir komisyon kurulmasına karar verilerek Düyun-u Umumiye ida-
resinin kurulmasıyla ilgili ilk adım atılmıştır. (Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt: VIII, Ankara, 
1988, s. 426, 428).
34 Osmanlı Devleti tarafından 6 Ekim 1875 günü yayımlanan kararnameye göre; bütün iç ve dış 
borçların faiz ve borç ödemeleri beş yıl için yarıya indirilmiştir. Altı ay sonra dış borç taksitlerinin 
ödenmesi tümüyle durdurularak, beş yıl süreyle hiçbir ödeme yapılmamış ve bu durum 
uluslararası birçok tartışmalara yol açmıştır. Osmanlı borçları konusunda alacaklı İngiliz, Fransız, 
Avusturya ve İtalya temsilcileriyle 1880 yılında yapılan uzun görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış 
ve anlaşma bir kararname şeklinde 20.12.1881 günü yayımlanmıştır. Yayın günü eski takvimle 
28 Muharrem 1299 tarihine rastladığından, kararname malî tarihimizde “Muharrem Kararnamesi” 
şeklinde adlandırılmıştır. Muharrem Kararnamesi hükümleri gereğince kurulan örgüt halk 
arasında ve maliye tarihimizde kısaca “Düyun-u Umumiye İdaresi” olarak anılmaktadır. Bütün 
örgüt, bir genel müdürün yönetimi altında bulunan İstanbul’daki İdare Merkezi’ne bağlanmıştır. 
Hesap ve yönetim işleri düzgün olmasına rağmen, yönetim giderleri son derece kabarıktı ve bu 
giderler ayrılan gelirlerden karşılandığından Osmanlı ekonomisi için ağır bir yük oluşturmuştur. 
Maliye Nezareti’ne bağlı memur sayısı 5.000 dolayındayken, Düyun-u Umumiye İdaresi’nde 
çalışan personel sayısı 8.000’e ulaşmıştır. (Müderrisoğlu, a.g.e., s. 122-125); Ayrıca bkz. Bedri 
Gürsoy, “Muharrem Kararnamesi’nin 100. Yılı”, Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye’nin 
Ekonomik Gelişmesi Semineri, Ankara, 1982, s. 219-303.
35 Ahmet Emin Yaman, Kurtuluş Savaşında Anadolu Ekonomisi (1919-1922), Ankara, 1998, s. 47. 
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Öte yandan, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine ilişkin, 1878 yılında 
başlayan ve 1918 yılına kadar sürdürülen dış ticaret istatistikleri yayımlan-
mıştır. Söz konusu istatistikler gümrük giriş ve çıkış kayıtlarını esas almıştır. 
Yayımlanan istatistiklerde 1878-1907 dönemi sistematik bir eşya ve mal sı-
nıflandırılması yapılmamış, 1907-1909 yıllarında 26 bölümde toplanan 554 
eşya ve mal, 1910 yılından sonra ise, 28 bölümde toplanan 441 eşya ve mal 
üzerinden sınıflandırma yapılmıştır.36

2.1. Milli Mücadele Döneminde Dış Ticaret Politikaları

Milli Mücadele başlangıcında, damga, tuz tekeli, alkollü içki vergileri, bazı 
vilâyetlerin gümrük vergileri, deniz ve kara avı ruhsat tezkeresi gelirleri, Dü-
yun-u Umumiye İdaresi’nin kontrolü altındaydı. Bu durum Millî Mücadele’yi 
finansman yönünden olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri olmuştur. 
Ayrıca hayati önem taşıyan Ege, Marmara ve Akdeniz limanlarının, işgal al-
tında bulunması, gümrük vergisi gelirlerini son derece kısıtlamıştır. Ancak, 
1921 yılından itibaren Fransa ve İtalya’nın savaştan çekilmeleri ile gümrük ve 
dış ticaret gelirlerinde önemli artışlar sağlanmıştır.37

Ankara Hükümeti’nin kontrolündeki, Trabzon, Samsun, İnebolu gibi Ka-
radeniz ve Antalya, Mersin gibi limanlardan yapılan ithalatın hacmi de çok 
sınırlı kalmıştır. Bu sınırlı ithalat ise çok büyük ölçüde askerî ihtiyaçları ve 
savaş koşullarının zorladığı beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 
yapılmıştır.38 TBMM hükümeti, kontrolü altındaki limanlarda vergileri artır-
ma yoluna giderek, gümrük depolarında bir haftadan fazla bekleyen mallar-
dan alınan Ardiye Resmini (depo vergisi) on kat artırmıştır.39 Bunun yanında 
usulsüzlük cezalarını beş katına çıkarmış,40 gerekli görüldüğü dönemlerde de 
gümrük vergisi muafiyetleri uygulanmıştır.41

TBMM Hükümeti daha fazla ticaret yapma konusunda dış ülkeler nez-
dinde girişimde bulunmuş, fakat savaş nedeniyle şartlar buna müsaade 
etmemiştir. Anadolu’daki savaş şartlarından dolayı üretim yetersiz olmuş 
ve fazla ihracat yapılamamıştır. Bu durum hükümetin mali bakımdan zor-
luklar içinde kalmasına, gelirlerini gümrük ve vergilere bağlamasına neden 
olmuştur.42

36 Müderrisoğlu, a.g.e., s. 74.
37 Müderrisoğlu, a.g.e., s. 80.
38 Tezel, a.g.e., s. 160.
39 22 Temmuz 1336 (1920) tarih ve 96 No’lu “Memleketimize vürut edecek eşyanın gümrük resmine 
tabi tutulması hakkında kararname.” Millî Mücadele Dönemi Bütçeleri ve Mali Mevzuatı (1920-1923), 
Maliye Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 343; TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt: I, s. 396-407. (28 Temmuz 1336 
(1920) tarih ve 8 No’lu Gümrük resminin beş misline iblâğına dair kanun.)
40 TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt: 19, Ankara, 1961, s. 159-262 (17 Nisan 1338 (1922) tarih ve 222 
No’lu cezayı naktilerin iblâğına dair kanun.)
41 29 Temmuz 1337 (1921) tarih ve 1073 No’lu “Türkiye dahilinde otomobil ve kamyon işletmesi ve 
nakliyatı umumiyeye mahsus otomobil ve kamyonlar levazımının gümrük resminden muafiyeti hak-
kında nizamname.” Millî Mücadele Dönemi Bütçeleri ve Mali Mevzuatı, s. 345; TBMM Zabıt Ceridesi, 
Cilt: 29, s. 197-202, 242 (16 Nisan 1339 (1923) tarih ve 336 No’lu İhtiyacatı umumiye için celb 
olunacak madeni boruların gümrük resminden muafiyeti hakkında kanun.)
42 Orhan Duru, Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları, İstanbul, 2001, s. 146.
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Ordu gereksinimlerini karşılama da yeterli olunamadığı alanlarda tüccar-
larla temasa geçilmiştir.43 Sermayenin sınırlılığı nedeniyle tüccarlar, ticaret 
grupları oluşturarak, Müdafaa-i Milliye Vekâleti ile müteahhitlik sözleşmeleri 
yapmışlardır. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda iç borçlanmaya gitmiş 
olması da, tüccarı olumsuz etkilemiş ve bunalım içine sokmuştur. Konu ile ilgi-
li olarak Kazım Karabekir Paşa Heyeti Temsiliye’de yaptığı konuşmada; “Birçok 
yerde rast geldim, bütün zenginlerin elinde, senadat mazbatalar, sened-i mah-
susalar doludur. Hayvanı, malı her şeyi alınmış, hükümet, verilmesi için emir 
veriyor. Fakat para yok. Birçok zengin tüccar iflasın eşiğine geldi.”44  demiştir.

Bunun yanında, birçok yabancı firma Türk ortaklarla, ya da Türk me-
murlarla birlikte çalışarak, özel ayrıcalıklardan yararlanmak suretiyle, büyük 
kazançlar elde etmiştir.45 Bu arada, Suriye’ye tahıl, sebze, yağ ve bahçe ürün-
leri, Sovyetler Birliği’ne buğday, yulaf ve saman ihracatı yapılarak, dış ticaret 
açığının büyümemesine çalışılmıştır.46 Bununla beraber, bu ürünlerin ihra-
catı da, ayrıcalıkların söz konusu olması ve üretimin düşmesi nedeniyle azal-
mıştır. Örneğin, tiftik savaş öncesinde 60.000 balya olarak ihraç edilirken, bu 
oran 20.000-25.000 balyaya gerilemiştir. Ülkede bol miktarda yün ve yapağı 
olmasına rağmen işlenerek ihraç edilememiş, ihracatın temelini oluşturan ta-
rım ve hayvancılık ise felâkete uğramıştır.47 1921 yılında Antalya, Trabzon, 
Samsun ve Erzurum’dan, on aylık süre içinde 9.317.822 liralık ihracat yapıl-
mış, 2 milyon lira açık verilmiştir.48

4 Şubat 1922 tarihinde TBMM’de yapılan gizli toplantıda, Türk ekonomisi-
nin çökmemesi için, ihracatın kolay gerçekleşmesi ve ihracat işleriyle uğraşan 
tüccarların özendirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.49 TBMM’nin 13 Şubat 
1922 tarihli toplantısında söz alan Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey’de aynı 
doğrultuda bir konuşma yapmıştır.50 Hükümet ise, ticarette gümrük vergileri-
ni yükselterek, hem ithalatı önlemeye çalışmış, hem de iç pazarın korunması-
nı sağlamıştır. Bu konu ile ilgili olarak Suriye ile TBMM arasında 10 Haziran 
1922’de gümrük itilâf namesi imzalanmıştır.51

Buna ilaveten TBMM Hükümeti, kaynak sıkıntısı sebebiyle, harcamaları 
dikkatli yapmaya çalışmış, paranın ülkede kalması için, ülke dışından beş 

43 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt: I, s. 191, Cilt: II, s. 685.
44 Uluğ İğdemir, Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Ankara, 1989, s. 117.
45 Müderrisoğlu, a.g.e., s. 80.
46 Ahmet Emin Yaman, “Kurtuluş Savaşı Ekonomisi ve Maliyesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp 
Tarihi Dergisi, Yıl: 6, Cilt: 3, Sayı: 12, Kasım 1993, s. 50.
47 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt: II, s. 62, 745.
48 Yaman, a.g.e., s. 51.
49 TBMM’nin 4 Şubat 1922 tarihli toplantısında söz alan Antalya Milletvekili Rasih Efendi; “Ülke 
içindeki mal sevkiyatında gümrük uygulanması, açlık tehlikesine yol açtığı gibi, iç pazarın yaban-
cılara kaptırılmasına neden olmaktadır. Bugün aynı tedbir neticesinde hububatı toprağın altında 
çürüteceğiz.” demiştir. TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt: II, s. 687.
50 TBMM’nin 13 Şubat 1922 tarihli toplantısında söz alan Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey; “Uy-
gulanan gümrüğün çok yüksek olması, iç pazarı koruyalım derken kaçakçılığa neden olmakta, bu 
da gümrük vergisi kayıplarına yol açmaktadır.” demiştir. TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt: II, s. 757.  
51 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt: III, İstanbul, 1999, s. 415.
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liraya alınan kaputu, iç piyasadan onbir liraya almıştır.52 Bu kayıpları telafi 
etmek ve gelir artırıcı önlemler almak amacıyla da, TBMM Hükümeti, Osmanlı 
Devleti tarafından çıkarılan, Nisan 1918 tarihli gümrük kanununu yeniden 
düzenlemiştir.53

Dış ticaretin kapitülasyonlar sonucu yabancıların elinde olması ve azın-
lıklar dışında dış ticaretle iştigal edenlerin bulunmaması, Anadolu’da bir boş-
luğun doğmasına neden olmuştur. Dış ticaret açığı Milli Mücadele boyunca 
artarak devam etmiştir. Rus yardımları yoluyla sağlanan silah, cephane, teç-
hizat ve altın paralarla dış finansman ihtiyacı bir dereceye kadar giderilmeye 
çalışılmıştır.54

Gazi Mustafa Kemal Paşa savaş ekonomisinin gereği olarak “topyekûn sa-
vaş” anlayışı içinde kalarak Milli Mücadele’yi yönetmiştir. Dolayısıyla ülkenin 
siyasal, ekonomik ve askeri kaynaklarının tümünü harekete geçirmeye çalış-
mıştır. 1920-1923 döneminde TBMM Hükümeti her insanı ve her maddeyi 
zafere ulaşmak için en iyi şekilde kullanma gayreti içinde olmuştur.55

Milli Mücadele’nin kazanılmasıyla birlikte, bazı mallara konulmuş olan it-
hal yasağı, Ocak 1923’te kaldırılmıştır. Bu mallar ile vergisi 15 kata çıkartıl-
mış olanlar üzerindeki spesifik vergi değerleri katsayısı 12 kata indirilmiştir.56

1923 yılında ithalat 144.000.000, ihracat ise 84.000.000 lira olmuştur. 
1923 yılında 60.000.000 liralık dış ticaret açığı meydana gelmiştir. Kuşkusuz 
bunda, ithalatın serbest olması önemli rol oynamıştır. Bu rakamlar 1924 yı-
lında ithalat 193.000.000, ihracat 158.000.000 lira olarak gerçekleşmiş ve dış 
ticaret açığı 35.000.000’na düşmüştür.57

1923 Lozan Ticaret Sözleşmesi ile Türkiye, sözleşmeyi imzalayan ülke-
ler karşısında, daha önce 1916 tarifesinin on iki katına yükseltilen oranları 
bazı mallarda 1916 tarifesinin 9 katına indirmeyi ve yürürlükteki oranları 
beş yıl değiştirmemeyi üstlenmiştir. Ancak Türk Lirası’nın sterlin karşısında 
%30’dan daha çok değer kaybetmesi ya da olağan dışı iktisadî kriz durumla-
rında Türk hükümeti istediği kararları alma hakkını elde etmiştir.58

52 Yaman, a.g.e., s. 53.
53 Osmanlı Hükümeti, sonuncusunu 1918 Nisan’ında çıkarttığı gümrük kanunlarıyla, 1916 ta-
rifesindeki maktu değerleri belirli katsayılarla arttırmıştı. Ne var ki, aynı yılın sonlarına doğru 
İttihatçılar yenilgiyi kabul etmişlerdi. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a giren 
işgal kuvvetlerinin direktifiyle, yeni İstanbul Hükümeti, Nisan 1918 tarihli gümrük kanununu 
yürürlükten kaldırmıştı. Böylece 1916 spesifik oranlarına yeniden dönülmüş oldu. 1916 tarifesi 
o yılki fiyatlara göre ortalama %18’lik bir ad valorem vergiye eş değerde gümrük vergisi tahsilâtı 
sağlamıştı. Hâlbuki 1918 vergi tahsilâtı, fiyat artışları ve kâğıt paranın değer kaybı nedeniyle, 
ancak %5, %6’lık bir ad valorem vergiye tekabül eden bir düzeyde kalmıştı. Bu nedenle, 1921’de 
işgal kuvvetlerinin izniyle, savaştan önceki gümrük rejimine, yani %11’lik ad valorem vergi uy-
gulamasına dönülmüştür. Ankara’da toplanan TBMM, çıkardığı ilk kanunlardan biriyle, spesifik 
vergi değerlerini beş kat artırarak, 1916 tarifesini kendi egemenliği altındaki limanlarda yeniden 
yürürlüğe koymuştur. (Tezel, a.g.e., s. 159).
54 Müderrisoğlu, a.g.e., s. 81.
55 Erdinç Tokgöz, Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2007), Ankara, 2007, s. 42.
56 Müderrisoğlu, a.g.e., s. 76.
57 Yaman, a.g.e., s. 51.
58 Tezel, a.g.e., s. 160.
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Sonuç

Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılın başlarından itibaren her alanda olduğu gibi 
tarım ve sanayi alanında da Batılı devletlerin gerisinde kalmaya başlamıştır. Ba-
tılı devletlerin sürekli değişebilen ticari, ekonomik ve teknolojik hamleleri karşı-
sında Osmanlı ticaret ve ekonomik anlayışı durağan kalmış, o zamana kadar iyi 
işleyen ve yeterli olan Osmanlı ticari ve ekonomik düzeni bozulmaya başlamıştır.

Batılı devletlerin ele geçirmiş oldukları siyasi, askeri ve ekonomik üstün-
lükleri XVIII. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan sanayi devrimiyle daha belirgin 
hale gelmiştir. 1838 yılında İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan 
ve daha sonra birçok batılı devlete tanınan ticaret antlaşmaları ve kapitü-
lasyonların genişletilmesiyle birlikte Osmanlı toprakları hammadde ve pazar 
açısından Avrupa malları için cazip sömürge alanları olmaya başlamıştır.

XIX. yüzyılda bütçesi büyük açıklar vermeye başlayan Osmanlı Devleti, 1854 
yılından itibaren batılı devletlerden borç almak zorunda kalmıştır. Borçların 
geri ödenmesinde yaşanılan sıkıntılar Osmanlı’yı zor durumda bırakmış ve ala-
caklı devletler tarafından 1881 yılında “Düyunu Umumiye İdaresi” kurulmuştur.

Osmanlı hükümetleri zaman zaman tarım ve sanayi alanında birtakım re-
formlar yapmak istemişlerse de dönemin şartları buna imkân vermemiştir. II. 
Meşrutiyet’in ilanı sonrası ortaya çıkan iyimserlik havasıyla sayıları önemli öl-
çüde artan gazete ve dergilerde ticaretin önemini vurgulayan yazılar yoğunluk 
kazanmıştır. Bu yazılarda Müslüman-Türk unsurun ticarette ağırlıklı olarak 
yer almaları ve milli ekonomiye daha çok katkı yapmaları gerektiği vurgulan-
mış, fakat Türk Müslüman tüccar yaratma çabalarının sonucu milli mücade-
leden önce alınamamıştır.

I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerinde üretken nüfusun silâh 
altına alınması sanayi ve tarımsal üretimde büyük düşüşlere neden olmuş ve 
bu durum vergi gelirlerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Mondros Mütare-
kesi sonrası, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu Milli Mücadele bo-
yunca yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, TBMM Hükümetleri ve Türk 
Milleti büyük bir dayanışma örneği göstermiş, maddi-manevi bütün varlığını 
ortaya koyarak zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır.
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KARADENİZ’İN KUZEYİNDEN TÜRKİYE’YE YAPILAN 

GÖÇLERDE TRABZON
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Öz

19. yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinden Osmanlı topraklarına yapılan göç-
lerde Trabzon bir liman şehri olarak külliyetli sorumluluklar yüklenmiştir. 
Öncelikli rolü transit aktarım limanı iken muhacir sayısı arttıkça geçici iskân 
bölgesi haline gelen Trabzon, zaman zaman daimi iskân yeri olarak da kulla-
nılmıştır. Muhacirlerin beslenme, barınma, tedavi ve sevk edilmeleri konusun-
da elbirliği yapan bölge halkı yardımlarıyla devlete destek olmuşlardır. Kırım 
Savaşı’nın ardından başlayan ve 93 Harbi’ne kadar süren bu göç dalgasında 
Trabzon’un rolünün incelendiği çalışmaya arşiv kaynakları esas alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Trabzon, Göç, Muhacir, Kırım Savaşı, İane.

Trabzon During The Migration From North Side Of The Black Sea 
To Turkey, After Crimean War (1856-1877)

Abstract
During the migrations from north side of Black Sea to Ottoman territories in 

19th century, Trabzon undertook comprehensive responsibilities as a port city. 
Its main role was firstly to be a transit passage port but after the increase in 
the number of the emigrants, Trabzon became a place for a provisional settle-
ment, and then the settlement to a certain extent. People of the region coopera-
ted for the solution of problems of emigrants like food, shelter, treatment and 
transfer with the state. In this migration movement that started after Crimean 
War and lasted as the 93 War started, the role of Trabzon is considered with 
reference to the archive resources.

Keywords: Trabzon, Migration, Emigrant, Crimean War, Subsidy.

Coğrafi konumu gereği Karadeniz’deki önemli liman kentlerinden biri olan 
Trabzon, bölgenin güneyinden gelen ürünlerin Karadeniz kıyısına ve İstan-
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bul’a ulaştırılmasının yanı sıra İran transit ticaretinin de merkezi durumun-
dadır.1 Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan sonra Karadeniz’deki Avrupa ticare-
tinin gelişimi Trabzon’un ekonomik gelişimini etkileyen en önemli faktördür.2 
19. yüzyılda limanda yoğunlaşan ticari faaliyetlerin yanı sıra tarım ve sanayi 
alanında da etkin olmaya başlamıştır. Yüzyılın başında 1830 nüfus sayımına 
göre kent merkezinde 6300 erkek vardır ve nüfus 13 bin civarında olmalıdır.3 
1850’lerde 70 bine ulaşan nüfus 1860’larda gerileyerek 55 bine düşmüştür.4 
Söz konusu düşüşte 1859-1864 yılları arası gerçekleşen Karadeniz’in kuze-
yinden Osmanlı topraklarına yayılan ikinci göç dalgası etkili olmuş olmalıdır. 
Zira limanlarda yaşanan yoğunluk ve kargaşa özellikle göçün ikinci kısmında 
etkin olan gemi mürettebatının ölümüne kadar yayılan salgın hastalıklar5 böl-
gede ticari faaliyetler için bulunan nüfusu etkilemiş olmalıdır.

Göçlerin sorumlusu Karadeniz’in kuzeyinde 16. yüzyılda Kazan ve Astra-
han’ın, 17. yüzyılda İtil boyunun, 18. yüzyılda Kırım’ın ilhakıyla Karadeniz 
sahillerine ulaşan Rusya’nın uyguladığı kolonizasyon hareketleri ve demog-
rafik politikalardır. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’ni ulusal ve ulus-
lararası olmak üzere çift yönlü yeni bir sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Bu 
sorun 19. yüzyılda Deşt-i Kıpçak’tan Türkiye’ye yapılan ve zamanla kitlesel 
boyuta ulaşan göçlerdir. Küçük Kaynarca Antlaşması’nın ardından 1783’te 
Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ile başlayan Karadeniz’in kuzeyinden Osmanlı top-
raklarına yapılan göçler 20. yüzyılın sonuna kadar süreklilik arz etse de göçe 
iştirak eden nüfuslar dikkate alındığında üç dalga halinde incelebilmektedir.

- İlki Kırım’ın ilhakının6 hemen ardından başlayan 1800’lere kadar devam 
eden ve Kırım Tatarlarının Osmanlı topraklarına geçerek Dobruca’da iskânıy-
la gerçekleşmiştir.

- İkinci dalga, Kırım Savaşı’nın (1853-1856) hemen ardından başlayan ve 
93 Harbi’ne kadar devam eden süreçtir.

- Üçüncü dalga ise, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın kaybedilmesinin ar-
dından imzalanan anlaşmalar doğrultusunda kaybedilen topraklardaki hal-
kın Osmanlı topraklarına çekilmesi şeklinde olmuştur.

Söz konusu dönemlerden ilk dalgada gelen muhacir sayısının gelişinin za-
mana yayılmış olması ve iskân edildikleri yerlerin Dobruca’da bulunması gü-
ney Karadeniz sahilindeki liman şehirlerini etkilememiştir. Ancak Kırım Sava-
şı’nın ardından başlayan ikinci göç dalgasında muhacir sayısının -yüz binlerle 
ifade edilecek boyutta- çokluğu ve bu sayının 1859-1862 yılları arasında üç yıl 

1 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara, 
1997, s. 365.
2 A. Üner Turgay, “Trade in Merchants in Nineteenth-Century Trabzon: Elements of Etnic Conflict”, 
Christians and Jews In The Ottoman Empire, New York, 1982, s. 287.
3 Çadırcı, a.g.e., s. 365; Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, İstanbul, 2010, s. 242.
4 Ahmet Karaçavuş, “XIX. Yüzyılda Trabzon Nüfusu”, Trabzon Tarihi Sempozyumu Bildirileri 6-8 
Kasım 1998, Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon, 2000, s. 434.
5 Özgür Yılmaz, “1864 Kafkas Göçü Hakkında Bir Rapor”, Mavi Atlas, 3/2014, s. 150.
6 1783-84’de yaklaşık 80.000 Tatar, Kırım’ı terk ederek Besarabya ve Dobruca’da yerleşmiştir. 
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı ardından yoğunlaşsa da kitlesel boyutta değildir.
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gibi kısa bir süre içinde Osmanlı topraklarına ulaşması ve Rusya’nın yalnız-
ca deniz ulaşımına izin vermesi, güney Karadeniz sahilindeki Osmanlı liman 
şehirlerine özel sorumluluk yüklemiştir. Samsun, Sinop ve Trabzon limanları 
söz konusu sorumluluğu paylaşırken, Trabzon, tarihi İpek Yolu’ndaki sorum-
luluğuyla ön plana çıkmıştır. Zira gemi bulmakta oldukça zorlanan muhacir-
ler Karadeniz’de bulunan ticaret gemilerine, yük gemilerine binerek Trabzon 
Limanı’na ulaşmışlardır. Üçüncü dalga ise, 93 Harbi’nin ardından başlayan 
göç dalgasıdır. Savaşın ardından kaybedilen topraklar arasında Trabzon Eya-
leti’ne bağlı Batum toprakları da bulunmaktadır. Dolayısıyla üçüncü dalgada 
Trabzon’un sorumluluğu çok daha farklı boyuttadır. Bu süreç; kara yoluyla 
gelen muhacirler, ilerleyen Rus ordusu, bölgede hareketlenen Ermeni varlığı 
gibi çok boyutlu ve müstakil çalışma gerektiren dönemdir.7

Dolayısıyla çalışmamız, Kırım Savaşı sonrası başlayan ve 93 Harbi öncesi 
gerçekleşen ikinci göç dalgasıyla sınırlandırılmış ki bu süreç kendi içinde iki 
dönem olarak incelenmelidir. İlk dönem, Kırım Savaşı ile başlamışsa da esas 
gelişimi Şeyh Şamil’in Ruslara teslim olmasıyla (1859) şekillenmiştir. Zira 
Ruslar Kuban boyunda ilerlerken, bir yandan bölgedeki isyanın intikamını 
almak üzere katliamlar yapıp öte yandan da bölge halkını “ya Osmanlı Dev-
leti’ne göç edersiniz ya da gösterilecek bölgeye yapılacak sürgünü kabul eder-
siniz.” seçimine zorlanmıştır.8 Bölgedeki özellikle Nogaylar başta olmak üzere 
Çerkes ve Dağıstan halklarının Kerç ve Kefe üzerinden geçerek Kırım’a ulaşıp 
buradaki Kırım Tatarlarını etkilemeleriyle gelişen bu dönem göçleri kısa sü-
rede yüz binlerle ifade edilir boyuta ulaşmış ve 1859 sonbaharından itibaren 
1862 yılına kadar üç yıl devam etmiştir. Muhacirler ağırlıklı olarak Nogaylar 
ve Kırım Tatarlarıdır. Çerkes ve Dağıstan muhacirleri de vardır, ancak bunlar 
az sayıda, küçük guruplardır. Bu göç dalgasının ikinci dönemi, 1863 yılı so-
nunda Rusların Kafkaslarda ilerlemesine paralel olarak Çerkeslerin Karade-
niz sahillerine yığılmasıyla başlamış, 1864 yılı sonuna kadar en yoğun Çerkes 
göçünün yaşandığı dönemdir. Osmanlı Devleti’nin söz konusu ulusal ve ulus-
lararası boyutları olan göç sürecini yönetmede göstermiş olduğu yaklaşımlar, 
her iki dönemin oluşum ve gelişiminden etkilenmiştir.

Kırım Savaşı’nın ardından başlayan göçlerde Osmanlı Devleti’nin hazırlık-
sız yakalandığı görülmektedir. Ancak kısa sürede kurumsallaşmaya giderek 
kurduğu Muhacir Komisyonu ile söz konusu işlemlerin tek elden yönetilmesi 
durumu telafi etse de özellikle Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu ekono-
mik sıkıntı, nakit yetersizliği9 muhacirler için yapmak istedikleri ile yapabil-

7 93 Harbi’yle başlayan göç ve iskân konusunda yapılmış çalışma için bkz. Oktay Özel, “Muhacir-
ler, Yerliler ve Gayri Müslimler: Osmanlı’nın Son Devrinde Orta Karadeniz’de Toplumsal Uyum Sı-
nırları Üzerine Bazı Gözlemler”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı: 5, Bahar, 2007, s. 93-112. 
8 Hayati Bice, Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, Ankara, 1991, s. 48.
9 Kırım Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’nin mevcut bütçesi bir savaş yükünü kaldıracak güçte de-
ğildir. 1852-53 bütçesi 21.420.797 kuruşluk açık vermiştir. 948.892.693 kuruş olarak belirlenen 
1853-54 bütçesinden askeri harcamalara ancak 430.372.000 kuruş ayrılabilmiştir. Bu miktarla 
savaş masraflarının karşılanması, ordunun silah, mühimmat ve iaşesinin temin edilmesi ise müm-
kün değildir. Maliyenin durumunu telafi etmek ve savaş masraflarını karşılamak üzere bazı tedbir-
ler alınmış; orduların bulunduğu yerlerde geçerli olacak Ordu kaimesi çıkarılmış ve ülke genelinde 
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dikleri arasında sıkışıp kalmasına neden olmuştur.
Muhacir Komisyonu, 5 Ocak 1860 tarihli İrade-i Seniyye ile kurulmuş, 

Trabzon Valisi Hafız Paşa, komisyon başkanlığına getirilmiştir.10 Hamidiye 
Vakfı Dairesi’nde çalışmalarına başlayan11 komisyon, Ticaret Nezareti’ne bağ-
lı iken Temmuz 1861’de bağımsız bir kurum haline getirilmiştir.12 1860’da 
kuruluşunun ardından vilayetlerde şubelerinin açılmasına başlanmışsa13 da 
Komisyon’un sistemli bir taşra teşkilatı yoktur.14 Muhacir sayısının binler-
ce olması üzerine iskân işlerine nezaret etmek üzere Hafız Paşa Anadolu’da 
görevlendirilmiştir.15 Hafız Paşa’dan boşalan göreve Trablusgarb Valisi İzzet 
Paşa getirilmiştir. 1863’de başlayan göçün ikinci döneminde ise Komisyon 
Başkanı Vecihi Paşa’dır. Bu dönemde alt yapının hazırlanmasına fırsat bu-
lamadan muhacirlerin Trabzon’a yığılmasıyla ortaya çıkan sorunlar üzerine 
Trabzon Valisi durumu yazılı olarak ifade etmişse de alınması gereken tedbir-
lerin aciliyetine binaen vaziyeti izah etmek üzere bizzat İstanbul’a gitmiştir. 
Harekete geçen Bâb-ı Âli, muhacirlerin giriş noktalarından en önemli merkez 
olan Trabzon’a 3.000 kuruş maaşla, 5.000 kuruş harcırahla Komisyon Baş-
kâtibi Yaver Efendi’yi göndermiştir. 9 Aralık 1863’de Trabzon’a hareket eden 
Yaver Efendi’nin görevi; muhacirleri Anadolu ve Rumeli’de uygun mahallere 
sevk etmek, sevk edilenlerin isimlerini kaydetmek ve Trabzon’da kalacakların 
ikamet ve iaşe meselelerini çözmektir.16

Gerek dinini muhafaza etmek adına her şeyini geride bırakan muhacirler 
karşısında hilâfet makamının sorumluluğunu, gerekse Türk-İslâm dünyasın-
da büyük devlet olma sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye çalışan Os-
manlı Devleti söz konusu yükü taşımada çok zorlanmıştır. Bu yükün maddi 
ve manevi sorumluluğunu Türkiye halkına dağıtarak karşılamaya çalışmıştır. 
Söz konusu görev dağılımında Trabzon, liman şehir olması hasebiyle Kuban, 
Azak ve Kırım’daki diğer limanlardan çıkabilen Nogay, Kırım Tatarı, Çerkes, 
Çeçen, Abaza, Dağıstan vd. muhacirlerin kurtuluşa ulaşma anlamında var-
mak istedikleri hedef şehirlerden biri haline gelmiştir. Ancak Trabzon’un mu-
hacir meselesindeki rolü bu aşamadan sonra sadece geçiş şehri olmasından 

İane-i Cihadiye veya İane-i Harbiye adlı yardım kampanyası düzenlenmiştir. Bu iki tedbir yeterli 
olmayınca tarihte ilk defa dış borçlanmaya gidilmiştir. Besim Özcan, “Trabzon Eyaleti’nin Kırım 
Harbi’ne Katkıları”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 17, Erzurum, 2001, s. 247.
10 A.MKT.NZD.300-88. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri fon kodlarıyla verilmiştir. Çalışma-
nın hacminin artmaması için gerekli görülen belgelerin tarihleri verilerek diğerleri ihmal edilmiştir.)
11 A.MKT.NZD.301-55.
12 Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkasya Göçleri (1856-1876), TTK Yayınları, Ankara, 1997, s. 101; 
Ahmet Cevat Eren, Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri, Tanzimat Devri İlk Kurulan Göçmen Ko-
misyonu, Çıkarılan Tüzükler, İstanbul, 1966, s. 54-62.
13 Eren, a.g.e., s. 70.
14 Saydam, a.g.e., s. 118; Mehmet Yılmaz, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Muhacir İskân Poli-
tikası”, Osmanlı, Cilt: 4, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 589.
15 Bu görevlendirme dönemin Resmi Gazetesi Takvim-i Vekâyi’de “Sivas Eyaleti’nde Uzunyayla’da 
iskân edilmek üzere gönderilen muhacirlerin iskânı ve asayişi ile ilgilenecek bir memurun atanması 
ihtiyacına binaen, hem bölgeyi tanıması hem de konuyu çok iyi bilmesi hasebiyle Hafız Paşa bu 
göreve tayin edilmiştir.” ifadesiyle yer almıştır. Takvim-i Vekâyi, 5 M 1278, def’a 615.
16 Saydam, a.g.e., s. 111.
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öte ehemmiyetli bir boyut kazanmıştır. Zira muhacirlerin, önceleri İstanbul’a 
aktarılmasıyla söz konusu rolün kısa sürede ifa edileceği düşünülmüştür. 
Ancak 1859/1860 yılında İstanbul’a ulaşan muhacir nüfusunun binlerle ifa-
de edilir olması muhacirlerin İstanbul’a alınmadan direkt olarak daimi iskân 
bölgelerine gönderilmeleri kararını getirmiştir.17 Bu karar Trabzon’un sorum-
luğunu kat be kat arttırmıştır.

Kafkaslar üzerinden kara yoluyla18 ve kayıklarla, kuzeydeki liman şehirle-
rinden kendi imkânlarıyla bulabildikleri ticaret gemileriyle gelen muhacirle-
rin yaşadığı bu büyük insanlık dramının bütün çıplaklığıyla gözlemlenebildiği 
yerlerden biridir Trabzon. Söz konusu göçün kitlesel büyüklüğü nispetinde 
muhacirlerin iç bölgelere aktarılması rolünün sorumluluğu da büyük olmuş-
tur. Çünkü muhacirler, aç, susuz, çıplak, hasta ve perişan bir haldedir.

Ancak şehrin sorumluluğu bununla kalmamış, kış aylarında iç bölgelerle 
olan ulaşımın sağlanamaması, on binlerce nüfus muhacirin aylarca bu bölge-
de beklemesi, Trabzon halkına, yollar açılıncaya kadar muhacirlerin bakılıp, 
beslenmesi ve tedavi edilmesi sorumluluğunu da yükleyerek Trabzon’u geçici 
iskân bölgesine dönüştürmüştür. Kısa süre içinde kurumsal işbirliğine giden 
Trabzon halkı muhacirlerin ihtiyaçlarını karşılamada oldukça özverili davran-
mıştır. Osmanlı Devleti’nin iç yazışmalarına yansıyan söz konusu halk daya-
nışması muhacir-ensar kardeşliğinde ensara düşen sorumluluğun hakkıyla 
yerine getirdiğinin göstergesidir.

Osmanlı Devleti’nin iskân politikası; muhacirlerin boş arazilere iskân edil-
meleri ve ziraata alıştırılarak, üretici hale getirilmeleri çizgisi üzerinde şekil-
lenmiştir. Daimi iskân yerlerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye topraklarında 
boş arazilerin tespitine başlanmıştır. Bu zaviyeden incelendiğinde Türkiye’nin 
her yerinde muhacir iskânı yapılmıştır. Ancak ağırlıklı iskân bölgeleri Konya, 
Adana, Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve Sivas olmak üzere Orta Anadolu’da 
yoğunlaşmaktadır.

1. Transit Aktarım Limanı: Trabzon

Kırım Savaşı’nın ardından yaşanan ikinci göç dalgasında Kırım’a gelen 
ve 1859-1860 kışını burada geçiren Nogaylar, Kırım halkını etkileyerek bü-
yük göç dalgasını başlatmışlardır. Kısa sürede pasaport alanların sayısındaki 
artıştan dolayı göçü kısıtlama yoluna giden Rusya, 1860’ta nüfusun sadece 
onda birinin göç edebileceğini duyurmuş, ardından da sadece deniz yoluyla 
gidilebileceğini ilan etmiştir. Ancak Rusya’nın uyguladığı kolonizasyonla söz 
konusu çelişik kararlar göçü durdurmaya yetmemiş ve bölgede oluşan karga-
şa üzerine 1860 yılı sonunda göçe yeniden izin verilmiştir. Karadeniz’in kuzey 
sahillerine yığılan muhacirler bulabildikleri gemilerle, Osmanlı limanlarına 
ulaşmışlardır. Çeşitli kumpanya vapurları, Rus, Yunan ve Eflak gemilerinin 

17 A.MKT.NZD.294-22.
18 Kırım Savaşı sonrası yaşanan göç dalgasında kara yoluyla gelişler arşiv belgelerine çok yansı-
mamıştır. Sadece bir belgede ifade edilmiştir. A.MKT.UM.462-84 (11 Ramazan 77/23 Mart 1861). 
Rus hâkimiyetine geçen bölgelerin Kafkasların kuzey kısmında bulunmasından olmalıdır. Kara 
yolunun yoğun olarak kullanıldığı dönem 93 Harbi sonrası yaşanan göçlerdir.
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yanı sıra Türk kaptanların gemilerini kullanmışlardır. Ünyeli Hacı Abbasoğlu 
Süleyman Kaptan, Ünyeli Etmekçioğlu Kaptan, Ünyeli Ahmed Kaptan, Trab-
zonlu Mustafa Kaptan19 Ünyeli Mehmed Kaptan, Ünyeli Hüseyin Kaptan, Ün-
yeli Hacı Mustafa Kaptan, Trabzonlu Mehmed Kaptan, Tirebolulu Ömer Kap-
tan20 ön plana çıkan isimlerdir.

Göçün başladığı ilk dönemlerde Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskân po-
litikası gereği muhacirlerden kendi imkânlarıyla ticaret gemileriyle Samsun, 
Sinop ve Trabzon’a gelebilenler, gemilerle İstanbul’a alınmıştır.21 Burada ka-
yıtları yapılıp, iskân için boş yerler tespit edilerek gönderileceklerdir.

Kendi imkânlarıyla Trabzon’a gelebilen 220 nüfus Nogay muhaciri İs-
tanbul’a gidebilmek için gerekli gemi ücretini ödeyememişlerdir. Trabzon’da 
Polathane’de22 kalmaktadırlar, İstanbul’dan kendilerinin alınması için gemi 
talep etmek üzere Trabzon valiliğine dilekçe vermişlerdir. Valiliğin Muhacir 
Komisyonu’na yazdığı yazıda muhacirler için gemi gönderilmesinin masraflı 
olacağı, işlemekte olan vapurlarla navlunların ödenmesi suretiyle gönderile-
bileceği belirtilerek, bu konuda gerekli karar sorulmuştur.23 Komisyon, Trab-
zon Valisi İzzet Paşa’ya; “işlemekte olan Hazine-i Hassa ve Tersane-i Amire 
vapurlarıyla, 10 yaşından küçükler navlunsuz, büyükler ise askere uygulanan 
tarifeden yarım navlunla, ayrıca muhacirlerin, garip ve yardıma muhtaçlıkları 
vurgulanarak eşya ve yüklerinden para alınmayarak gruplar halinde gönderil-
meleri”24, kararını bildirmiştir.

Ancak kısa süre içinde gerek İstanbul’a gerek diğer liman şehirlerine ge-
len muhacir sayısı on binlerle ifade edilmeye başlanmıştır. Muhacirlerin İs-
tanbul’da gitmek üzere bekletilmesi ve her geçen gün yenilerinin eklenmesi; 
yevmiyelerin verilememesi, kış bastırdığı için kalacak yer, mangal, kömür te-
min sorunları, hastalıklar ve salgınların başlaması zaten zor durumda olan 
muhacirlerin durumunu daha da ağırlaştırmıştır. Osmanlı Devleti Trabzon, 
Samsun ve Sinop gibi liman şehirlere gelen muhacirlerin İstanbul’a alınması 
yerine, direkt olarak Anadolu’nun iç bölgelerindeki iskân yerlerine gönderil-
melerine karar vermiş25 ve kayıtların tutulup, defterlerin hazırlaması işini ilgi-

19 A.MKT.NZD.292-87; A.MKT.NZD.294-3; A.MKT.NZD.299-68; A.MKT.NZD.321-49; A.MKT.
NZD.323-6; A.MKT.NZD.318-71; A.MKT.NZD.318-72; A.MKT.NZD.319-52; A.MKT.NZD.322-28; 
A.MKT.NZD.318-39; A.MKT.NZ.336-76; MAD.23107; MAD.23111; A.DVN.146-1; A.DVN.156-49.
20 Saydam, a.g.e., s. 84.
21 Sinop’tan İstanbul’a gönderilen muhacirler için bkz. A.MKT.MHM.201-87 (28 Cemaziyelevvel 
1276/28 Ocak 1860); A.MKT.MHM.216-88 (19 Şevval 1277/30 Nisan 1861). Trabzon’dan İstan-
bul’a gönderilen muhacirler için bkz. MAD.23107 (22 Cemaziyelevvel 1277/5 Ocak 1861); A.MKT.
DV.154-75, A.MKT.UM.408-67.
22 Pulathane Limanı, Trabzon’un batı tarafında olup, Yoroz ve Zeytun Burunları’yla muhafaza 
olunduğundan dolayı gemiler fırtınalı zamanlarda buraya gelirler. Deniz rüzgârlarından mahfuz, 
kış için uygun bir limandır. Abdülvahap Hayri, İktisadî Trabzon, Haz. Melek Öksüz, Trabzon, 2008, 
s. 43.
23 A.DVN.151-23 (18 Şaban 1276/11 Mart 1860).
24 A.MK.DV.154-75 (20 Şaban 1276/13 Mart 1860).
25 A.MKT.NZD.294-22, A.MKT.NZD.381-55. 19 Şaban 1278/19 Şubat 1862 tarihli belgede 
(İ.DH.486-32799) bu tarihe kadar Osmanlı topraklarına ulaşıp sadece iskân edilebilmiş (iskân 
edilemeden liman şehirlerinde bekleyen ve Anadolu’da yollarda bulunlar hariç) 255.414 nüfusa ait 
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li yerlerin yöneticilerine havale etmiştir.26

Trabzon’a gelen muhacirlerin büyük çoğunluğunun iskân yerinin Sivas ve 
Konya olarak tespit edilmesi hasebiyle muhacirler Trabzon’dan Samsun Li-
manı’na aktarılmışlar27 ve buradan kara yoluyla gönderilmişlerdir. 11 Cema-
ziyelevvel 1278 (14 Kasım 1861)’den 27 Cemaziyelahir 1278 (30 Aralık 1861)’e 
kadar ki 50 günlük süre zarfında Trabzon’a gelen 2432 muhacirin 2344’ü Si-
vas’ta iskân edilmek üzere Samsun’a 5 gemi seferiyle gönderilmiş ve buradan 
Sivas’a aktarılmıştır.28

8 Cemaziyelevvel 1278 (11 Kasım 1861)’de Trabzon’a gelen 1172 kişilik 
muhacir gurubundan 1011 kişilik Çerkes muhaciri Sivas’ta iskân edilmek 
üzere vapurla Samsun’a gönderilirken, 124’ü Şeki muhaciri olup Erzurum’a, 
20 Şeki muhaciri Medine-yi Münevvere’ye, 2’si İstanbul’a gönderilmiştir. 15 
Şirvanlı muhaciri ise Trabzon’da iskân edilmek istemişlerse de izin verilme-
mesi üzerine İstanbul’a gönderilmişlerdir.29

Ancak bir süre sonra muhacirlerin Samsun üzerinden gönderilmesinden, 
güzergâhın hem masraflı hem de müşkülatlı olduğu gerekçesiyle vazgeçilmiş 
havanın uygun olması halinde Karahisar-ı Şarkî30 ve Ordu31 üzerinden gön-
derilmeleri uygun görülmüştür. Zira daha önce de ifade edildiği üzere yaşa-
nan nakit sıkıntısı, kumpanya vapurlarına ödeme yapılamaması muhacirleri 
mağdur etmiş ve ilk dönemde Osmanlı Devleti durumu fark edip hazineden 
öncelikli ödeme olarak biriken navlunları ödemiştir. Ancak muhacir nüfusu-
nun her geçen gün artması söz konusu birikmeler muhacirleri taşımada va-
pur teminini zorlaştırmıştır. Trabzon’a gelen muhacirlerin Samsun üzerinden 
iç bölgelere aktarılmasından vazgeçilmesinde navlunların ödenememesi etkin 
olmuş olmalıdır.

Göç sürecinin ikinci kısmında da Trabzon muhacir aktarma rolüne de-
vam etmiştir. 26 Zilhicce 1280 (2 Haziran 1864) tarihinde Trabzon’dan Kös-
tence’ye muhacir götürmek üzere altı adet vapur-ı hümayun gönderilmiştir. 
Bu vapurların kömür almak üzere Ereğli’ye uğramaları gündeme gelmişse de 
hem çok masraflı olması hem de muhacirlerin taşınmasında zaman kaybına 
yol açacağı gerekçesiyle, içlerinden sadece Malakof adlı vapurun muhacirleri 
bıraktıktan sonra gelip bütün vapurlara yetecek kömürü götürmesi kararlaş-

yekûn bilgiler yer almaktadır. Buna göre; Konya’ya gönderilen 3.520 hane 17.173 nüfusun, 1205 
hane 4568 nüfusu doğrudan (İstanbul’a alınmadan) liman şehirlerden (büyük çoğunluğu Trabzon 
ve Samsun’dan) gönderilmiştir. Sivas’a gönderilen 2.411 hane 20.731 nüfusun 1860 hane 15.270’i 
doğrudan (İstanbul’a alınmadan) gönderilmiştir. Erzurum’a gönderilen 1.062 hane 3.975 nüfu-
sun 906 hane 3347 nüfusu doğrudan (İstanbul’a alınmadan) Erzurum’a ulaştırılmıştır. Sadece bu 
belgede yer alan toplamda 3971 hane, 23.185 nüfus doğrudan liman şehirlerinden aktarılmıştır. 
Hane ve nüfus verileri liman şehirlerinin yükünün görülmesine fırsat sunmaktadır. Nitekim bu 
şehirlerden ilk etapta İstanbul’a aktarılanların varlığı unutulmamalıdır.
26 A.MKT.UM.365-59, i.MMS.18-762, Derya Derin Paşaoğlu, Nogaylar, Nogay Göçleri ve Türkiye’de 
İskânları, Ankara Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2009, s. 212. 
27 A.MKT.UM.344-80.
28 A.MKT.NZD.396-35.
29 A.MKT.UM.515-52.
30 A.MKT.UM.448-28 (29 Cemaziyelevvel 1277 / 13 Aralık 1860).
31 A.MKT.MHM.215-95 (12 Şevval 1277 / 23 Nisan 1861).
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tırılmıştır.32 Muhacirlerin daimi iskân yerlerine aktarımında yaşanan gecik-
meler, şehrin geçici iskân sorumluluğunu artırmış, biriken nüfus beraberinde 
çok daha büyük sorunların yaşanmasına zemin hazırlamıştır.

Sonuç olarak Trabzon’a ulaşmayı başaran muhacirler kara ve deniz yo-
luyla Sivas ve İstanbul başta olmak üzere Diyarbakır, Urfa, Van, Varna, Kös-
tence, Bursa, Ankara, Konya ve Samsun’a gerek navlunları ödenerek veya 
merkezden gönderilen vapurlarla alınarak gerekse kara yoluyla yanlarına iş 
bilir zabitler verilerek gönderilmişlerdir.33

2. Geçici İskân Bölgesi: Trabzon

Geçici iskân yeri, liman şehirlerine ulaşabilen muhacirlerin, daimi iskân 
yerleri belirleninceye kadar, belirli bir süreliğine iskân edildikleri yerlerdir. 
Söz konusu bekleyiş, muhacirlerin iskânına uygun boş arazi tespitine kadar 
sürmektedir. Ancak muhacirlerin önemli bir kısmı kış bastırdığı zamanlar-
da geldikleri için yoğun kış şartlarından dolayı yollar kapanmış, iç bölgelerle 
olan irtibat kesilmiştir. Ama Osmanlı Devleti bu şartlarda dahî muhacirlerin 
gidebildikleri yere kadar gitmelerini salık vermiştir. Zira İstanbul’da muha-
cirlerin yemek, barınma, ısınma vs. temel ihtiyaçları karşılanamadıkça du-
rumları daha da kötüye gitmektedir. Ayrıca hastalıklar ve salgın tehlikesi söz 
konusudur. Osmanlı Devleti, ekonomik yetersizliğinden kaynaklı sorunları, 
muhacirleri Anadolu halkına emanet ederek çözmeye çalışmıştır.34

Söz konusu sorumluluk içinde Trabzon’un en büyük rolü geçici iskân 
bölgesi olmasıdır. Sorumluluğunu Kırım sahillerinde aylarca gemi bekleyen, 
ardından tehlikeli yolculuklarla perişan halde gelen muhacirlerin her türlü 
ihtiyacına cevap vererek yerine getirmiştir.

Öncelikli olarak muhacirlerin kimlikleri nüfus sayıları İstanbul’a bildirile-
rek, gelen yazı doğrultusunda muhacirler daimi iskân yerlerine gönderilmiş-
lerdir. Bu süreçte daimi iskân yeri olarak Sivas ön plana çıkmaktadır. Ancak 
Trabzon Valisi, 27 Cemaziyelevvel 1277 (11 Aralık 1860) tarihinde Trabzon’a 
gelen Abaza kabilesinden 50 kişinin Sivas’a gönderildiğini ifade eden yazısına 
ilave olarak, muhacir komisyonundan, “evvelki yazılarında Trabzon’a gelen 
muhacirlerin Sivas’a gönderilmesini bildirirken Sivas’ta muhacir iskânına uy-
gun mahal kalmaması dolayısıyla eyalet içinden başka şuraya buraya gön-
derilmeyip kendilerine sorulması isteğine binaen, gelecek muhacirlerin nereye 
gönderileceğinin bildirilmesini”35 istemektedir.

Trabzon Valisi Cemal Paşa’nın Muhacir Komisyonu’na gönderdiği 4 Cema-
ziyelevvel 1278 (7 Kasım 1861) tarihli belgede Trabzon Meclisi’nin kararına 
göre; “Çerkes ve Nogay muhacirlerinden 700 kişi Sivas’ta bulunan akrabaları 
yanında iskân edilmek üzere ve kış yaklaştığı için daha çok sefalete düşecekle-

32 A.MKT.MHM.302-11.
33 Trabzon’da bulunan Çeçen’i Kübra muhacirlerinden 10 hane 43 nüfus Kal’a-i Sultaniyye’ye 
gönderilecektir. A.MKT.MHM.195-79. Altıkesek Kabilesi’nden Hacı Ahmed Efendi takımından 34 
nüfusun Ankara’ya ne vecihle gönderileceği sorulmuştur. A.MKT.MHM.196-66.
34 Paşaoğlu, a.g.e., s. 209.
35 A.MKT.MHM.202-33.
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ri ve bu gidişin ertelenmesiyle masrafların artacağına işaret edilmiş ve navlun-
ları ödenerek Trabzon’dan Samsun Limanı’na gönderilmişlerdir.”36 700 kişinin 
ardından 600 kişinin daha Trabzon’a ulaşması ve 10 bin kişinin gelmekte ol-
duğu bilgisi Trabzon Meclisi’ni harekete geçirmiştir. Cemal Paşa bu yazısında 
sadece 600 kişiyi değil gelecek 10 bin kişinin nereye ve nasıl sevk edileceğini 
sormuştur. Trabzon Meclisi’nin Muhacir Komisyonu’na ifadesinde,

“muhacirler geldiğinde nereye gönderileceğinin sorulup cevabın geleceği 
sürede muhacirlerin bekleyeceği yer yoktur. Gelenlerin çoğunluğu zayıf 
ve çocuk olup, kış bastıracağı için çadırda bekletilmeleri onları daha da 
sefalete düşürecektir. Vapur navlunları 3 yük kuruşu geçecektir. Ayrıca 
bekledikleri süre zarfında verilecek nan-ı aziz bedeli büyük masraf oluştu-
racaktır. Bu masraf emvalden verilip daha sonra ianeyle yerine koyulma-
sı en uygunudur. Ancak üç yıldır muhacirler için her türlü yardımı yapan 
halkın kendilerinden bir şey istenecek halleri kalmamıştır. Gelecek muha-
cirlerin iskân yelerinin belirlenip, bekletilmeden gönderilmeleri”37

talebi açıkça belirtilmiştir. Trabzon Meclisi’nin ve Valisi’nin bu ifadeleri, bu 
tarihten itibaren özellikle de bu göç dalgasının ikinci kısmını oluşturan 1863-
64 yılında Çerkes muhacirlerinin yaşadığı açlık, hastalık ve ölüm oranındaki 
yükselişin nedenini izah etmektedir.

Trabzon’da bekleyen 600 kişilik Çerkes ve Nogay muhacirinin nereye gön-
derileceğine dair soruya ise Komisyonun kararı;

“Sivas ve çevresinde çok fazla muhacir bulunmaktadır. Urfa, Diyarbakır 
Eyaletleri’nde boş yer bulunması ve havasının uygun olması dolayısıyla 
hem bu 600 kişilik hem de gelmekte oldukları haber alınan 10.000 kişilik 
muhacir gruplarının yanlarına birer iş bilir zaptiye verilerek, ilgili yerlerin 
vali ve mutasarrıflarına yazılarak, gönderilmeleri ve Van Eyaleti dâhilin-
deki uygun yerlere de gönderilebileceği”38

şeklinde olmuştur. Bu kararla sorun tam olarak çözülmüş değildir. Zira 600 
kişi dışında gelmekte olan 10.000 kişiden bahsedilmektedir ve Kasım ayın-
dadırlar. Gelmekte olanların söylenen bölgelere ulaşımı ancak bahar ayında 
mümkündür, zira Trabzon’dan Diyarbakır’a ülkede kış mevsiminin en çetin 
yaşandığı yolun açılması beklenmelidir. Bu da iki ila üç ay boyunca muhacirle-
rin barınma, ısınma, beslenme ve özellikle kış şartlarında, sağlıksız yolculuklar 
ardından, aylarca sahillerde gemi beklemiş insanların tedavi ve bakımının so-
rumluluğunu Trabzon’a yüklemektedir. Nitekim Komisyon yukarıdaki kararını;

36 A.MKT.NZD.381-55.
37 A.MKT.NZD.381-55. 
38 A.MKT.UM.522-18 (29 Cemaziyelevvel 1278/2 Aralık 1861) bu tarihten 1 ay sonra Anapa ve 
Çerkes muhacirlerinden olup Sivas’ta iskân edilmek isteyen 79 nüfusun Urfa, Diyarbakır ve Van 
taraflarına gönderilmesi ancak buraya giden yolun Sivas’tan geçmesi nedeniyle bu gurubun bu 
seferlik Sivas’ta iskân edilmeleri ancak daha sonra gelenlerin Urfa ve Diyarbakır’a sevk edilmeleri 
Trabzon valisine ve Sivas mutasarrıfına bildirilmiştir. A.MKT.NZD.389-59 (2 Receb 1278/3 Ocak 
1862). 79 kişinin Sivas’ta kalmaları konusunda kış şartlarının ve 79 kişilik küçük bir gurup olma-
sı etkili olmuş olmalıdır.
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“…şu kadar ki ol tarafa vürûdları kış ortasına yani dağlar ve yolların ka-
pandığı vakte tesâdüf ider ise yollar açılıncaya kadar Trabzon ve civarında 
barındırılmalarının iktiza ideceği cevaben beyan olunmuş olmağla bir min-
val muharrer icabının icrasıyla muhacirin-i merkumenin her halde sefa-
letten hüsn-i vikâyesi hususuna himmet buyurmaları siyakında şukka”39

emriyle tamamlamıştır.
Aralık 1861 ve Ocak 1862 tarihli son iki belgedeki ifadeler gerek Osmanlı 

Devleti’nin gerekse Trabzon halkının maddi anlamda muhacirlerin ihtiyaçları-
na cevap vermekten uzak bir noktaya geldiğini göstermektedir. Buna mukabil 
özellikle 1863 ve 64’te gelen Çerkes muhacirleri 1859’da gelmeye başlayan No-
gay muhacirlerine göre çok daha perişan halde olup, aç-susuz, sağlıksız kala-
balık ortamlarda uzun süre kalarak zayıf düşmüş ve çeşitli salgın hastalıklarla 
ölüm-kalım mücadelesi verdiği sırada Osmanlı topraklarına ulaşmışlardır. En 
çok bakım, beslenme ve tedaviye ihtiyaç duydukları zamandadırlar. Memleket-
lerinde çiçek hastalığı olmamasına rağmen yollarda bulaşan bu hastalık Os-
manlı topraklarına gelinceye kadar bir salgına dönüşmüştür. Osmanlı Devleti 
böyle bir durumda muhacirlerin bekletilmeden sevk edilmesinin onlar için daha 
hayırlı olacağının farkındadır. Zira daha öce İstanbul’da bekleyen Nogaylar ara-
sında başlayan tifüs salgınında “muhacirlerin İstanbul’da bekletilmeden gönde-
rilmesi ve muhacirlerin Anadolu halkına emanet edilmesini” salgını önlemede en 
önemli tedbir olarak görmüştür.40 Ancak bu dönemde alınacak tedbirler maddi 
yetersizliklerle gecikmiş, muhacirlerin geçici iskân bölgesinde yılmasına ve sal-
gının büyümesine neden olmuştur. 23 Şaban 1280 (2 Şubat 1864) tarihli bel-
geye göre Trabzon’da bulunan muhacirlerde çiçek, ishâl ve karahumma salgını 
vardır ve günlük 20 kadar ölüm gerçekleşmektedir. 10 Mart-14 Haziran 1864 
tarihleri arasında Trabzon’da görev yapan hekim Barozzi’nin raporuna göre ise 
Nisan ayında günde 400’den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.41

1864 yılı sonuna doğru göç yoğunluğu azalmışsa da42 1868 yılına kadar de-
vam ettiği görülmektedir. Zira 11 Ramazan 1284 (6 Ocak 1868) tarihli belgede 
bu güne kadar Trabzon’a 13.216 Abaza muhacirinin ulaştığı, vefat edenler ve 
sevk olunanlardan başka bu tarihte hâlâ Trabzon’da 2948 nüfus bulunduğu 
ifade edilmiştir. 2948 kişinin 722’si Varna’ya gönderilirken kalan 2226 muhaci-
rin Trabzon’da bekletilemeyeceği bildirilerek muhacirleri almak üzere gemi gön-
derilmesi talep edilmiştir. Burusa şirketinden istenen gemilere Tersane-i Ami-
re’den su, peksimet ve hasır koyularak hemen hareket etmesi sağlanmıştır.43

3. Daimi İskân Yeri: Trabzon

Arşiv belgelerinde Trabzon’un daimi iskân bölgesi olarak kullanımına dair 
ifadeler kısıtlı olmakla birlikte Trabzon’da iskân edilen muhacirlerin etnik kö-

39 A.MKT.UM.522-18.
40 İ.MMS.18-762.
41 Yılmaz, “a.g.m.”, s. 149.
42 A.MKT.MHM.321-28. (25 Receb 1281/24 Aralık 1864).
43 MVL.1047-40.

224_Derya_Derin_Pasaoglu.indd   10 24.10.2016   11:26:14

158



11DERYA DERİN PAŞAOĞLU / KARADENİZ’İN KUZEYİNDEN TÜRKİYE’YE YAPILAN GÖÇLER

keni, nüfusları ve iskân yerleri bölgenin sosyo-kültürel yapısında yer alan 
renkler açısından önem taşımaktadır. Trabzon’un daimi iskân mahalli olarak 
rolü azdır. Zira muhacirlerin yerleşerek üretim yapmaları, ziraata alıştırılarak 
kendi geçimlerini idame edebilmeleri beklenmektedir. Trabzon’un coğrafi ya-
pısı göz önünde tutulduğu takdirde ziraata uygun boş arazi yetersizliği nede-
niyle bu mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla Trabzon’daki daimi iskânlar 
sadece zorunluluk halinde gelişmiştir. Nitekim belgelerde de eyaletin iç kısım-
larında44 iskân edilmesi salık verilmiştir.

Abaza Kabilesi’nden Hacı Ahmed Efendi 11 kişilik nüfusla Trabzon Kanpos 
adlı yerde iskân edilmiş ve kendisine bu yerle ilgili senedin verilmesini talep 
etmiştir.45 Ancak Trabzon Valisi’ne ve Maliye Nezareti’ne gönderilen yazıda,

“Ahmed Efendi’nin 29 Şaban 1277’de iskân edilmeyi talep ettiği Kanpos 
adlı mahalde ziraat için yeterli alan olmadığı ve buranın yıllık vergi ile iha-
le olunan bir çayır olduğu, muhacirlerin Giresun’a gönderilmesi belirtilmiş-
tir. Giresun’a gitmeyi kabul etmezlerse çayırın 120 kile İstanbul tohumu 
edeceği bunun da 100 bin kuruş bedeli olduğu ve iskân için yeterli kısmın 
ayrılarak iskân edilip, çayırın ihale bedelinden muhacirine düşen miktarı-
nın hesaplanıp tahsil edileceğinin kendisine bildirilmesi”46

ifade edilmiştir.
Muhacirler çoğunlukla Trabzon’dan daimi iskân yeri olarak Sivas Uzun-

yayla’ya gönderilmişlerdir. Ancak bir yılın sonunda bu bölgede muhacir iskânı 
için boş yer olmadığı ifade edilmiş47 ve 2 Aralık 1860 tarihli yazıya göre Trab-
zon’a gelen muhacirlerin eyalet dâhilinde iskân edilmesi istenmiştir. Buna 
rağmen Sivas’ta bulunan akrabalarının yanında iskân edilmekte ısrar eden 
360 kişinin durumu merkeze sorulmuştur.48

1864 yılı sonunda Trabzon’a muhacir gelişi yoğunluğunu kaybetmiştir.49 
Muhacir Komisyonu’nun “Trabzon Eyaleti dâhilinde iskân edilen muhacirînin 
cetvelinin hazırlanıp gönderilmesini talep eden ve köle muhacirlerin alım-satı-
mının yasaklandığını” bildiren yazısına cevaben “28 Muharrem 1282 (23 Ha-
ziran 1865) yılında eyalet valiliğinden ve Lazistan Mutasarrıflığı’ndan iki kıt’a 
tahriratın hazırlandığı”50 ifade edilmişse de arşivde söz konusu cetvellere ula-
şılamamıştır.

44 20. yüzyılın başında Trabzon’un iktisadî yapısı hakkında detaylı bilgi veren Abdülvahhab Hay-
ri, eserinde Trabzon’da arazi durumunun elverişsizliğine vurgu yaparken, Gümüşhane Sanca-
ğı’nın daha ziyade ziraata müsait olduğunu, burada buğday, arpa ekildiğini ve Gümüşhane Deresi 
boyunca elma ve armut bahçelerinin yer aldığını ifade etmiştir. Bu nedenle resmi yazışmalarda 
yer alan eyaletin iç kısımları ifadesinden kastedilen yerin Gümüşhane sancağı olduğunu düşünü-
yoruz. Zira nüfus bilgileri arasında Çerkeslerin Gümüşhane Sancağı’nın Şiran kazasında iskân 
edildiklerini belirtmişse de bu iskânın 93 Harbi öncesi mi sonrası mı olduğuna dair bir malumat 
yoktur. Abdülvahap Hayri, a.g.e., s. 11, 33.
45 A.MKT.MHM.233-100 (28 Safer 1278/4 Eylül 1861).
46 A.MKT.MHM.129-11 (12 Mart 1861).
47 A.MKT.UM.425-40 (18 Safer 1277/5 Eylül 1860).
48 A.MKT.UM.446-29 (19 Cemaziyelahir 1277/2 Ocak 1861).
49 A.MKT.MHM.321-28 (25 Receb 1281/24 Aralık 1864).
50 A.MKT.MHM.335-87 (28 Muharrem 1282/23 Haziran 1865).
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4. Trabzon’da Yaşanan Sorunlar ve Trabzon Halkının Yaptığı Yardımlar

Yaşanan sorunları izah edebilmek için önce durum tespiti yapmak gerek-
mektedir. 1859’da muhacirler; yola çıkmadan önce taşınmazlarını satama-
mışlardır. Ellerindeki kıymetlerin büyük bir kısmını pasaport harcı olarak 
vermişlerdir. Harcını ödeyemedikleri aile fertlerinin bazılarının geride bırakıl-
ması tehlikesi yaşamışlardır. Rusya’nın sadece deniz yoluyla gidebilmelerine 
izin vermesi nedeniyle gemi ve vapur bulabilmek için Kırım çevresindeki sa-
hillerde aylarca beklemek zorunda kalmışlardır. Verilmesi gereken navlunu 
temin edebilenler ya da Osmanlı Devleti’nin ödeme yaptığı gemilere ulaşabi-
lenler kalabalık ve tehlikeli yolculuklarla gelebilmişlerdir. Bu süreçte ortaya 
çıkan hastalıklar ve salgınlar muhacirleri aç ve perişan bir hale getirmiştir.

Bu durumda Trabzon Eyaleti’ne düşen görev; muhacirlere;
- İskân edilinceye kadar yevmiye verilmesi,
- Hasta olanların tedavi edilmesi,
- İskân yerleri belirlenenlerin gönderilmesi,
- İskân yerlerinin belirlenmesi sürecinde çadırlarda ve kış aylarında yollar 

açılıncaya kadar muhtelif karyelerde muhacirlerin misafir edilmesidir.
Bu görevin ana başlıklarının altında; ilaç ve hekim temini, hastalara yatak 

ve yemek temini, kış bastırınca çıplak olanlara hırka, odun ve geçici olarak 
yerleşebilecekleri yer temini gibi görevler listesi uzayıp gitmektedir. Ancak lis-
tenin başında yevmiye meselesi yer almıştır.

Yevmiye Verilmesi

Osmanlı Devleti’nin politikasına göre muhacirlere iskân edilinceye kadar 
yarımşar kıyye nan-ı aziz veya bedeli verilecek ve iskân edilenlerin yevmiyeleri 
kesilecektir.51 Trabzon Valiliği’nin “Trabzon çevresinde geçici iskân edilen mu-
hacirlere ve gelecek olanlara yevmiye verilip, verilmeyeceği” sorusuna cevaben 
gönderilen 29 Safer 1277 (16 Eylül 1860) tarihli yazıda “gelmiş ve gelecek 
olan muhacirlere yevmiye verilmesinden vazgeçildiği” belirtilerek “sadece çok 
fakir ve muhtaç olanlara verileceği” bildirilmiştir.52 Muhacirler için “…bunlar 

51 Muhacir iskân politikasına göre verilen yevmiyelerin kime ne kadar ve ne süreyle verileceği-
ne dair bilgiler taşra teşkilatındaki yöneticilerin merkezle olan yazışmalarına yansımıştır. Muha-
cirlere Osmanlı topraklarına girdikleri günden itibaren iskân edilinceye kadar yevmiye verilecek 
(A.MKT.NZD.419-74) iskân edilenlerin yevmiyeleri kesilecektir A.MKT.MHM.206-44. Belgelerin bir 
kısmında (A.MKT.UM.365-59, A.MKT.UM.365-78, A.MKT.UM.393-25, A.MKT.UM.389-70, A.MKT.
UM.471-12, A.MKT.UM.395-58) “…iskân edilinceye kadar on beş yaşından yukarı olanlara yevmî 
2 kuruş, aşağı olanlara yevmî 1 kuruş nan-ı aziz verilmesi, bir kısmında ise; yevmî yarımşar kıyye 
nan-ı aziz veya bedelinin verilmesi…” öngörülmüştür. Bu durum bir karışıklık ya da farklı uygula-
ma anlamına gelmez. Belgelerden biri (A.MKT.NZD.352-56) bu konuya “…mukaddema gönderilen 
muhacirînin beher nüfusuna yarımşar kıyye nan-i aziz bedeli olmak üzere ikişer kuruş i’ta olunur…” 
şeklinde açıklık getirmiştir. Belgelerin büyük bir kısmında ise “… yedlerinde fukara pusulası olan-
lara yarımşar kıyye nan-ı aziz veya bedeli…” şeklinde sadece fakir olduklarını belgeleyenlere yev-
miye verilmesi kararlaştırılmışsa da ilgili makamlar muhacirlerin cümlesinin fakir olduğu ya da 
durumu iyi olanların tespit edilemeyeceğini belirtmişlerdir. Ekonominin elverdiği müddetçe iskâna 
kadar bu şekilde yevmiye verilmiş ancak daha öncede belirttiğimiz üzere ekonomik sıkıntıdan 
dolayı gelen muhacir sayısı arttıkça verilemeyen yevmiyeler gündeme gelmiştir. Bir süre sonra da 
muhacirlerin yarısı fakir add olunmuş hatta muhacirlerin üçte biri fakir kabul edilmiş ve yarımşar 
kıyye nan-ı aziz verilmiştir. Derya Derin Paşaoğlu, “19. Yüzyıl Nogay Muhacirlerine Ait Nüfus Def-
terleri”, History Studies, Cilt: 8, Sayı: 1, Ankara, Mart 2016, s. 114.
52 A.MKT.MHM.195-11.
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terk-i vatan iderek zir-i sâye-i hilâfet-i uzmaya dehalet idüb bu cihetle millet-i 
İslâmiyenin misafiri dimek…” tanımlaması yapılmış ve “…haklarında ahali ca-
nibinden muavenet-i lâzımenin ifası…” emri ile Trabzon halkının yardımına 
başvurulmuştur.

Trabzon halkı iane konusunda oldukça duyarlıdır. Milli ve toplumsal me-
selelerde insanî ve dinî sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda kendile-
rinden beklenenin daha fazlasını vererek listede ön sırayı aldıkları görülmüş-
tür. Zira Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin ordunun ihtiyacını kar-
şılamak üzere başlattığı iane-i cihadiyye için Trabzon Eyalet Meclisi 250.000 
kuruş toplanmasını kararlaştırmıştır. Kampanyaya kendi istekleriyle iştirak 
eden halkın taahhüt edilenin iki katı kadar, 456.250 kuruş yardım topladığı 
görülmektedir.53 Bu duyarlılığının dikkat çeken yönü ise süreklilik arz etme-
sidir. 1910 yılında Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti’nin şube-
lerinden biri Trabzon’da açılmış ve kısa sürede vilayet dâhilinde sancak, kaza 
ve nahiyelerde örgütlenerek çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Cemiyetin 
şubeleri donanma ianesi ve tayyare ianesi adıyla yardım kampanyaları düzen-
lemiş ve Trabzon halkının her kesimi iştirak etmiştir.54 Trablusgarp Savaşı’n-
da ve Balkan Savaşları’nda söz konusu yardımlar devam etmiştir.55

Bu sosyal duyarlılığın görüldüğü bir diğer olay ise Erzurum depremidir. 
Trabzon Eyalet Meclisi’nin depremzedeler için başlattığı 7 Cemaziyelevvel 
1275 (13 Aralık 1858) tarihli yardım kampanyasında gönüllülük esasıyla aşa-
ğıdaki tabloda görüleceği üzere beher nüfustan 25’er para toplanmıştır.56

9 Cemaziyelahir 1276 (4 Aralık 1859)’da ise bu paradan kalan miktarın 
10.000 kuruşunun muhacirlerden çok fakir olanlarına ekmek parası olarak 
dağıtılması kararlaştırılmıştır. Maçka, Lazistan ve Gümüşhane’den gelenler 
toplanınca 100.000 kuruş Erzurum’a gönderilecek, kalan miktar ise, gelmesi 
beklenen muhacirler aç ve çıplak olacaklarından dolayı onlara sarf edilmek 
üzere Mal Sandığı’na teslim edilecektir.57 Söz konusu 10.000 kuruşun 5.000’i, 
25 Cemaziyelahir 1276 (19 Ocak 1860)’da Trabzon’a gelen 1.820 kişilik Çer-
kes ve Nogay muhacirine verilmiştir. 16 Ocak’ta nüfus defterleri hazırlanan 
bu gurubun 1 haftalık yemek gideri olan 20.250 kuruş ise Mal Sandığı’ndan 
karşılanmıştır.

Muhacirlere bir gün dahî yemeklik verilmezse büsbütün aç kalacakları 
ifade edilerek, Erzurum ianesinden de olsa muhacirlerin yemekliklerinin ve-
rilmesi hususuna hassasiyet gösterilmiştir.58

53 Sezgin Demircioğlu - Nazım Kuruca, Trabzon Eyaleti ve Kırım Harbi, Trabzon Belediyesi Kültür 
Yayınları, Trabzon, 2008, s. 59; Özcan, “a.g.m.”, s. 247-260.
54 Melek Öksüz, “Trabzon’da Meşveret Gazetesine Göre Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye 
Cemiyeti Trabzon Şubesi ve Faaliyetleri-II”, Karadeniz İncelemeleri, Cilt: 10, Sayı: 20, 2016, s. 173.
55 Ayrıntılı bilgi için bkz. Melek Öksüz, “Trablusgarp ve Bingazi Havalisi Mevaki-i Harbiyyesi İane 
Defteri”ne Göre Trablusgarp Savaşı İçin Trabzon’dan Toplanan Yardımlar”, Karadeniz İncelemeleri, 
Yıl: 8, Sayı: 15, Güz 2013, s. 147-204.
56 A.MKT.UM.382-89.
57 A.MKT.UM.382-89.
58 A.MKT UM.391-40.
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Zikri âtî kazalardan bi’l-vürûd teslim olunan
Görele kazasından

Ma-vakf-ı sagir Yomra kazasından
Of kazasından

Sürmene kazasından
Akçaabad kazasından

Ma-Tonya Vakf-ı Kebir kazasından
Rize kazasından

Keşab kazasından
Tirebolu kazasından

Kurra-i seb’a kazasından
TOPLAM

4.660,5
5.058

11.393
8.736
9.740
6.130

14.341,5
3.620

8.129,5
850

72.658,5
Trabzon Mahallatından bi’l-vürûd teslim olunan

Ordu Sancağından rayiç akçe olarak bi’l-vürûd teslim 
olunan

Karahisar-ı Şarkî Sancağından bakiyat-ı mîrî ve râyic
olarak teslim olunan

4.969 fiyat-ı mîrî

21.610,5 10 para
16.708 fiyat-ı mîrî-

5.517 rayiç57

Zikri âtî düvel-i fahîme Konsolosları tarafından rayiç akçe olarak 
teslim olunan

Nemçe konsolosu tarafından
Yunan konsolosu tarafından

İngiliz elçisi tarafından memuren Trabzon’a gelmiş olan
sefaret yazı katibi

İran   ?   cenabları tarafından
Toplam

200
678

157
500

1.535
YEKÜN

Rayiç
Fiyat-ı mîrî

bu miktar daha önceden Erzurum’a gönderilmiştir
kalan

28.663
94.335,5   10 para
(23.728     8 para)

70.607,5     2 para 
Lazistan, Maçka ve Gümüşhane’den gelmesi beklenen miktarlar henüz gelmemiştir.

5917 Safer 1277 (4 Eylül 1860) tarihli belgeye göre 100.000 kuruş Erzu-
rum’a gönderilmiş kalan 63.999 kuruş Mal Sandığı’nda tutulmuştur. Bunun 
12.412 kuruşu muhtaç muhacirlere harcanmış, geriye kalan 51.584,5 kuru-
şun gereği gibi harcanacağı ifade edilmiştir. Bu sırada Trabzon’a ulaşan 345 
nüfus Çeçen ve Çerkes muhacirinin reisleri iskân yeri meselesini görüşmek 
üzere İstanbul’a gitmişlerdir. Onların dönüşünün beklenmesi sırasında ve-
rilmesi gereken yevmiye ve bunların gönderilmesi için gereken navlun öde-
melerine eldeki paranın yetmeyeceği ve devletin yardım göndermesi gerektiği 
merkeze bildirilmiştir.60 Elde kalan 51 bin kuruşun muhacirlere yetersiz ol-

59 “Karahisar-ı Şarkî Sancağı’ndan bakiyat-ı mîrî ve râyic olarak teslim olunan; 16.708 fiyat-ı mîrî 
5.517 rayiç toplam : 22.225 kuruştur. Bu meblağın toplandığını ayrıntılı gösteren “Karahisar-ı Şarkî 
Sancağında kâin memurîn-i Devlet-i Alîyye ile Müslim ve gayr-i Müslim ahali tarafından Erzurum’un 
musâb olan ahalisine bi’r-rıza ittikleri ianenin mikdarı”, başlıklı, 17 Rebiülahir 1276 (13 Kasım 
1859) tarihli belge Ek-1’de verilmiştir.
60 A.MKT.UM.425-8.

224_Derya_Derin_Pasaoglu.indd   14 24.10.2016   11:26:14

162



15DERYA DERİN PAŞAOĞLU / KARADENİZ’İN KUZEYİNDEN TÜRKİYE’YE YAPILAN GÖÇLER

duğu görülerek bu paranın şehrin ihtiyaçlarına harcanmasına karar verilmiş-
tir. Trabzon Gülbahar Hatun Camisi’nden Tekfurçayırı adlı yere kadar giden 
yolun yapımı masrafları hayır ve servet sahiplerinin ianesiyle yapılacaktır. 51 
bin kuruşun halk ianesi olması hasebiyle 11.000 kuruşunun buraya harcan-
ması uygun görülmüştür. Kalan 40.000 kuruşun ise Değirmenderesi su yol-
larının tamirine harcanmak üzere vakfedilmesine karar verilmiştir.61 Halkın 
önce Kırım Savaşı için ve Erzurum depremi için yardım toplaması ardından 
başlayan göçlerle muhacirlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına sefer-
ber olması halkın yardım yapacak gücünün kalmaması söz konusu paranın, 
yol yapımı ve su yolu tamiri gibi iane ile yapılacak hayati ehemmiyet taşıyan 
masraflara kaydırılmasına sebep olmuştur.

Zamanla halkın muhacirlere yaptığı yardımlar yetersiz kaldıkça merke-
ze yapılan nakit talebi artmıştır. Nitekim 29 Cemaziyelevvel 1280 (11 Kasım 
1863) tarihinde muhacir masrafları için 1.000 kise akçenin talep edildiği telg-
rafa merkezden para olmadığı cevabı verilmişse de Vali Tevfik Efendi’nin ar-
dından gönderdiği telgraf komisyonca Maliye Nezareti’ne bildirilmiş ve ehem-
miyetine binaen süratle cevaplanması istenmiştir.62

Kış boyunca gelmeye devam eden muhacirler arasında bulaşıcı hastalıkla-
rın artması yiyecek ve giyecek ihtiyacını arttırmıştır.63 Nitekim 9 Zilkade 1280 
(16 Nisan 1864)’de muhacirlerin tayinatını kolaylaştırmak için Gelibolu’dan 
galeta getirilmesi gündeme getirilmiştir.64 Trabzon’da muhacirlere verilen ek-
meğin gayr-i salih (uygunsuz) olması nedeniyle bedelini verilmesi uygun gö-
rülmüştür.65

Barınma

Muhacirlerin daimi iskân yerlerinin belirlenmesinde yaşanan gecikmeler 
yeni bir ihtiyacı doğurmuştur. Muhacirler öncelikle boş hanlarda ve kurulan 
çadırlarda barındırılmaya çalışılmıştır. Trabzon’daki top sundurmaları dahi 
muhacirlere tahsis edilmiştir. Daha önce Varna’ya gönderilmiş olan 500 adet 
çadırdan kullanılamayanlar Varna kaymakamı ile görüşülerek istenmiştir.66 
Nitekim yukarıda muhtelif belgelerde ifade edildiği üzere kış bastırdığı için 
muhacirlerin hasta, zayıf ve çocuk olmaları vurgulanarak çadırlarda kışı geçi-
remeyecekleri belirtilmiştir.

Ocak 1860’da gelen 1.820 Çerkes ve Nogay muhacirinin soğuktan korun-
maları için ilkbahara kadar bir kısmı Trabzon merkezde bir kısmı ise eyalet 
dâhilinde odunu bol ve ormana yakın köylerde geçici olarak iskân edilmişler-
dir.67

61 A.MKT.UM.422-96; A.MKT.MVL.124-30.
62 A.MKT.UM.303-96.
63 A.MKT.MHM.293-25 (16 Ramazan 1280/24 Şubat 1864); A.MKT.MHM.297-14 (5 Zilkade 
1280/12 Nisan 1864).
64 A.MKT.MHM.297-56.
65 A.MKT.MHM.298-7.
66 A.MKT.MHM.290-48.
67 A.MKT.UM.391-40.
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Kıyafet Temini

Muhacirlere yapılan bir diğer yardım hırka ve kıyafet teminidir. 9 Cema-
ziylevvel 1276 (4 Aralık 1859)’da Trabzon’a ulaşmayı başaran Nogay muhacir-
lerinin büyük çoğunluğu fakirdir ve üzerlerinde kışlık kıyafetleri yoktur. Kış 
başlamıştır ve bu halde soğuktan ve hastalıktan çoğunun hayatını kaybedece-
ği aşikârdır. Mesele-i zailede (Kırım Savaşı sırasında) Erzurum’dan Trabzon’a 
gelen ve sonra geri dönen Mısır askerinin zabitleri tarafından Trabzon Cebe-
hanesi’ne terk edilmiş ve zaman içinde refte refte telef olmaya yüz tutmuş, 
köhne hırkaların bulunduğuna dair Erzurum’dan Trabzon’a gelen Tophane-i 
Amire Korgenerali Selim Paşa Trabzon Valiliği’ni uyarmıştır. Ziyadesiyle ha-
yırlı görünen bu uyarı Trabzon Meclisi’ne yazılmış ve meclis tarafından bir 
memur atanarak hırkalar kontrol edilip değeri belirlenmiştir. Rayiç akçeden 
büyüklere 90 para küçüklere 60 para değer biçilmiştir. Büyüklerden 93 adet, 
küçüklerden 400 adet hırka padişah tarafından satın alınıp sadaka olarak 
fakir ve çıplak olan muhacirlere verilmiştir. Cebehanede kalan 707 adet hırka 
da çürüyüp telef olacağından ihtiyacı olan ahaliye verilmesi Trabzon Valisi 
İzzet Ahmed Paşa başkanlığında toplanan Trabzon Meclisi tarafından karara 
bağlanmıştır.68

Bu olaydan yaklaşık beş yıl sonra 5 Zilkade 1280 (12 Nisan 1864) tarihli 
belgede “…ekserisi üryan, sefil ve perişan…” olarak tanımlanan muhacirle-
re elbise tedarik edilip gönderilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuş, ancak 
yüklü miktarda akçeye ihtiyaç olacağı için imkân dâhilinde yapılabileceklerin 
uygulanması yoluna gidilmiştir. 10 yaşının altındakilere entari ve şalvar, bü-
yüklere de gömlek yaptırılıp Trabzon’a gönderilmesi kararlaştırılmıştır.69

Hastalıkların Tedavisi

Muhacirler yerlerinden yurtlarından uygunsuz mevsimde çıkarılmışlardır. 
Söz konusu göç dalgasının ilk döneminde karşımıza çıkan hastalık İstanbul’da 
başlayan tifüs salgınıdır. Sebebi sağlıksız gemi yolculukları ve kalabalık or-
tamdır. Muhacirlerin bekletilmeden sevk edilmeleriyle çözülmeye çalışılmıştır. 
İkinci dönemde ise muhacirlerin durumu çok daha perişandır. Kış gününde 
korumasız kayık ve teknelerde denizde kalan çocuk, yaşlı ve zayıf kişiler gerek 
soğuktan gerek açlıktan perişan olmuşlardır. Limanlarda, gemilerde ve hatta 
tedarik edebildikleri küçük kayık ve sandallarda kalabalık ve sağlıksız şartlar-
dan dolayı hastalıklara yakalanmışlardır.70

23 Şaban 1280 (2 Şubat 1864) tarihli belgeye göre Trabzon’da bulunan 
muhacirlerde çiçek, ishâl ve karahumma salgını vardır ve günlük 20 kadar 
ölüm gerçekleşmektedir. Trabzon karantina tabibinin uyarıları üzerine Sıhhı-
ye Meclisi tarafından ne yapılacağı merkeze sorulmuştur. 2 Ramazan 1280 (10 
Şubat 1864) tarihli cevapta muhacirlere gereken her türlü yardımın yapılması 
salık verilmiş ve “muhacirlerin kendi imkânları olmadığı için gerek Trabzon ta-

68 A.MKT.UM.382-90.
69 A.MKT.MHM.297-14.
70 A.MKT.MHM.293-25.
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rafındaki askeri hekimlerin ve gerekse memleketteki hekimlerin cümlesinin bu-
raya tayin edilerek tedavi edilecekleri, gereken ilacın tamamı orada bulunmaz 
ise cinsi ve miktarının bildirilmesiyle İstanbul’dan gönderileceği” bildirilmiştir. 
Ayrıca “yakın zamanda 40 kat yatak gönderilmiş ve daha ne kadar lazım ise 
yaptırılarak temin edilip hastalara verilmesi ve masrafının merkezdeki iane ak-
çesinden gönderileceği” ifade edilmiştir. Hastaların beslenmesinin ehemmiye-
tine binaen ayrıntılı izahat verilmiş;

“Varna’daki muhacirlere verildiği gibi günlük yarımşar kıyye sığır eti (lahm-ı 
bakar) tahsis edilerek bunun yarısı, yüz dirhemi, aynen verilip diğer yarı-
sının yerine bulgur, fasulye ve kırmızı biberin büyük kazanlarda çorba gibi 
pişirilerek sabah akşam birer maşrapa içirilmesi ve bazılarına sade pirinç 
çorbası ya da hekimlerin hangi hastalığın ne yemesi gerektiğine dair tavsi-
yeleri doğrultusunda muhacirlere gereken yiyecek ve içeceğin verilmesi ve 
masrafının iane sandığından ve hazine emvalinden karşılanması”71

emri gönderilmiştir.
Çerkes göçlerinin en yoğun olduğu 1864 yılı için Osmanlı limanlarında 

büyük sağlık sorunları ortaya çıkmış ve Meclis-i Tahaffuz,72 halk sağlığı ile 
ilgili gerekli tedbirlerin alınması konusunda bazı uyarılarda bulunmuştur. 
Karadeniz sahil şeridindeki tüm sağlık birimlerine Çerkes göçmenlerin vardığı 
yerlerde alınacak sağlık tedbirlerini içeren genelgeler göndermiştir. Genelgeler 
hastaların tedavisi, şehirlerin temizliği, gemilerin dezenfeksiyonu ve ölülerin 
gömülmesi ile alakalı bazı talimatları içerir. Meclis-i Tahaffuz’un tavsiyele-
riyle hükümetin İstanbul’da aldığı sağlık tedbirleri iyi neticeler verse de bu 
tavsiyelere Trabzon gibi bazı yerlerde ehemmiyet verilmemiştir. Trabzon’da 
gittikçe kötüleşen durum üzerine Dr. Barozzi Trabzon’da görevlendirilmiş ve 
10 Mart’ta Trabzon’a ulaşmıştır.73

Yerel yönetimin ve Muhacir Komisyonu’nun muhacirlerin tedavisinde ol-
dukça hassas davrandığı görülmektedir. Ancak Trabzon’da muhacirlerin te-
davisinde görevlendirilen hekim Barozzi ile aralarında birtakım sorunlar ya-
şanmıştır. 4 Zilkade 1280 (11 Nisan 1864) tarihli belgede hekim Barozzi’nin 
muhacirlere karşı sui hal ve hareketi nedeniyle görevden alınarak yerine Müs-
lüman bir hekim atanması talep edilmiştir. Nusret Paşa’nın tahkikatıyla söz 
konusu şikâyetlerin doğrulanması üzerine durum Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 
Adliye’ye havale edilmiştir.74 14 Haziran’da Meclis’e sözlü sunum yapan Dr. 
Barozzi 28 Haziran’da Trabzon’dan ayrılarak yazılı raporunu vermiştir.

71 A.MKT.MHM.293-25.
72 Meclis-i Tahaffuz 1838’de İstanbul’da kurulmuştur. Asya ve Avrupa arasında stratejik konumu 
gereği salgın hastalıklar konusunda geçiş bölgesinde bulunması Avrupa Devletleri tarafından ku-
rumun önemsenmesini sağlamıştır. Halk sağlığı konusunda yetişen Osmanlı hekimlerinin azlığına 
istinaden yabancı delegelerin dâhil olması istenmiştir. Meclisin istihdam ettiği Avrupalı hekimler 
Osmanlı sağlık teşkilâtında görev almışlardır. Yılmaz, “a.g.m.”, s. 133.
73 Barozzi Paris Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve 1859’da İstanbul’a gelerek Meclis-i Tahaffuz’un 
hizmetine giren İtalyan hekimdir. Yılmaz, “a.g.m.”, s. 135.
74 MVL.985-20. Belgede hekimin ismi Barocci olarak yazılmıştır.
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Hekim Barozzi’nin raporunda ve Barozzi’nin Trabzon’da görevlendirilme-
sini sağlayan, 1847’den beri Meclis-i Tahhafuz’un Fransa delegesi olan Fau-
vel’in bu rapora dayanarak kaleme aldığı, Medicale d’Orient’in Mayıs 1864 sa-
yısında yayınlanan yazısında,75 gerek Muhacir Komisyonu’nu gerekse komis-
yonun Trabzon’daki işlerini yürütmek üzere görevlendirilen Yaver Efendi’yi 
gerekli tedbirleri almamakla suçlanmıştır. Suçlamalar, muhacirlerin bir an 
evvel sevk edilmemesi, yemek ve iaşenin yeterli olmaması, karantina tedbirle-
rinin alınmaması şeklinde devam etmektedir. Bu ithamların sonunda raporda 
alınması gereken tedbirlerin başında muhacirlerin bekletilmeden sevk edil-
mesi, yeterli miktarda yemek verilmesi, karantina kamplarının kurulması yer 
almıştır. Ancak bunlar gerek Muhacir Komisyonu’nun gerekse muhacirlerle 
ilgilenen eyalet ve sancak yetkililerinin yazışmalarında ifade edilen, 1859’da 
göçlerin başlamasının hemen ardından tespit edilmiş, her fırsatta maddi ye-
tersizliklerle sekteye uğrayan tedbirlerdir.

1864 yılı Trabzon’da muhacirlerin tedavi edilmesi ve salgının önlenmesine 
çalışılmış ve yıl sonunda tehlike büyük oranda atlatılmıştır. Salgınların önüne 
geçilmesinde memleketteki hekimlerin Trabzon’a gönderilmelerinin yanı sıra 
gelen muhacir sayısının azalması da etkili olmuştur. Nitekim 25 Receb 1281 
(24 Aralık 1864)’de gönderilen hekimlerin ve tıbbi malzemelerden kalanların, 
bölgede lüzumu kalmamasına istinaden İstanbul’a iade edilmesi istenmiştir.76

Hastalık meselesinde üzerinde durulan en önemli konu hayatını kaybe-
denlerin sayısıdır. 1860-65 yılları arasında açlık ve hastalıktan 53.000 Çerkes 
muhaciri Trabzon’da hayatını kaybetmiştir. Bu sayı Çerkes muhacirlerinin 
beşte birini oluşturmaktadır.77 2 Şubat 1864’de Osmanlı hekimlerinin uyarı-
sında günlük 20 kişinin hayatını kaybetmekte olduğu ifade edilirken birkaç 
ay sonra Barozzi’nin raporunda günde 300-400 Çerkes muhacirinin hayatı 
kaybettiği bilgisi yer almıştır. Sayılar arasında farklılık bilgilere ihtiyatlı yak-
laşmayı gerekli kılmışsa da muhacirlerin kış şartlarını yollarda aç ve hasta 
geçirip, son nefeste Osmanlı topraklarına ulaştıkları göz önünde tutulmalıdır.  

Bütün yaşanan sorunlar ve sonuçları Rusya’nın planlarına uygun gelişmiş-
tir. Rusya Kafkaslar’da ilerlerken kendine isyan eden halkı ortadan kaldırarak 
Rus köylülerini yerleştirebileceği alan açmıştır. Muhacirlere ya Osmanlı Devle-
ti’ne göç etmeleri veya kendinin belirlediği (gerçekte belirlemediği?) yere sürgü-
ne gönderileceklerini söyleyerek oluşturduğu kaosla bir yandan halkı kırmaya 
devam etmiş, öte yandan da Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu şartları 
daha da ağırlaştırmıştır. Nitekim Osmanlı Devleti kendine yakışanı yapmaya 
çalışsa da ekonomik yetersizlikler muhacirler karşısında çaresiz kalmasına se-
bep olmuştur. Açlık ve hastalıktan kırılan binlerce Kafkas muhaciri Osmanlı 
topraklarında son nefesini vermiştir. Böylece Rusya söz konusu ölümlerin in-
sanî ve vicdanî sorumluluğunu da Osmanlı Devleti’nin üzerinde bırakmıştır.

75 Fauvel’in yazısı ve Barozzi’nin raporu için bkz. Yılmaz, “1864 Kafkas Göçü Hakkında Bir Rapor”, 
s. 137, 148.
76 A.MKT.MHM.321-28.
77 Donalt Quataert, The Ottoman Empire 1700-1922, Cambridge University Press, UK 2000, s. 116.
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Trabzon Muhacir Komisyonu Üyelerine Terfi ve Nişan Verilmesi

Muhacir Komisyonu 1860 yılında kurulduktan sonra muhacirlerin ihti-
yaçlarının karşılanması ve iskân edilmeleri işlemlerinin kısa sürede gerçek-
leştirilebilmesi için vilayetlerde şubeler açılmıştır. Muhacir sevkiyatının en yo-
ğun olduğu eyaletlerden biri olan Trabzon’da da Trabzon Muhacir Komisyonu 
Riyaseti oluşturulmuştur. Trabzon’da komisyonda görevli memurlar bir süre 
sonra, yukarıda da ifade edildiği üzere ekonomik sıkıntılar nedeniyle maaşsız 
çalışmışlardır. Komisyondaki bu özverili çalışmalarından dolayı 3 Cemaziye-
lahir 1282 (24 Ekim 1865)’de aşağıda isimleri yazılı memurlara nişan ve ter-
filer verilmiştir.

- Ziver Efendi’nin Trabzon Muhacir Komisyonu reisliğindeki istihdamı ve 
bu görevde göstermiş olduğu başarılı çalışmalarıyla, rütbesinin sâniyye’ye çı-
karılarak, Trabzon Meclis-i Kebiri başkitabetinde bulunan ehliyeti cihetiyle, 
Erzurum Vilâyet-i Umur-ı Tahrîriyesi Mümeyyizliği’ne atanmıştır.

- Müştak Efendi’nin tahvil memuriyetindeki üstün başarılarından dolayı 
rütbesi saliseye terfi ettirilmiştir.

- Trabzon Meclis Azası Hacı Derviş’e
- Sürmene Kazası Müdürü Mustafa Ağa’ya,
- Alay Beyizade Ali’ye ve
- Trabzon Zabtiye Sergerdesi Pertev Efendi’ye muhacir meselesinde göster-

miş oldukları gayretleri ve güzel hizmetlerinden dolayı kapucu başılık rütbesi 
tevcih edilmiştir. Ayrıca Ali ve Pertev Efendi’ye beşinci rütbeden birer kıt’a 
mecidiye nişanı verilmesine karar verilmiştir.78

Sonuç

Rusya’nın 19. yüzyılda Türk Dünyası üzerine genişleme siyasetinin gü-
ney-batı cephesinde Osmanlı Devleti toprakları yer almıştır. Rusya Kuban 
Nehri boyundan Tuna Nehri’ne kadar Deşt-i Kıpçak coğrafyasında Altın Orda 
bakiyesi ulusların nüfusları üzerine kolonizasyon politikası uygulayarak kont-
rol mekanizması oluşturmaya çalışmıştır. Kırım Savaşı’nın ardından Avrupalı 
devletlerle birlikte hareket eden Osmanlı Devleti üzerine sosyolojik bir taarruz 
olabilecek göç politikasını başlatmıştır. Özellikle Müridizm hareketi ile Rusla-
rın Kafkaslara inmesinin karşısında büyük bir engel oluşturan Şeyh Şamil’in 
teslim olmasının ardından bir daha karşısında bezer bir oluşuma mahal ver-
memek için bölgedeki nüfus dengesini değiştirmek üzere harekete geçmiştir. 
Nogaylar, Çerkesler başta olmak üzere Kırım Tatarları ve diğer Kafkas ulusla-
rını göçe zorlamıştır. Göçün ilk duraklarından biri Trabzon Eyaleti olmuştur.

Trabzon Eyaleti, kuzeydoğu Anadolu sıradağları üzerinde Karadeniz’e sınır 
yükselen dolayısıyla tarım ve yerleşim alanı yetersiz bir coğrafi yapıya sahip-
tir. Öte yandan her mevsim sürekli yağış alması göz önünde bulundurulduğu 
takdirde on binlerce muhacirin aylarca misafir olarak bakılıp beslenmesi ge-
rek yöneticiler gerekse bölge halkı açısından oldukça meşakkatli bir sorumlu-
luğu beraberinde getirmektedir.

78 A.MKT.MHM.344-100.
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19. yüzyılın son yarısında ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan savaşlar-
da ve göçlerde bölge halkının iane konusundaki gösterdiği yaklaşım, destek, 
katılım özellikle de sürekliliğiyle dikkat çekicidir. Yapılan yardımlar, bireysel 
ve gönüllülük esasına dayanan eyalet yönetimince organize edilen kampan-
yalara dönüştürülmüştür. Savaş, deprem ve göç gibi afet durumlarında eyalet 
yönetiminin organizasyon sorumluluğuna halkın da aynı oranda iştirak ettiği 
görülmüştür. Ancak Kırım Savaşı sonrası göç dalgasının kısa sürede gerçek-
leşmesi ve yüz binlerce muhaciri taşıması söz konusu iştiraki son noktaya 
getirmiştir. Zira İstanbul’dan masrafların ianeyle karşılanması isteğine karşı 
Trabzon yönetiminin verdiği cevapta “Üç yıldır muhacirlere yardım eden halk-
tan artık hiçbir şey istenemeyeceği, halkın yardım verebilecek durumunun kal-
madığı” ifade edilmiştir. 93 Harbi sonrası göç sürecinde, Trablusgarp ve Bal-
kan Savaşları’nda düzenlenen yardım kampanyalarında Trabzon’dan yapılan 
yardımların dikkat çekmesi, yukarıda ifade edilen tükenmişliğin bir bahane 
olmadığının delilidir.

Halkın yaşadığı bu çaresizlik Osmanlı Devleti’nin yaşadığı çaresizliğin yan-
sımasıdır. Her ne kadar muhacirleri karşılamada kurumsallaşmaya gitmişse 
de maddi yetersizlikler, muhacir nüfusunun kısa sürede artışını tahmin ede-
meme ve muhacirlerin Osmanlı topraklarına gelinceye kadar açlık ve hasta-
lıklarla ölüme oldukça yaklaşmış olmaları yaşanan çaresizliğin esasıdır.
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GAZİANTEP’TE
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI

VE
BASINA YANSIMASI (1933-1938)
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Öz

Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesidir. Cumhuriyet veya de-
mokrasilerde hiçbir zümreye, sınıfa veya kişiye ayrıcalık tanınmaz. Yönetenler 
belirli bir süre için halkın verdiği yetki çerçevesinde bu yetkilerini kullanırlar. 
Fransız İhtilali’nden sonra cumhuriyet idaresi dünya üzerinde yayılmaya baş-
lamıştır. Milli Mücadele kazanılıp yeni bir devlet kurulma düşüncesi ortaya 
çıkınca Mustafa Kemal öteden beri tasarladığı çağdaş bir yönetim şekli olan 
cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde ilan etmiştir. Mustafa Kemal’e göre Türk 
milleti’ne en uygun rejim cumhuriyettir. Halk cumhuriyet sayesinde tebaa-
lıktan kurtulup özgür birer vatandaş olacaktır ve çağı yakalama fırsatı elde 
edecektir. Bu amaçlar doğrultusunda Mustafa Kemal her zaman “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir.” sözünü kendine ilke edinmiştir.

Cumhuriyet’in ilanı 1924 yılından sonra her yıl bayram olarak kutlanmaya 
başlanmıştır. Özellikle onuncu yıl dönümü kutlamalarına özel önem verilmiştir. 
Cumhuriyet Bayramı Ankara’da ve hemen hemen tüm yurtta kutlanmaya baş-
lanmıştır. Cumhuriyet kutlamalarına Gaziantep özel bir önem vermiştir. Çün-
kü Gaziantep işgali ve savaşı tüm badireleriyle yaşadığı için tam bağımsızlık 
ilkesine sıkı sıkıya sarılmıştır. O nedenle onuncu yıl kutlamaları Gaziantep’te 
muhteşem geçmiştir. 1933 yılında binlerce kişinin katıldığı, gece yarılarına ka-
dar süren sevinç ve heyecanlı kutlamalar üç gün sürmüştür. Gaziantep diğer 
yıllarda da bu kutlamalara özel önem vermiş ve halk kutlamalara cani gönül-
den iştirak edip cumhuriyetin faziletlerini özümsemiştir.

Anahtar kelimeler: Gaziantep, Cumhuriyet, Kutlama, Milli Bayram.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 224                 Ekim 2016
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Republic Day Celebrations In Gaziantep
Abstract

Republic means the nation’s self-governing. In republican systems or in 
democrasies none of the clans, groups or person can be privileged. Governers 
can use these powers within the framework of given by the people for a de-
terminated time. Republican governing system has expanded throughout the 
world after the French Revolution. Mustafa Kemal has announced the republic 
which he had planned for a long time as a civilized governing system on 29th 
October, 1923 immediately after wards the National Struggle was accomplis-
hed and the idea to establish a new state emerged. The best regime for Turkish 
Nation was Repuclic according to Mustafa Kemal. People would get rid of being 
subjects (vassals) and be free citizens and find the opportunity to catch up 
the era thanks to the republic. In behalf of these goals Mustafa Kemal always 
insisted upon the word “Sovereignity unconditionally belongs to the nation”.

The announcement of the Republic has been celebrated as a fest since 
1924. Specifically 10th anniversary celebration was considered important. Re-
public Day was started to celebrate in Ankara and almost at all parts of the 
country. Gaziantep has taken heed of a special importance to the celebrations 
of the Republic. Because Gaziantep has stuck to the independence principle due 
to the occupation and all the sorrows of the war she had. Therefore, 10th an-
niversary celebrations were great in Gaziantep. The cheerful celebrations took 
three days till the nights with thousands of people in 1933. During the following 
years the celebrations were paid heed to and the people participated in the 
celebrations sincerely by assimilating the virtues of the republic in Gaziantep.

Keywords: Gaziantep, Republic, Celebration, National Day.

Giriş

Dünya üzerinde insanlığın var olmasıyla birlikte çeşitli devlet yönetme şe-
killeri ortaya çıkmıştır. Rejim dediğimiz bu yönetme şekillerinden biri olan 
cumhuriyet, Fransız İhtilali ile birlikte dünyaya yayılmıştır. Cumhuriyet keli-
mesi Arapça “cumhur” kökünden türemiştir. Cumhur; halk, kalabalık, ahali 
gibi anlamlara gelmektedir.1 Cumhuriyet rejimi ise halkın kendi kendini yö-
netmesidir. Mustafa Kemal, Milli Mücadele’yi kazanıp yeni bir devlet kurma 
aşamasına geldiği zaman kurulacak olan bu yeni devletin egemenliğinin hal-
kın iradesi altında olacağını ifade etmiştir. Yani devlet şeklinin cumhuriyet 
olduğunu belirtmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’e göre “Türk Milleti’nin huy ve 
geleneğine en uygun olan Cumhuriyet yönetimidir.”2 Bu sözünü de 29 Ekim 
1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçirilen kanunla perçinlemiş 
ve böylece cumhuriyeti ilan etmiştir.3

1 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Doğuş Ltd. Şti. Matbaası, Ankara, 1970, 
s. 177.
2 Ali Sevim - İzzet Öztoprak - M.Akif Tural, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, ATAM Yayınları, An-
kara, 2006, s. 637.
3 Süleyman Ünüvar, “Cumhuriyet, Atatürk ve Milli Egemenlik”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergi-
si, Sayı: 154, İstanbul, 2005, s. 26.
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Mustafa Kemal’in, Türk Milleti’ne en uygun rejimin cumhuriyet olduğu-
nu ve cumhuriyetle birlikte halkın çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşacağı-
na inanması cumhuriyetin ilan edilmesinin en önemli sebepleri arasındadır. 
Bu amaçla cumhuriyetin ilanının halk tarafından kutlanması bu anlamlı ve 
önemli günün yaşatılması için de 1924 yılından itibaren TBMM bir karar çı-
kartmıştır. 26 Ekim 1924 tarihinde yayınlanan 986 numaralı kararname ile 
cumhuriyetin ilanı olan 29 Ekim’in hususi olarak kutlanmasına izin verilmiş-
tir.4 

Böylece TBMM’de 4 maddelik kanunla ilgili olarak yapılan görüşmeler so-
nucunda 29 Ekim günü milli bayram olarak kabul edilmiştir.5 1924 yılında 
yapılmış olan ilk törene büyük bir özenle hazırlanılmış, resmî tatil olması 
sebebiyle kurumlarda çalışanlarla birlikte halkın da geniş katılımıyla büyük 
bir kalabalık oluşmuştur.

Halk yüz yıllardır reaya olarak yaşadıktan sonra cumhuriyetle birlikte ar-
tık vatandaş sıfatı kazanmıştır ve kendi kararlarını kendisi verecektir. Musta-
fa Kemal halkın yaşadıklarını göz önüne alarak cumhuriyet bayramlarına özel 
önem vermiştir. Bunu cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarındaki söylevlerinden 
de anlayabiliyoruz. Cumhuriyetin ilanının onuncu yıldönümünde Ankara’da 
yapılan büyük törende yaptığı konuşmasında kısa zamanda büyük işler ba-
şardıklarından, yaptığı işlerin en büyüğünün de “temeli Türk kahramanlığı 
ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti” olduğundan bahsetmiştir. 
Aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı’nın bir millet bayramı olduğuna dem vu-
rarak her yıl huzurla ve mutlulukla bu bayramın kutlanmasını istediğini ifade 
ederek halka güzel dileklerde bulunmuştur.6 Mustafa Kemal Atatürk 1933 
yılında TBMM’nin dördüncü dönem üçüncü toplanma yılını açtığı sırada yap-
tığı konuşmasında, cumhuriyetin onuncu yılını kutlamakla ne kadar mut-
lu olduklarından, milletin gösterdiği taşkın sevinçlerle övünç duyduğundan 
bahsetmiştir. Geçen on yılın gelecek dönemler için bir başlangıç olduğundan 
bahsederek cumhuriyetin millet için bir diriliş olduğuna ve göz kamaştırıcı 
ileri bir atılış anıtı olduğuna ifadelerinde yer vermiştir.7 Buradan onuncu yıl 
kutlamaları ile ilgili sembolleşen en önemli olaylardan biri Atatürk’ün Ankara 
Cumhuriyet Meydanı’nda bütün yurda seslendiği “Onuncu Yıl Nutku” olmuş-
tur diyebiliriz.8

Böylece Cumhuriyet Bayramı genç nesiller tarafından her yıl 29 Ekim gü-
nünde yaşatılmaya ve yurdun dört bir etrafında coşkuyla kutlanmaya başla-
mıştır. Her şehir kendine özgü şekillerde kendine özel biçimde bu günü kut-
lamaya çalışmıştır. Adana, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş gibi şehirlerde de 

4 Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt: 5, s. 666.
5 Hamdi Doğan, “Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943)”, The Journal Of Acade-
mic Social Science Studies Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 5, Elazığ, 2013, s. 111.
6 Sevim-Öztoprak-Tural, a.g.e., s. 812-813.
7 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, ATAM Yayınları, Ankara, 2007, s. 188; Sevim- 
Öztoprak-Tural, a.g.e., s. 813.
8 Erdem Çanak, “Adana’da Cumhuriyet’in Onuncu Yılı Kutlamaları”, Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 86, Ankara, 2013, s. 7.
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Cumhuriyet Bayramı için kutlamalar tertip edilmiştir.9 1933 yılından 1938 
yılına kadar üç gün sürmüştür. 1933 yılı Cumhuriyet Bayramı’nın onuncu 
yılı olması nedeniyle bütün yurtta ayrı bir önem verilmiş ve farklı farklı kut-
lama etkinlikleri yapılmıştır.10 Her yıl bu güne özel törenler, eğlenceler, sere-
moniler düzenlenmiştir. Bunlara şahitlik eden şehirlerden birisi de yaklaşık 
5600 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski kentleri arasında yer alan ve birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış olan Gaziantep’tir.11 Gaziantep’te, Cumhuriyet 
Bayramı mümkün olduğunca her yıl kutlanmıştır. Zaferin tadına erişilen bu 
günde eğlenceler, yapılan törenler, devlet büyükleri tarafından yapılan ko-
nuşmalar güne damgayı vuran olaylardan olmuştur. Gazetelere de konu alan 
bayramın 10. ve 15. yılları arasında geçen süreyi geniş bir şekilde ele alacağız.

1. Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

1.1. 10. Yıl Kutlamaları (1933)

Gaziantep, Milli Mücadele’yi en ücra köylerine kadar yaşamış ve topyekûn 
savaşmıştır. Öyle ki Mustafa Kemal’in bütün Türkiye’ye mücadele ruhu açı-
sından örnek gösterdiği bir şehirdir. Bu mücadele sonunda kazanılan zaferle 
birlikte yeni kurulan devletin kuruluş günü ve halka yaraşan cumhuriyet 
rejimi elbette Gaziantep’te coşkuyla kutlanacaktır. Gaziantepliler her yıl dö-
nümünde bu coşkuyu katlayarak yaşatmışlardır. Bu coşku cumhuriyetin 10. 
yıl dönümünde zirveye çıkmıştır.

Gaziantep Gazetesi 1933 yılı kutlamalarına geniş bir şekilde yer vererek 
kurumların ama en önemlisi de halkın göstermiş olduğu bu ilgi ve alaka-
yı sayfalarına taşımıştır. Gazete cumhuriyet bayramı kutlamalarını, “10.ncu 
Cumhuriyet Bayramı şehrimizde en mesût heyecanlarla kutlandı.” şeklinde bir 
başlık atarak sayfasında duyurmuştur. Gazete haberine, 

“Onuncu cumhuriyet bayramı vilayetimizin şehir kasaba ve köylerinde 
çok mesût heyecanlar, eşsiz tezahurlerle tesit edildi. 29 Teşrinevvel sa-
bahı yatağından kalkanlar ruhlarını kıcıklayan tatlı bir heyecanın tesiri 
altında şeref ve haysiyeti, maddi ve manevi bütün mevcudiyeti yıkılmış bir 
devletin yerine siyasi, iktisadi, içtimai sahalarda dost düşman bütün dün-
ya milletlerinin hürmet ve hayretlerini kazanan yepyeni bir devletin kurul-
duğu bu günün mesût tecellisini derin bir zevk ve neş’e ile hatırlıyordu.”12

9 Bkz. Çanak, a.g.e., s. 1-27; Cahide Sınmaz-Sönmez, “Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü Kutla-
maları ve 26 Ekim 1933 Tarihli Genel Af Yasası”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 33-34, Ankara, 2004, s. 89-101; Erhan Alpaslan-Tülay Aydın, “Tek Parti 
Döneminde Maraş’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1934-1945)”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 
Sayı: 12, Kahramanmaraş, 2015, s. 261-284; Fevzi Çakmak, “Bursa’da On Beşinci Yıl Cumhuriyet 
Bayramı Kutlamaları”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 
18, Bursa, 2010, s. 87-109; Mehmet Çevik-Yavuz Haykır, “Elazığ Basınına Göre Cumhuriyetin İlk 
Yıllarında Elazığ’da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1932)”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Cilt: 107, Sayı: 211, İstanbul, 2014, s. 195-226.
10 Ali Özkan, “İzmir’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923-1938)”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 221, İstanbul, 2016, s. 136.
11 Sevim Kellecioğlu, “Gaziantep’in 25 Aralık Kurtuluş Günü Kutlamaları (1931-1936)”, Uluslara-
rası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 43, Sinop, Nisan 2016, s. 801.
12 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 4, Sayı: 257, 6 Teşrini Sani (Kasım) 1933, s. 1.
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cümleleriyle başlamıştır. Gazete haberine devamla, “şehrin cadde ve sokak-
larının hatta en fakir semtlerindeki evlerin bile bayraklarla, fener ve çiçeklerle 
süslendiğini ve ortaya ahenkli bir görüntü ortaya çıktığını” yazmıştır.

Şehrin cadde ve sokaklarında zafer takları kurulmuş, takların üzerine 
cumhuriyetin faziletlerini anlatan özlü sözler yazılmıştır. Halk o gün en yeni 
ve en süslü elbiselerini giyerek bayram kutlamaları için sabahın erken saatle-
rinde sokağa çıkmaya başlamıştır. Halkın bu neşesine şehrin her yerinde da-
vullar çalınarak ortak olunmuştur. Saat 9’da Cumhuriyet Meydanı’nda halkın 
toplandığını ve tribünlerin dolu olduğunu belirten gazete, meydanda askeri 
birlikler, emniyet kuvvetleri, gaziler ve öğrencilerin yer aldığını belirtmiştir. 
Ayrıca devlet erkânı olarak; başta Vali ve Alay Komutanı olmak üzere Belediye 
Başkanı, CHP İl Başkanı, daire amirleri, memurlar, esnaf odalarının yönetici-
leri ve köylülerden oluşan geniş bir halk kitlesi katılmıştır. Törene katılanların 
sayısının 30.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Vali ve Alay Komutanı, başta öğrenciler ve askerler olmak üzere törene ka-
tılan herkesin bayramını alanı dolaşarak kutlamışlardır. Sonra İstiklal Marşı 
ile Cumhuriyetin 10. Yıl Marşı hep bir ağızdan ve heyecanla okunmuştur. Ha-
vai fişeklerin atılmasından sonra resmigeçit başlamış ve resmigeçit yaklaşık 
bir buçuk saat sürmüştür. Okullar resmigeçit esnasında cumhuriyetin fazilet 
ve güzellikleri ile ilgili özlü sözler yazılı afiş ve dövizler taşımışlardır. Resmi-
geçide katılan gruplar Alaybeyi, Gaziler ve İsmet Paşa caddelerini dolaşarak 
belediye önüne geliyorlardı. Toplanan kalabalığa Belediye Başkanı Ahmet 
Muhtar Bey tarafından güzel bir konuşma yapılmıştır. Belediye önündeki bu 
kalabalık daha sonra Arasat, Karagöz ve Suburcu caddelerini takiben Cum-
huriyet Halk Partisi binası önüne gelmişlerdir. Burada da Parti Başkanı Ömer 
Asım Bey günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmıştır.

Gazete törenle ilgili bilgilere şu tespiti yaparak devam etmiştir: “Cumhuri-
yet Halk Fırkası’nca (Parti) maarif bahçesi önüne ve pazar yerine kurulan halk 
kürsüsünde akşama kadar hatipler cumhuriyet idaresi hakkında vatandaşla-
ra söz söylediler.”13 Öyle anlaşılıyor ki törende sadece protokol konuşmaları 
değil, cumhuriyetin faziletlerini halka anlatmak amacıyla bu konuda fikri ve 
konuşma yeteneği olan kişilerden faydalanılmıştır. Geçen on Cumhuriyet yı-
lında buna önem verildiği görülmektedir.

29 Ekim akşamı eğlenceye ve törenlere devam edilmiştir. Şehir baştan aşa-
ğı ışıklandırılmıştır. Gece saat 19’da başlayan fener alayı korteji bütün şehri 
dolaşmıştır. Cumhuriyet Meydanı’nda davullar eşliğinde kadın-erkek herkes 
milli oyunlar oynamış ve atılan havai fişekler de gökyüzünü aydınlatmıştır. 
Herkes bu eğlenceye coşkuyla katılmıştır. Bu arada köylerden gelen vatan-
daşlara düzenleme komitesi tarafından akşam yemeği verilmiştir.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Mardin Tepe sırtlarından 101 pare top atış-
ları başlamıştır. Top atışlarının başlaması üzerine halk ve taşıma araçları 
oldukları yerde şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunmuşlardır. Bu saygı 

13 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 4, Sayı: 257, 6 Teşrini Sani 1933, s. 1.
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duruşuna fabrikalar ve motorlu araçlarda sirenlerini çalarak katılmışlardır. 
Bu, eğlence esnasında bile şehitlerimizin unutulmadığının bir göstergesidir.14

Saat 21’de Halkevi Salonu’nda Valilik tarafından 1000 kişilik bir balo düzenlen-
miştir. Balo önce İstiklal Marşı ile başlamış sonra 200 kişi tarafından Cumhuriyet 
Marşı okunmuştur. Halkevindeki balo sabaha kadar neşe içinde devam etmiştir.

30 Ekim günü, yani Cumhuriyet Bayramı’nın ikinci günü kutlamalar aynı 
şevkle devam etmiştir. Saat 11’de başta Vali ve Belediye Başkanı olmak üzere bü-
tün üst düzey yöneticiler Halkevinde toplanmışlardır. Halkevinde toplanan kala-
balık burada Türk Eğitim Derneği tarafından açılan Gazi Ana Okulu’nun açılışı ya-
pılmıştır. Açılışta önce İstiklal Marşı ve sonrada Cumhuriyet Marşı okunmuştur.

Törende A.Muhtar Bey önce çocuklara bir konuşma yapmıştır. Konuşma-
sında başta Vali olmak üzere Türk Eğitim Derneği yöneticilerine ve binayı 
okulun açılışı için tahsis eden CHP yöneticilerine teşekkür etmiştir. Konuş-
manın tamamlanması üzerine bir kız öğrenci teşekkür amacıyla Valiye bir 
buket çiçek takdim etmiştir. Kurdele kesilerek anaokulun açılışı yapılmış aynı 
zaman içerisinde CHP binası bahçesinin de açılışı yapılmıştır. Burada 200 
civarındaki işçiye yemek ziyafeti verilmiştir. Yemeğe Vali ve diğer üst düzey 
yöneticiler de katılmış bu da işçileri sevindirmiştir.

Yemekten sonra binlerce halkın katılımıyla “Gazi Bulvarı”nın resmi açı-
lışı yapılmıştır. Açılışta Vali bir konuşma yapmıştır. Vali konuşmasında;             
“…Bu ana caddenin taşıdığı büyük ada layık bir surette bütün hemşerilerimiz 
ve köylü vatandaşlarımız canla, başla, hevesle geceli gündüzlü çalışmışlardır. 
Çalışan nasırlı ellerden hoşnudum. Allah da onlardan hoşnut olsun. Ellerine 
sağlık arkadaşlar.” Vali konuşmasının devamında “yurdumuzu memleketimizi 
sevmemiz gerektiğini ve onu güzelleştirmek için çaba göstermemiz gerektiğini 
belirtmiştir. Bu caddenin şehrin örnek bir caddesi olacağını belirterek, kenarla-
ra ağaçlar dikilip yeşillendirilip, belediyenin bu caddeye gerekli özeni göstere-
ceğinden emin olduğunu ifade ederek konuşmasını bitirmiştir.”15

Gazi Bulvarı’nın açılışından sonra aynı heyet bu defa da Memleket Has-
tanesi’nin Enfeksiyon Bölümü’nün açılışını yapmıştır. Vali burada yaptığı ko-
nuşmasında: “hastanenin bu bölümünün 10-12 yataklı bir kısım olduğunu bu-
nun 50 bin nüfuslu bir şehir için çok mühim olmadığını belirtmiştir. Ancak yatak 
sayısının az olmasına rağmen işlevinin önemli olduğunu ve yeni nesillerin boş 
durmaması gerektiğini sözlerine ilave etmiştir.” Açılıştan sonra hastanenin diğer 
bölümleri ile inşaatı devam eden kısmı gezilerek ilgililerden bilgi alınmıştır.16

Hastaneden sonra heyet Jandarma Komutanlığı’nın bahçesi, okuma oda-
ları ve Sakarya İlkokulu çocuk bahçesinin açılışları yapılmıştır. Aynı gün Be-
lediye Kütüphanesi ile Cumhuriyet İlkokulu’nun çocuk bahçesinin açılışı ya-
pılarak, Cumhuriyet Bayramı töreninin ikinci gününde Gaziantep’teki açılış 
faaliyetlerine hız verilmiştir. Yine bu çerçevede Tabakhane semtinde yapılan 
Bostancı İlkokulu’nun resmi açılışı yapılmıştır. Açılışta okul müdürü bir ko-

14 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 4, Sayı: 257, 6 Teşrinsani 1933, s. 3.
15 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 4, Sayı: 257, 6 Teşrinsani 1933, s. 3.
16 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 4, Sayı: 257, 6 Teşrinsani 1933, s. 4.
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nuşma yapmış ve mahalle halkı açılışa büyük ilgi göstermiştir. Açılışların tü-
münde İstiklal ve Cumhuriyet marşları törenlere katılanlar tarafından şevkle 
ve heyecanla okunmuştur. Valinin yeni açılan okula elektrik bağlatacağını ve 
Millet mekteplerini on bir mahallede yeniden açacağını söylemesi halk tarafın-
dan memnuniyetle karşılanmıştır. İkinci günü akşamda kutlamalar devam et-
miştir. Gece Halkevinde Lise öğrencileri tarafından “Kahraman” adlı bir piyes 
gösterisi düzenlenmiştir. Aynı akşam İsmet Paşa İlkokulu öğrencileri tarafın-
dan piyes gösterisi sunulmuş ve halkın eğlencesi sabaha kadar sürmüştür.17

Cumhuriyetin 10. yılı münasebetiyle kutlama ve törenler her yıldan fark-
lı olarak 3 gün sürmüştür. Törenlerin 3. günü olan 31 Ekim günü sabah 
9.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda öğrenciler, polisler, askerler, memurlar, es-
naf temsilcileri ve halkın toplanmasıyla başlamıştır. Vali törene katılanları 
selamlamış, arkasından İstiklal ve Cumhuriyet marşları okunmuştur. Sonra 
Vali törene katılanlara bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında Türk insanın 
çalışkanlığından söz ederek bunu Milli Mücadelede başardığını şimdide eko-
nomik alanda başarabileceğini ifade ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
işaret ettiği çağdaşlık seviyesinin ancak böyle yakalanabileceğini söylemiştir.

Konuşması sona erdikten sonra başta Vali olmak üzere tüm üst düzey 
görevlilerle esnaf ve gazilerin temsilcileriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı’nın 
bir köşesinden toprak kazarak ipek bir torba içine kazılan toprak konulmuş 
ve bu toprak bir sandığa konularak Ankara’ya Mustafa Kemal Atatürk’e veril-
mek üzere gönderilmiştir. Törene katılanlar Karagöz ve Suburcu caddelerini 
takip ederek belediye önüne gelmiş ve burada da konuşmacılar cumhuriyetin 
faziletlerinden söz etmişlerdir. Akşam yine halkevinde balo düzenlenmiştir.18

Cumhuriyet bayramı töreni kutlamaları sadece şehir merkezinde yapılma-
dı. İlçelerde ve okulu olan köylerde çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Kilis ve 
Nizip ilçelerinde kutlamalar halkın katılımlarıyla üç gün boyuca heyecanlı ve 
coşkulu geçmiştir. Kilis’te bayramın ikinci günü “Hilal Salonunda” bir balo 
düzenlenmiştir. Diğer taraftan okulu olan köylerde “Yarım Osman” adıyla bir 
piyesi oynanmıştır.19 Kutlama ve törenlerin gazeteye yansımasından da anla-
şılacağı gibi 10. yıl kutlamalarına özel önem verilmiştir.

1.2. 11. Yılı Kutlamaları (1934)

Cumhuriyet Bayramı’nın 11. yıl dönümünü kutlamalarını organize etmek 
amacıyla bir tertip komitesi kurulmuştur. Her yıl olduğu gibi valinin başkan-
lığında toplanan tertip komitesinde; Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, 
CHP İl Başkanı ve Halkevlerinden bir temsilci katılmıştır. Tertip komitesi bay-
ramdan önce kendi aralarında çeşitli toplantılar yaparak bayramın muhteşem 
ve coşku içinde geçmesini sağlamak amacıyla plan yapmışlardır.20

17 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 4, Sayı: 257, 6 Teşrinsani 1933, s. 4.
18 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 4, Sayı: 257, 6 Teşrinsani 1933, s. 4.
19 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 4, Sayı: 257, 6 Teşrinsani 1933, s. 4.
20 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 5, Sayı: 311, 4 Teşrinevvel 1934, s. 2. Araştırmalarımız sonucunda 
1934 yılı Gaziantep Gazetesi’nin Ekim ayının sonu ve Kasım ayının başlarına ait gazete nüsha-
ları, Gaziantep İl Halk Kütüphanesi ve Ankara Milli Kütüphanesi’ni taramalarımız sonucunda 
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1.3. 12. Yılı Kutlamaları (1935)

29 Ekim 1935 yılında Cumhuriyet Bayramı’nın 12. yıldönümü öncesi çı-
kan gazetede bayram için yapılan hazırlıklara yer verilmiştir. Gaziantep Ga-
zetesi’nde yazan habere göre Cumhuriyet Bayramı için “Cumhuriyet Bayramı 
kutlama komitesi” kurulmuş ve bayram programını belirlemek için çalışma-
lara başlanmıştır. Verilen karar sonucunda bayram günü neler yapılacağı 
komite tarafından tespit edilmiştir. Bayram gününde tüm şehrin taklarla, 
bayraklarla, yeşilliklerle süslenmesine geceleri her tarafın elektrikle aydın-
lanmasına karar verilmiştir. Ve bunun için hazırlıklara başlanmıştır. 29 Ekim 
günü saat dokuzda Valilik makamında kutlama töreni yapılıp daha sonra 
Cumhuriyet Meydanı’na gidilecek ve burada bir resmigeçit yapıldıktan sonra 
gece fener alayları yapılıp Halkevi Salonu’nda muhteşem bir balo gerçekle-
şeceği yazılmıştır.21 29 Ekim sonrası çıkan 4 Kasım tarihli gazetede bayram 
günü yapılanlar hakkında bilgi verilmiştir.

Gaziantep Gazetesi, “En büyük Bayramımız şiddetli yağmura rağmen şarımız-
da (şehrimizde) çok heyecanlı ve güzel geçti.”22 başlığıyla Cumhuriyet Bayramı 
haberini okuyucularına duyurmuştur. Gazete, habere şu şekilde devam etmiştir:

“Bir gün evel başlıyan çok şiddetli bir yağmur sabahı biraz ara vermişti. 
En büyük bayram şerefine şehir baştanbaşa bayraklar, yeşillikler, tak-
lar ve elektriklerle donatılmıştı. Bütün dükkânlar kapatılmış ve herkes en 
güzel elbiselerini geymiş, sabahlayın erkenden bayram yerine, cumhuri-
yet meydanına koşuyor ve şehrin dört bucağından akseden davul sesleri 
Türk’ün en büyük bayramını ilan ediyordu.”23

Bir bayram klasiği olarak piyade, süvari, topçu askerler, malul gaziler, 
polis, jandarma, lise ve ilkokul öğrencileri, esnaflar ve binlerce halk önce 
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmıştır. Daha sonra Valilik makamında resmi 
kabul yapılmıştır. Gazetenin ilk sayfasında bu konuya devam olarak verilen 
yazıda: “Resmikabulden sonra İlbayımız (Vali) Rıza Çevik yanında Tuğkomuta-
nı olduğu halde Cumhuriyet Meydanı’na geldiler, meydanda yer alan her gru-
bun yanlarına giderek ayrı ayrı bayramlarını kutluladılar, hatırlarını aldılar.”24 
şeklinde Valinin herkesin halini hatırını sorup bayramını kutladığından bah-
setmiştir. Ayrıca şehit anneleri için tribünde özel bir yer ayrıldığına ve burada 
yer aldıklarına değinilmiştir. Şehir bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunmuş 
daha sonra bütün okulların ve halkın da katılımıyla Cumhuriyet Marşı söy-
lenmiştir. Hava çok yağmurlu olduğundan dolayı halk hızla parti ve halkevi 
binasına yönelmişlerdir. Bu dönemde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e 
yapılan suikast gündemi işgal etmekte ve halk aşırı öfke duymaktaydı. Bi-

bulunamamıştır. Muhtemelen Cumhuriyet Bayramı öncesi yapılan tören hazırlıkları ve sonrasında 
yapılan kutlamaların da diğer yıllarda olduğu gibi görkemli ve coşkulu bir şekilde geçtiğini tahmin 
ediyoruz.
21 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 371, 24 Birinci Teşrin 1935, s. 2.
22 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 373, 4 İkinci Teşrin 1935, s. 1.
23 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 373, 4 İkinci Teşrin 1935, s. 1.
24 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 373, 4 İkinci Teşrin 1935, s. 1.
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nalara giren halkın öfkesi ve tepkisi gazeteye şu şekilde yansımıştır: “Büyük 
kurtarıcıya el uzatmaya yeltenen alçakları coşkun bir heyecan içinde lanet ve 
nefretle andılar. Halkevi Başkanı Muhtar Göğüş, Edip ve Sinan Erdemli ateşli 
söylevler verdiler. Bu söylevler yaşasın Atatürk, kahrolsun hayinler sesleri ile 
sık sık kesiliyordu.”25

Yağmurun biraz da olsa azalmasıyla geçit başlamıştır. Öğrencilerin ha-
zırladıkları Cumhuriyet sembolüyle birlikte geçit devam etmiştir. Öğrenciler 
kırmızı beyaz renklerinde giydikleri kıyafetleriyle bir araya gelip sembolü oluş-
turmuşlardır. Sembolün geçişi sırasında büyük alkış almışlardır. Daha sonra 
öğrenciler ellerinde bayraklarla yürüyerek geçişi sonlandırmışlardır. Akşam 
yedi sıralarında meşalelerle büyük bir fener alayı yapılmıştır. Alay CHP bina-
sı önünden yola çıkarak Cumhuriyet Meydanı’na gelmiştir. Fakat yağmurun 
aşırı şiddetinden dolayı kısa sürede dağılmak zorunda kalmışlardır. Saatler 
20.30’u gösterdiğinde belediyenin verdiği komutla Mardin Tepede topçu birliği 
tarafından toplar atılmaya başlanmıştır. Bu esnada sokaklarda hareket halin-
de olan tüm araçlar ve insanlar bulunduğu yerde durmuş ve aziz şehitler için 
saygı duruşuna geçmişlerdir. Aslında bayramın diğer yıllardan daha coşkulu 
kutlanması için uzun süreli hazırlıklar yapılmış ancak gece ve gündüz aralık-
sız ve şiddetle yağan yağmur sebebiyle gerçekleşmesi düşünülen birçok etkin-
lik uygulanamamıştır. Saat 22.00 sıralarında Halkevi Salonu’nda Cumhuriyet 
balosu tertip edilmiş ve bu baloya şehrin bütün ileri gelen aileleri davet edil-
miştir. Eşleriyle birlikte katılım gerçekleştiren Gaziantep’in önemli simaları 
için sürpriz bir gösteri hazırlanmıştır. Kemal Atatürk’ün ve İsmet İnönü’nün 
büyük resimleri perde arkasına yerleştirilmiş, perde açılırken resimlerin ışık-
ları yanmaya başlamış ve güzel bir görüntü ortaya çıkmıştır. Karanlıkta sey-
reden davetlilerden büyük alkış almıştır. İstiklal Marşı’nın da okunmasıyla 
perde tekrar kapanmıştır. Eğlence sabaha kadar devam etmiştir.26

Cumhuriyet Bayramı’nın 12. yılı sebebiyle dönemin devlet adamlarına 
CHP ve Halkevi Başkanlıkları tarafından tebrik telgrafları çekilmiş ve onlar-
dan gelen kutlama mesajlarına “Büyüklerimizin Tel Yazıları” başlığıyla gaze-
tede yer verilmiştir.

Gelen mesajların ilki dönemin TBMM Başkanı Mustafa Abdülhalik Ren-
da’ya aittir. Gelen mesaj: “Cumhuriyetimizin on ikinci yıldönümü münasebe-
tiyle içten gelen sevincinizi paylaşır saygılarımı sunarım.” şeklinde olmuştur. 
Yine dönemin önemli isimlerinden birisi olan CHP Genel Sekreteri aynı za-
manda Kütahya Milletvekili olan Recep Peker de iyi dileklerini mesaj olarak 
iletmiştir. Bu mesaj da şu şekilde olmuştur:

25 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 373, 4 İkinci Teşrin 1935, s. 1-3. 1935 yılında Atatürk’e yönelik 
olarak planlanan bir suikast olduğu basına ve birçok gazeteye yansımıştır. Bu gazetelerde yer alan 
haberlere göre bu hareketin baş sorumlusunun Çerkez Ethem olduğu iddia edilmiştir. Gazeteler-
den anlaşıldığı kadarıyla hem kendi içimizde hem de dış ülkelerde sert tepkilere ve birçok farklı 
yorumlara sebep olmuştur. Daha geniş bilgi için bkz. Bengül Salman Bolat, “1935 Yılında Ata-
türk’e Karşı Planlanan Suikastın Basındaki Yansımaları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 49, Ankara, 2012, s. 27.
26 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 373, 4 İkinci Teşrin 1935, s. 3.
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“Bugün on ikinci yaşını bitiren Türkiye Cumhuriyeti bütün tazeliği içinde 
en olgun bir varlık olarak ileri günlerin güneşli yaşayışına değen hız almış 
gidiyor. Bu yıl başka bir sıcaklık içinde kutluladığımız bu yüce ulus bay-
ramının bütün yurttaşlar ve arkadaşlar için sevinç ve heyecan kaynağı 
olmasını dilerim.”

Mesajlar bu şekilde devam etmektedir. Kutlama mesajı çekenler arasında 
dönemin Gaziantep milletvekili Ali Kılıç, eskiden Kütahya milletvekili olan fa-
kat o yıllarda Gaziantep milletvekilli seçilen Nuri Conker ve General Ali Hik-
met Ayerdem de bulunmaktadır.27

1.4. 13. Yılı Kutlamaları (1936)

Cumhuriyet Bayramı’nın 13. yılında yapılacak olan etkinlikler cumhuri-
yet bayramı komisyonu tarafından hazırlanarak bastırılmış ve ilgili kişilere 
dağıtılmıştır. Programın coşkulu ve heyecanlı geçmesi için her şey önceden 
planlanmıştır. İlk olarak şehirde bulunan tüm resmi ve özel dairelere, okul-
lara, binalara, dükkânlara; bayraklar, ışıklar, yeşillikler asılacağı belirtilmiş-
tir. Şehrin sekiz yerine tak kurulacağına değinilmiş, ayrıca 29 Ekim sabahı 
Valilik makamında resmikabul yapılacağı yazılmıştır. Resmigeçit yapılması 
ve buna tüm kurum kuruluşların aynı zamanda halkın katılması beklendiği 
planlanmıştır.28

29 Ekim 1936 yılında çıkan Gaziantep Gazetesi “Onüç Cumhuriyet Yılında 
Gaziantep” adı altında büyük bir başlık atarak Cumhuriyetin on üçüncü yıl-
dönümünü duyurmuştur. Ayrıca “Cumhuriyete Bir Harabe Halinde Kavuşan 
Şehrimiz İmar, Kültür, Ticaret ve Sanayi Sahalarında Çok İlerlemiştir.” başlı-
ğına yer vererek Cumhuriyetin Gaziantep’e getirdiği yenilikleri ve Gaziantep-
lilerin Cumhuriyet’in ilanından dolayı duydukları memnuniyeti açıkça dile 
getirmiştir.

Gazete ilk sayfasında “Cumhuriyetin Kurucusu En Büyük Atamız Atatürk” 
yazısıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün bir resmine yer vererek ona karşı minnet 
duyduklarını ve yaptıkları karşısında müteşekkir olduklarını bildirmişlerdir.29

Gaziantep’te Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi 1936 yılında da coş-
ku ve heyecan içinde kutlanmıştır. Gaziantep Gazetesi haberi “Cumhuriyet 
Bayramı Şehrimizde Çok Parlak ve Emsalsiz Heyecanlarla Kutlandı.”30 başlığı 
adı altında vermiştir. Buradan anladığımız Cumhuriyet’in ilanının üzerinden 
yıllar geçse de halkın coşkusu, heyecanı ve sevinci her yıl artarak devam et-
mektedir. Onüçüncü cumhuriyet bayramı ile ilgili ifade edilen cümlelerden 
bunun doğruluğunu görebiliyoruz. “Onüçüncü Cumhuriyet Bayramı şehrimiz-
de en büyük ve ulusal bayramımızın yüksek değerini ifade samimi bir heyecan 
ve tezahürle kutlanmıştır.”31

27 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 373, 4 İkinci Teşrin 1935, s. 1.
28 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 424, 23 Teşrinevvel 1936, s. 1.
29 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 425, 29 Teşrinevvel 1936, s. 1; Bkz. Ek-1.
30 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 426, 6 İkinci Teşrin 1936, s. 1.
31 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 426, 6 İkinci Teşrin 1936, s. 1.
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O yıl 28 Ekim gününden itibaren hazırlıklara başlanmış vali konağı, parti 
ve belediye binaları başta olmak üzere şehir baştanbaşa bayraklarla, çiçekler-
le süslenmiştir. 29 Ekim günü sabahın erken saatlerinde yepyeni kıyafetlerini 
giyen kadın erkek binlerce kişi bayramı karşılamak ve bayram coşkusunu ya-
şamak için resmigeçidin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na doğru akın akın 
ilerlemeye başlamışlardır. Saat dokuz sıralarında atılmış olan toplarla birlikte 
resmikabule başlanmıştır. Saatler 10’u gösterirken Vali Rıza Çevik ve döne-
min Tugay Komutanı Cumhuriyet Meydanı’na gelerek halkı selamlamış ve 
tribündeki yerlerine geçmişlerdir. Halkevi idaresi heyet üyelerinden olan Yıl-
maz Dokuzoğuz kürsüye çıkmış ve burada Cumhuriyet Bayramı ile ilgili ko-
nuşmasını gerçekleştirmiştir. Daha sonra söz bir lise öğrencisine verilmiş o da 
çok heyecanlı bir ifadeyle bayramla ilgili duygularını anlatmıştır. Öğrencinin 
konuşmasından sonra resmigeçit başlamıştır. Askerler, topçular, jandarma 
ve polisler sırasıyla geçişe başlamış, Vali ve komutanları selamlayarak ilerle-
meye devam etmişlerdir. Daha sonrasında lise öğrencileri takip ederken bisik-
letliler, izciler, kız ve erkek öğrenciler protokolü selamlayarak ilerlemişlerdir. 
Okullardan sonra çoğu esnaf kuruluşları, parti binasının önünde davullarla 
bayraklarla alay geçitine katılmışlardır.

Belediye binasında Belediye Başkan Vekili olan Osman Aksoy uzunca bir 
konuşma yapmıştır. Konuşmasının son bölümünde:

“Cumhuriyet hükümetinin bize getirdiği ve getireceği iyilikler, güzellikler, 
refah, saadet saymakla bitecek gibi değildir; buna günler kafi gelmez ve 
başarılan her işin altında gözlerimizin nüfuz edemediği birçok incelikler, 
derinlikler vardır. On üç sene gibi az bir zamana bu kadar muazzam iş-
lerin sığmasını bütün dünya milletleri hayretle seyrediyor ve cumhuriyet 
hükümetinin kudretli idaresi, Türk Milleti’nin yüksek kabiliyeti karşısında 
mebhut kalıyorlar. Arkadaşlar, bizlere bu şerefli günü yaratan ve bizleri 
her gün bir saadete kavuşturan Türk ulularına bin minnet, bin şükran.”32

diyerek konuşmasını sonlandırmıştır.
Öğlen saatlerinde halk kürsüleri adı verilen kürsüler oluşturulmuş ve buraya 

halk arasından konuşma yapmak isteyenler çıkıp Cumhuriyet Bayramı hakkın-
daki duygu ve düşüncelerini ifade edebilmiştir. Hatta bayramın ertesi günü olan 
30 Ekim sabahı da aynı heyecana sahip olan vatandaşlar kürsüyü boş bırakma-
mış sürekli konuşmalar devam etmiştir. Kürsü adeta dolup dolup boşalmıştır.33

Saatler akşamı gösterdiğinde ampullerle donanan resmi ve özel bütün iş-
yerleri ışıklarını yakmışlar ve havai fişekler atılmaya başlamıştır. Daha sonra 
havai fişekler yerini davul seslerine bırakmış ve Cumhuriyet Meydanı’nda top-
lanmış olan halk, aynı zamanda askeri birimler ellerinde fenerlerle milli marş- 
ları okuyarak büyük bir fener alayı oluşturmuşlardır. Tıpkı gündüz olduğu 
gibi gece de kadın erkek on binlerce kişi caddeleri doldurmuşlardır. Saat sekiz 
olduğunda bayram münasebetiyle Halkevi Salonu’nda şehir namına bir balo 

32 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 426, 6 İkinci Teşrin 1936, s. 4.
33 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 426, 6 İkinci Teşrin 1936, s. 4.
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tertip edilmiş ve baloya şehrin ileri gelen aileleri davet edilmiştir. İstiklal Marşı 
ile başlanılan baloya uvertür34 dansını bizzat yapmış olan Vali Rıza Çevik’in 
davetlilerle ayrı ayrı ilgilenerek ikramlara iştiraklerini sağlamalarıyla devam 
etmiştir. Sabaha kadar devam eden balo eğlenceli bir şekilde sonlamıştır.35

O yıl Cumhuriyet Bayramı Nizip, Pazarcık gibi ilçelerde de kutlanmıştır. 
Halk hatibi olarak adlandırılan konuşmacılar duygu ve düşüncelerini anlatan 
konuşmalar yapmış, Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yaşadıkları coşku ve he-
yecanı dile getirmişlerdir.36

1.5. 14. Yılı Kutlamaları (1937)

1937 yılı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için günler öncesinden hazır-
lıklara başlanmıştır. Bu hazırlıklara ilişkin haberlere Gaziantep Gazetesi ay-
rıntılı bir şekilde yer vermiştir. “Cumhuriyet Bayramı Hazırlıkları”37 başlığı adı 
altında yer verilen haberde il, belediye, parti, lise ve ilkokullarda bayram ha-
zırlıklarına günler öncesinden başlandığı yazılmıştır. Yine aynı gazete birinci 
sayfasında “Cumhuriyet Balosu” başlığı ile duyurduğu başka bir haberinde 
ise; balonun şehir kulübünde yapılacağını ve geçen yıllardan daha görkemli 
geçmesi için düzenleme kurulunun 3 defa toplantı yaptığını duyurmuştur.38

Gazete 3. sayfasında 29 Ekim günü törende uygulanacak gündüz ve gece 
programını “Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı” başlığı ile okuyucularına 
duyurmuştur. Gazetenin ilan ettiği programa göre;

1- 28 Ekim günü saat 12’den itibaren bütün resmi kurumlar, iş yerleri ve 
evler ve sokaklar bayraklarla donatılacaktır.

2- 29 Ekim sabahı kutlamalar top atışıyla başlayacaktır. Vali vilayette kut-
lamaları saat 10’a kadar kabul edecektir. Okullar askeri birlikler ve halk saat 
10.30’da cumhuriyet alanında hazır bulunacaklardır.

3- Geçit resmi yapılacaktır. Geçit resmine; askeri birlikler, malûl gaziler, jandar-
ma ve polis, izciler, okullar, sporcular, ulusal kurumlar ve köylüler katılacaklardır.

Ayrıca; törende geçiş yapacak birimler belirli bir düzen ve sıraya göre ge-
çişlerini yapacaklardır. Esnaf temsilcilerinin geçişi sırasında ise, esnafların 
yaptıkları işleri gösterir şeklinde geçmeleri içinde gerekli tedbirler alınacaktır. 
Resmigeçidin ardından yürüyüş yapılmasına karar verilmiştir. Yürüyüş Cum-
huriyet Meydanı’ndan postahane önüne, oradan da Suburcu Caddesi’nden 
asfalt yola girilerek doğruca Gaziler ve Alaybeyi caddeleri üzerinden İsmet 
Paşa İlkokulu önünden geçerek belediye önüne gelinecektir. Belediye önün-
de cumhuriyetin faziletlerini anlatan bir konuşma yapılması kararlaştırılmış 
ve konuşmadan sonra Arasat yoluyla Kunduracılar Çarşısı’ndan Karagöz ve 
Suburcu caddelerini takiben CHP binası önüne gelinecektir. Burada da bir 
konuşma yapılacak ve tören sona erecektir. Belediye ve CHP binası önündeki 

34 Uvertür: Operada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça. Ayrıntılı bilgili için bkz. http://
www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.574e9ee333d325.59466986 
35 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 426, 6 İkinci Teşrin 1936, s. 4.
36 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 426, 6 İkinci Teşrin 1936, s. 5.
37 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 474, 22 Teşrin Evvel 1937, s. 2.
38 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 474, 22 Teşrin Evvel 1937, s. 2.
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konuşmalar Halkevleri tarafından organize edilecektir. Cumhuriyetin önemi 
ile ilgili halka açık konuşmalar aynı yerde 30 Ekim günü de devam edecektir. 
29 Ekim gecesi ise; halkın ve okulların katılacağı fener alayı düzenlenecektir. 
Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek gösterileri yapılacaktır. Daha sonra ise 
Valilik tarafından balo düzenlenecektir. 30 Ekim gecesi için ise halka açık 
olarak çeşitli okullarda ve Halkevinde tiyatro gösterileri düzenlenmesi kara-
laştırılmıştır.39

29 Ekim 1937 Cuma günü çıkan Gaziantep Gazetesi o gün “Gaziantep, 
Aziz Okurlarının Cumhuriyet Bayramını Kutlar.” şeklinde bir başlık atmıştır. 
Diğer taraftan Şakir Sabri Yener’in “Altın Göverçin” başlığı altında bir yazısı 
yayınlanmıştır. Yazıda Gaziantep Savunması esnasında bir çocuğun rüyasın-
da babasını görmesi anlatılmış ve yazının sonunda da “Yaşasın Cumhuriyet 
Yaşasın Atatürk” şeklinde bitirilmiştir.40

Gazetenin ikinci sayfasında da “Cumhuriyet ve Köylü” başlığı ile bir yazı 
yayınlanmıştır. Yazıda cumhuriyet rejiminin köylüye getirdikleri anlatılmıştır. 
Cumhuriyet sayesinde köylülerin vatandaş olduğu ve ekonomik olarak ezil-
mediği ifade edilmiştir.41 Gazete Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 4. say-
fasında “Cumhuriyetin 14. Yılında Gaziantep” ana başlığı ile Gaziantep’te 14 
yılda ekonomik sanayi ve imar faaliyetlerinde yapılanları aktarmıştır. Gazete 
bu haberini çeşitli resimlerle süslemiş ve ayrıca Gaziantep’te sağlık alanında-
ki yatırımları da ortaya koymuştur.42

Gaziantep Gazetesi cumhuriyetin 14. yılında Halkevleri çalışmasından da 
söz etmiştir. “Cumhuriyetin 14. Yılında Halkevimiz” ana başlığı ile verilen bil-
ginin alt başlığı ise, “Metodlu Bir Çalışma İle Ülkü Yolunda İlerliyor.” şeklinde 
olmuştur. Gazete beşinci sayfasında, Halkevinin çalışmaları ve cumhuriye-
tin faziletlerinden söz eden ibareler yer almıştır. Bunlardan biri; “İmtiyazsız, 
sınıfsız, kaynaşmış bir milletiz”43 diyerek bunun ancak cumhuriyet rejimine 
borçlu olduğumuzu vurgulamak istemiştir. Aynı gazetenin altıncı sayfasında 
ise 14 yıldan beri tarım ve ziraat, maliye, sağlık, imar ve bayındırlık, güm-
rük ve tekel, dış politika, kültür, eğitim ve güvenlik konularında yapılanları 
sayfasına taşımıştır. Bu alanlarla ilgili haberi de şu başlıkla okuyucularına 
duyurmuştur: “Türk Gücü Yenilmez Bir Kuvvettir.”44 Gazetenin yedinci sayfa-
sında da Gaziantep’te cumhuriyet döneminde yapılan faaliyetlerle ilgili geniş 
bilgiler yer almıştır.

5 Kasım 1937 Cuma günü yayınlanan Gaziantep Gazetesinde “Cumhuriyet 
Bayramı şehrimizde çok parlak ve neşeli geçti.” başlığı ile 29 ve 30 Ekim gün-
leri şehirde yapılan törenleri sayfalarına taşımıştır. Gazete haberinde  “…Bu 
bayramın en büyük hususiyeti halkın cumhuriyeti benimsemiş ve cumhuriyet 

39 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 474, 22 Teşrin evvel 1937, s. 3.
40 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 475, 29 Teşrin evvel 1937, s. 1 ; Bkz. Ek-2.
41 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 475, 29 Teşrin evvel 1937, s. 2.
42 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 475, 29 Teşrin evvel 1937, s. 4.
43 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 475, 29 Teşrin evvel 1937, s. 5.
44 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 475, 29 Teşrinevvel 1937, s. 6.
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bayramını da bu yüksek güne lâyık bir coşkunluk ve heyecanla kutlamış olma-
sıdır. Şehir 28 Teşrinevvelden itibaren baştanbaşa bayraklar, dallar, ampuller-
le bezenmişti.”45 şeklinde okuyucularına duyurmuştur.

29 Ekim günü sabahı havanın yağmurlu olmasına rağmen erken saatlerde 
halkın sokakları doldurmasıyla birlikte aynı zamanda şehrin çeşitli semtle-
rinden davul sesleri gelmeye başlamıştır. Halkın neşe ve sevinci yüzlerinden 
okunmakta idi. Cumhuriyet meydanı kadınlı erkekli guruplar doldurmuştur. 
Ayrıca başta askerler olmak üzere, jandarma, polis, okullar, malûl gaziler, 
parti teşkilatı mensupları, esnaf örgütleri temsilcileri kendilerine ayrılan yer-
lere yerleşmişlerdir. Bu arada yağmurun kesilmesiyle kalabalık artmıştır. 
Saat 9’da kaleden top sesleri duyulmuştur. Vali kendi makamında kutlama-
ları kabul etmiş, sonra tören alanına gelerek yanında bulunan Alay Komutanı 
ile birlikte törene katılanları selamlayıp ve bayramlarını kutlamıştır.

Vali ve komutanın halkı selamlaması bittikten sonra törene katılanlar res-
migeçite başlamışlardır. Her yıl olduğu gibi önce askeri birlikler resmigeçitle-
rini yapmış sonra jandarma, polis, okul öğrencileri, gaziler, esnaf teşkilatları 
ve izci grupları geçmişlerdir. Her birim temsilcilerinin geçişinde halk coşkulu 
alkışlarla karşılamıştır. Resmigeçide katılanlar Gaziler Caddesi’nden Alaybeyi 
ve İsmet Paşa yolunu takip ederek belediye önüne gelmişlerdir. Burada Topçu 
Çavuşu, öğretmen Nedime Alp ve Celal Gögüş cumhuriyetin önemini anlatan 
konuşmalar yapmışlardır. Konuşmaları halk heyecanla dinlemiş ve belediye 
önündeki kalabalık konuşmalar bittikten sonra halkevi önüne gelmişlerdir. 
Burada da Yılmaz Dokuzoğuz tarafından halka bir konuşma yapıldı. Konuş-
madan sonra tören sona erdi halk dağılmıştır.46

Saat 13’te tören için köylerden gelen yaklaşık 300 kişiye CHP binası bah-
çesinde öğle yemeği verilmiştir. Yemeğe vali, komutan ve parti yöneticileri 
katılmıştır. Yemekte parti il başkanı cumhuriyetin fazileti ile ilgili kısa bir 
konuşma yapmıştır.47 Gece şehirdeki önemli kamu binaları süslerle ve ışıklar-
la donatıldığından dolayı muhteşem bir görüntü ortaya çıkmıştır. Saat 18’de 
fener alayı düzenlenmiş ve fener alayı bütün ana cadde ve sokakları dolaş-
mıştır. Halk fener alayını coşku ve neşe içinde karşılamıştır. Diğer taraftan da 
havai fişek gösterileri gece yarısına kadar sürmüştür. Yine bu gecenin onu-
runa şehir kulübünde bir balo düzenlenmiştir. Baloya başta Vali olmak üze-
re şehrin ileri gelenleri katılmıştır. 29 ve 30 Ekim günleri halk kürsülerinde 
cumhuriyetin önemi anlatan konuşmalar yapılmıştır. Halkevinde “Kozanoğlu”  
adlı bir piyes düzenlenmiştir. Bu piyes halk tarafından ilgiyle izlenmiştir.48

Gaziantep Gazetesi’nin üçüncü sayfasında “Cumhuriyet ve Çocuklar” ko-
nulu kısa bir yazı yayınlanmıştır. Bu yazıda çocukların cumhuriyet sayesinde 
eğitimlerini yapabildiklerini, özgür düşünen, çalışkan, dürüst ve kendine gü-
venen bir birey olarak yetiştirildiğini ifade edilmiştir.49

45 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 476, 5 İkinciteşrin 1937, s. 1.
46 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 476, 5 İkinciteşrin 1937, s. 1.
47 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 476, 5 İkinciteşrin 1937, s. 2.
48 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 476, 5 İkinciteşrin 1937, s. 2.
49 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 476, 5 İkinciteşrin 1937, s. 3.
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Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle CHP İl Başkanı ve Halkevi başkanı ta-
rafından başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere devlet büyüklerine çekilen 
kutlama telgraflarına devlet büyüklerinin verdiği cevaplara gazete sayfalarında 
yer vermiştir. Gelen cevabı telgraflarda Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Ata-
türk, TBMM Başkanı M. Abdulhalik Renda, İçişleri Bakanı ve CHP Genel Sek-
reteri Şükrü Kaya ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğ-
lu’nun telgrafıdır. Mustafa Kemal Atatürk CHP İl Başkanı ve Halkevi Başkanı’na 
ayrı ayrı kutlama telgrafları göndererek Cumhuriyet Bayramlarını kutlamıştır.50

1.6. 15. Yılı Kutlamaları (1938)

1938 yılındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Mustafa Kemal Ata-
türk’ün rahatsızlığı nedeniyle sönük ve cansız geçmiştir. 29 Ekim günü çıkan 
Gaziantep Gazetesi ilk sayfasında “On Beş Cumhuriyet Yılında Neler Yaptık” 
şeklinde büyük bir başlığa yer vererek cumhuriyetin ilanının Gaziantep’e sağ-
ladığı katkılara değinmiştir. Gazeteci Ali Nadi Ünler, yine gazetenin ilk sayfa-
sında Atatürk’ün hayatından kesitler vererek ona olan bağlılıklarını bildiren 
bir yazı yazmıştır. Yazdığın yazının bir kısmında:

“On beş yılda dünyanın hayret, takdir ve gıpta ettiği bir vatan, bilgi, tek-
nik ve müsbet fenne dayanan kudretli ve şerefli bir devlet kurdu. Ölüm 
döşeğinde can çekişirken yüksek hitabile bize hayat veren, bizi en geri 
bir kavim halinden kurtararak ileri milletler seviyesine yükselten, Cum-
huriyetimizin on beşinci yıldönümünü sayısız zaferlerin neşidesi şeklinde 
terennüm ettiren o eşsiz kahraman, o büyük deha, ulu şef ATATÜRK’tür.
Atatürk Türk’ün kurtarıcısı, koruyucusu, canı, kanı, ruhu en büyük ülkü-
südür. Atatürk denince Türk Milleti geniş sevgi dalgaları içinde çırpınır; 
her Türk onun için yaşar; onun için çalışır, onun tek işaretile ölümü canına 
minnet bilir ve her zaman bütün gücüyle haykırır:
Çok yaşa Atatürk!
Yaşasın onun en büyük armağanı: Cumhuriyet.”51

şeklinde bir açıklama yaparak hem cumhuriyete hem de Mustafa Kemal Ata-
türk’e olan minnettarlığını belirtmiştir.

Gazete 15 cumhuriyet yılında neler yapıldığına dair uzunca bir değerlen-
dirme yazısı yazmıştır. Gazetenin çoğu sayfasını 15 yılda neler yapıldığına ne 
kadar ilerlendiğine dikkat çeken bir yazı kaleme almıştır:

“Gaziantep şehri Cumhuriyete intikal ederken bir senelik çetin bir savga-
nın top, bomba yaraları ile harap olmuş bir vaziyette idi. Cumhuriyetten 
sonra başlayan imar hareketi şehrimizi az zamanda eskisinden memur 
bir hale getirmiştir. Yeni belediye kanununun verdiği imkânla her sene 
muntazaman artan belediye bütçesi, şehrimizi biranevvel güzelleştirmek, 
imare kavuşturmak imkânını vermiştir.”52

50 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 476, 5 İkinciteşrin 1937, s. 1.
51 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 9, Sayı: 527, 29 Teşrinevvel 1938, s. 1.
52 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 9, Sayı: 527, 29 Teşrinevvel 1938, s. 4.
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Cumhuriyetin 15. yıldönümü olması nedeniyle gazete önceki yıllara göre 
sayfalarında daha çok yapılan ekonomik, sosyal ve kültürel yatırımlardan söz 
etmiştir. M. Kemal’in rahatsızlığı nedeniyle tören ve eğlence haberlerine önce-
ki yıllara nazaran daha az yer vermiştir. Bu 15 yılda Gaziantep mezbahanesi 
yenilenerek modern bir hale getirilmiştir. Mezbahaneye soğuk hava deposu 
eklendiği de yazılmıştır. 1932 yılında ise şehir merkezine elektrik verildiği, 
aynı zamanda temiz şehir suyunun da şehre verilmeye başlandığı ifade edil-
miştir. Yine yapılan yenilikler arasında Gaziantep Lisesi ve Maarif Kavşağı 
arasında yol yapılmış olması, bu yolun asfaltlanmış olması, yirmi metre ge-
nişliğinde olan bu yola Atatürk Bulvarı adı verilmesi, sebze, meyve ve et hali 
yaptırılması da yer almaktadır. Yollar, demiryolları, okullar, liseler de yapılan 
yenilikler arasındadır.53

“15.nci Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı” diye verilen başlık altında 
o yıl yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi verilmiştir. O yıl cumhuriyet 
bayramında yapılacak olanlar şu şekilde planlanmıştır: 29 Ekim 1938 günü 
gündüz programı için bütün resmi daireler, bankalar, dükkânlar evler bele-
diye ve ticaret odası tarafından daha önceden yapılan bildiriye göre süsle-
necektir. Vali makamında resmikabul yapılacak ve daha sonra Cumhuriyet 
Meydanı’nda toplanılacaktır. Resmigeçit yapılıp CHP binası önünde herkes 
dağılacaktır. Belirli yerlere konulan halk kürsülerinde cumhuriyetin memle-
kete sağladığı faydalar hakkında konuşmalar yapılacaktır. Gece programında 
ise; birinci günü saat altı sıralarında askeri birlikler, okullar ve halk tarafın-
dan fener alayı yapılacaktır. 30 Ekim 1938 bayramın ikinci günü akşamı hal-
kevi tarafından oyun gösterimi yapılacaktır. Bayramın üçüncü günü akşamı 
ise aynı oyun tekrar gösterilecektir.54

Cumhuriyet Bayramı sonrasında “Cumhuriyetin 15.nci yıldönümü şehri-
mizde büyük heyecan ve tezahür ile kutlandı. Güzel bir geçit resmi yapıldı bir 
saat devam etti.”55 başlığı altında Cumhuriyet Bayramı’nda yapılan etkinlik-
ler, törenler, konuşmalar Gaziantep Gazetesi’nin ilk sayfasında okuyucula-
ra duyurulmuştur. Cumhuriyet Bayramı’nın 15. yıldönümü olması sebebiyle 
haftalar önceden bugün için yoğun çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bütün 
hazırlıklar 28 Ekim günü sona ermiş, bayram gününün gelmesi sabırsızlık-
la beklenmeye başlamıştır. Bütün evler, resmi ve özel binalar bayraklarla, 
ampullerle, Atatürk’ün fotoğrafları ile süslenmiştir. 28 Ekim günü öğleden 
sonra bayram başlamış ve halk kutlama yapmak için sokağa dökülmüştür. 
Gece olduğunda ise yapılan ampuller yanmış ve şehir baştan sona ışıldamaya 
başlamıştır.

29 Ekim sabahı bütün halk en temiz, en yeni elbiselerini giyerek soka-
ğa çıkmış ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmıştır. Saat sekizden itibaren 
askeri birlikler, jandarmalar, polisler, lise ve ilkokullar öğrencileri, ayrı ayrı 
esnaf kurumları da burada yerlerini almıştır. O sırada Valilik makamında 

53 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 9, Sayı: 527, 29 Teşrinevvel 1938, s. 4-5.
54 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 9, Sayı: 527, 29 Teşrinevvel 1938, s. 7.
55 Gaziantep Gazetesi, Yıl: 9, Sayı: 528, 4 Teşrinsani 1938, s. 1.
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resmikabul yapılmıştır. Sırasıyla komutanlar ordu mensupları, adliye, mali-
ye, dışişleri, bayındırlık, ziraat, gümrük, tekel görevlileri, il sağlık müdürlüğü 
elemanları, parti mensupları ve diğer kuruluşlar Vali Rıza Çevik tarafından 
kabul edilmiş ve burada tebriklerini sunmuşlardır. Daha sonra Vali, maka-
mından ayrılarak Cumhuriyet Meydanı’na gelmiştir. Merasime belediye ban-
dosu eşliğinde İstiklal Marşı okunarak başlanmıştır. Vali meydanda askeri 
birlikleri ve halkı selamlayıp tribünde kendisi için hazırlanan yere geçmiştir. 
Böylece resmigeçide başlanmıştır. Süvari ve topçu askerlerle başlanan geçide 
polisler, Halkevi sporcuları, lise ve ilkokul öğrencileri, birçok kuruluş ve hal-
kın katılımıyla devam edilmiştir. Ve bir süre sonra herkes dağılmıştır. Öğlen 
saatlerinde halk kürsüleri dolup dolup boşalmaya başlamıştır.

Akşam da devam eden kutlamalarda kadın erkek herkes sokağa dökül-
müştür. Davullar da halkın bu eğlencesine eşlik etmiştir. Havai fişeklerin atıl-
maya başlanmasıyla halkın coşkusu ikiye katlanmıştır. Saat yedi sıralarında 
fener alayı yapılmıştır. Önde belediye bandosu eşliğinde gece boyunca alaya 
devam edilmiştir. Bayramın ikinci günü ve gecesi de aynı heyecan ve sevinçle 
kutlanmıştır. Ve böylece heyecanla kutlanan 15. Cumhuriyet Bayramı kutla-
maları da sona ermiştir.56

Sonuç

Cumhuriyet yönetimi, Fransız ihtilalinden sonra çağdaş ülkelerin ve mil-
letlerin benimsediği bir yönetim şekli olmuştur. Cumhuriyet bir kişiye, bir 
zümreye veya bir sınıfa değil, doğrudan halka dayandığı için diğer yönetimler 
içinde insan onuruna en uygun bir rejim olarak kabul görülmüştür. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de cumhuriyeti bir fazilet rejimi olarak görmesi nedeniyle 
Milli Mücadele’nin kazanılıp yeni bir devlet kurarken yönetim şekli olarak 
cumhuriyeti benimsemiştir.

Antep Milli Mücadele’de bir destan yazmış ve tek başına bir şehir olarak 
işgal devletlerine karşı bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Antep’in bu mücade-
lesi hem millete örnek olmuş hem de Antep’e Gazilik ünvanını getirmiştir. Bu 
nedenle Gaziantep tam bağımsızlık ve insan onurunu koruyan cumhuriyeti 
benimsemiş ve sahip çıkmıştır. Gaziantep’te başta onuncu yıl kutlamaları ol-
mak üzere tüm cumhuriyet bayramı kutlamaları bütün halkın katılımıyla gör-
kemli ve coşkulu şekilde kutlanmıştır. Üç gün süren bu kutlamalara yediden 
yetmişe bütün Gaziantep halkı içten bir sevinçle iştirak göstermiştir. Böylece 
Cumhuriyet Bayramı törenleri bu dönemde ve sonrasında da çok renkli ve 
coşkulu bir şekilde geçmiştir.
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Ekler

Ek-1: 29 Ekim 1936 yılına ait Gaziantep Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 425.
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Ek-2: 29 Ekim 1937 yılına ait Gaziantep Gazetesi, Yıl: 85, Sayı: 47.
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BESİÛS el-MELİK
VE

SAKĀLİBE’NİN HIRİSTİYAN OLMASI
(Basileus Symeon ve Tuna Bulgaryası’nın Hıristiyanlaşması)

Yrd. Doç. Dr. Erman ŞAN*

Öz

İbn Rüste’nin el-A‘lâku’n-nefîse adlı eseri, Ortaçağların en önemli esirle-
rinden Harûn b. Yahyâ’nın Askalan’da esir edilmesiyle başlayan ve Roma’da 
nihayetlenen seyahatini de içermektedir. Fakat Harûn b. Yahyâ’nın seyahati 
münasebetiyle kendisinden aktarılan haberlerin çoğunlukla zaman ve mekân 
unsurlarından yoksun olması, araştırmacıların bu çok değerli seyahatname-
den tam manasıyla istifade edebilmelerini de engellemiştir. Zaman ve mekân 
unsurlarından yoksun böyle bir haberde Harûn b. Yahyâ, Thessaloniki’den 
sonra karşılaştığı Sakālibe’nin Besiûs el-Melik ( ) diye tanımladığı 
bir hükümdar döneminde Hıristiyan olduklarını ifade eder. Harûn b. Yah-
yâ’nın hem Besiûs el-Melik hem de Sakālibe demekle tam olarak kimleri kas-
tettiğinin çok belirgin olmaması da 19. yüzyılın sonlarından itibaren sürmekte 
olan ilmî münakaşalara sebep olmuştur. Araştırmacılar şimdiye değin Besiûs 
el-Melik için Tuna Bulgar Hanı Bogoris/Boris ve Bizans İmparatoru I. Basile-
ios isimleri üzerinde durmuş olmalarına rağmen aslında Besiûs el-Melik, 913 
yılında ‘basileus’ unvanını alarak kullanmaya başlayan Tuna Bulgar Çarı Sy-
meon idi. Besiûs el-Melik yani Tuna Bulgar Çarı Symeon döneminde Hıristiyan 
olan Sakālibe’yle kastedilen de sanılanın aksine sadece Slavlar değil Tuna 
Bulgar Hanlığı’nın tüm tebaasıydı. Söz konusu Hıristiyanlaşmaysa resmen 
yeni bir dinin kabulünden ziyade Symeon’un ülkesini yoğun bir biçimde Hı-
ristiyanlaştırma çabalarına ve bundan netice almış olmasına üstükapalı bir 
göndermeydi.

Anahtar kelimeler: İbn Rüste, el-A‘lâku’n-nefîse, Harûn b. Yahyâ, Be-
siûs el-Melik, Tuna Bulgar Çarı Symeon, Sakālibe, Tuna Bulgar Hanlığı, Bi-
zans İmparatorluğu.
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Basiūs al-Malik and the Christianization of the Sakāliba
(Basileus Symeon and the Christianization of Danubian Bulgaria)

Abstract
Ibn Rusta’s work al-A‘lāk al-nafīsa contains the captivity of Hārūn b. Yah-

yā in ‘Askalān, who was one of the most important captives of the Middle 
Ages, and his voyage that ended in Rome. However, the lack of time and space 
elements in the reports that Hārūn b. Yahyā received on the occasion of his 
voyage, prevented scholars from benefiting this highly valuable travel narrati-
ve. In a report like this, which lacks time and space elements, Hārūn b. Yahyā 
relates that Sakāliba he had met after Thessaloniki had been converted to 
Christianity in the times of the monarch Basiūs al-Malik ( ). Since it 
is not clear whom Hārūn b. Yahyā referred by both Basiūs al-Malik and Sakāli-
ba, the problem was discussed in scholarly discussions that was started from 
the ends of 19th century. Scholars hitherto stressed that Basiūs al-Malik could 
be Khan Bogoris/Boris of the Danubian Bulgars and Byzantine Emperor Basil 
I, although in fact Basiūs al-Malik was Tzar Simeon of the Danubian Bulgars, 
who used the title “Basileus” in 913. The people that were referred by the term 
Sakāliba, were not only Slavs whom converted to Christianity in the time of 
Tzar Simeon of the Danubian Bulgars, but all the subjects of the Danubian 
Bulgar Khanate. The Christianization process that were referred was not an 
embrace of a new religion, but a tacit reference to Simeon’s intensive efforts to 
Christianize his land and his achieving results.

Keywords: Ibn Rusta, Kitāb al-A‘lāk al-nafīsa, Hārūn b. Yahyā, Basiūs 
al-Malik, Symeon of Bulgaria, Sakāliba, The Danubian Bulgar Khanate, The 
Byzantine Empire.

Giriş

Ortaçağların en önemli esirlerinden Hârûn b. Yahyâ,1 miladî X. yüzyıl ba-
şında Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis aktarmalı olarak 
Roma şehrine kadar süren çok önemli bir seyahat gerçekleştirmişti. Hârûn b. 
Yahyâ’nın seyahati esnasında gördüklerine, güzergâhı üzerindeki bölgelerin 
coğrafî özelliklerine ve yakın tarihlerine dair haberler diğer Müslüman coğraf-
yacıları tarafından da kullanılmış olmasına rağmen,2 en detaylı ve derli toplu 
hâli Ortaçağ İslâm tarih ve coğrafya literatürünün en önemli temsilcilerinden 

1 Hârûn b. Yahyâ için bkz. İgnatiy Yulianoviç Kraçkovskiy, İzbrannıye Soçineniya, Tom. IV: Arabs-
kaya Geografiçeskaya Literatura, Moskva - Leningrad 1957, s. 132-133. Hârûn b. Yahyâ üzerine 
yapılan çalışmaların bir listesi içinse bkz. Alexander A. Vasiliev, “Harun-ibn-Yahya and his Desc-
ription of Constantinople”, Seminarium Kondakovianum, V (1932), s. 153.
2 Burada belirtmek gerekir ki Hârûn b. Yahyâ kaynaklı bilgileri aktaran sadece İbn Rüste değil-
dir. Mes‘ûdî (ö. 345/956), Hudûdü’l-‘âlem’in (372/982-983) bilinmeyen yazarı, Gerdizî (ö. 443-
444/1052’den sonra), Ebû Ubeyd el-Bekrî (ö. 487/1094) ve Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî (ö. 
682/1283) gibi diğer Ortaçağ Müslüman coğrafyacıları da ondan doğrudan veya dolaylı haberler 
aktarmışlardır. Bu konuya dair bkz. Vladimir F. Minorsky, Hudūd al-‘ālam, The Regions of the 
World, London 1937, s. 320, 468; Dimitri E. Mişin, Sakaliba (Slavyane) v İslamskom Mire v Ran-
neye Srednevekovye, Moskva 2002, s. 28-29; Erman Şan, “Ortaçağ İslâm Kaynaklarında Tuna 
Bulgarları İçin Kullanılmış Olan Etnonimler (Kronolojik Bir Değerlendirme)”, Belleten, LXXIX/284, 
(2015), s. 60-62.
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İbn Rüste’nin (ö. IV/X. yüzyılın ilk yarısı) el-A‘lâku’n-nefîse3 isimli eserinde 
bulunmaktadır.4

el-A‘lâku’n-nefîse’de hikâye edildiği üzere Hârûn b. Yahyâ, Filistin sahil-
lerindeki Askalân’da5 esir edilerek önce deniz yoluyla Attaleia/Antalya’ya 
(<Antâliyye/ ) sonrasında da kara yoluyla Ikonion/Konya (<Nikiye/ ) ve 
Ankyra/Ankara (<Senkare/ ) üzerinden Konstantinopolis/İstanbul’a 
(<Kustantîniyye/ ) götürülmüş ve aktardığı bilgiler dikkate alındığında 
buradaki zoraki ikametini müteakip Balkanlar üzerinden Thessaloniki/Selâ-
nik (<Selûkiye/ ) ve Venetia/Venedik (<el-Bundikīs/ ) gibi şehirlere 
de uğrayarak nihayetinde Roma’ya (<er-Rûmiyye/ ) kadar varmıştır.6 Bi-
zim Hârûn b. Yahyâ’nın söz konusu seyahatinin odaklanacağımız kısmı Thes-
saloniki’den sonrasıdır ve bu kısımda Sakālibe’nin Hıristiyan olmalarına dair 
çok kısa fakat miladî IX.-X. yüzyıllar Balkanlar ve Bizans tarihiyle ilgili önemli 
ayrıntıları haiz değerli bir pasaj vardır.

Hârûn b. Yahyâ, Konstantinopolis’ten ayrıldıktan sonra uğradığı Thessa-
loniki’den (<Selûkiye/ ) deniz kıyısını takiben üç menzil7 sonra ismini zik-
retmediği bir şehire varıldığını belirtir.8 Pasajın devamında Hârûn b. Yahyâ, 
ismini zikretmediği bu şehirden sonra Sakālibe arasından bir aylık yolculukla 
varıldığını belirttiği Belâtîs ( ) ismindeki başka bir şehirden daha bahse-
der. Hârûn b. Yahyâ’nın yolculuğunun tam da Thessaloniki ve Belâtîs şehir-
leri arasındaki bu bir aylık yolculuk mesafesindeki kısmındayken bölgenin 
sakinleri olarak sunduğu Sakālibe’ye dair olan ve İbn Rüste tarafından akta-
rılan çok önemli pasaj şöyledir:9

3 İbn Rüste ve eseri el-A‘lâku’n-nefîse hakkında toplu bibliyografya için genel mahiyetteki şu ça-
lışmalara bakılabilir: Kraçkovskiy, Arabskaya Geografiçeskaya Literatura, s. 159-160; Ramazan 
Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul 20162, s. 142; Sayyid Maqbul Ahmad, 
“İbn Rüste”, DİA, XX, 253-254; Murat Ağarı, İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar -Do-
ğuşu Gelişimi ve Temsilcileri-, İstanbul 2002, s. 277-290; Clifford Edmund Bosworth, “Ebn Rosta”, 
EIr, VIII, 48-49.
4 el-A‘lâku’n-nefîse’deki bu kısım Hârûn b. Yahyâ’nın esir edilişiyle başlar ve onun ağzından Roma 
şehrinin betimlenmesiyle sona erer. Bkz. İbn Rüste, el-A‘lâku’n-nefîse, ed. Michael Jan de Goeje, 
Lugduni Batavorum 1892, s. 119-132; thk. Halîl el-Mansûr, Beyrut 1998, s. 109-119.
5 Askalân için bkz. Mustafa Fayda, “Askalân”, DİA, III, 487-488.
6 Hârûn b. Yahyâ’dan nakledilen kısımda Roma şehrinden sonrası hakkında bir bilgi bulunmaz. 
Hârûn b. Yahyâ’nın güzergâhındaki adını verdiğimiz şehirlerin tespitine dair tartışmalar ve so-
nuçları için genel olarak bkz. Josef Marquart, Osteuropaische und ostasiatische Streifzüge: Eth-
nologische und historisch-topographische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts (ca. 
840-940), Leipzig 1903, s. 206, 208-214, 237-260; Vasiliev, “Harun-ibn-Yahya and his Description 
of Constantinople”, s. 154, 162; Minorsky, Hudūd al-‘ālam, The Regions of the World, s. 423-424.
7 Menzili kaba bir tarifle bir günlük yolculuk veya bir günlük yolculuk sonrasında varılacak ko-
naklamaya müsait mevki olarak tanımlayabiliriz. Bkz. Nikita Elisséeff, “Manzil (In the Central and 
Western Islamic Lands)”, EI2, VI, 454-455; Ramazan Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve 
Türk Ülkeleri, Ankara 20012, s. VII-VIII.
8 Michael Jan de Goeje, İbn Rüste neşrinde ismi zikredilmeyen şehrin Kitros (Κίτρος) olabileceğini 
belirtmiştir. Bkz. İbn Rüste, el-A‘lâku’n-nefîse, ed. Michael Jan de Goeje, s. 127, dn. h. Kitros için 
bkz. Alexander. P. Kazhdan, “Kitros”, ODB, II, 1131-1132. Alexander A. Vasiliev ise, tarifin Kit-
ros’tan ziyade biraz daha güneydeki Demetrias’a (Δημητριάς) uyduğu düşüncesindedir. Bkz. “Ha-
run-ibn-Yahya and his Description of Constantinople”, s. 162, dn. 72. Demetrias için bkz. Timothy 
E. Gregory, “Demetrias”, ODB, I, 603-604.
9 İbn Rüste, el-A‘lâku’n-nefîse, ed. Michael Jan de Goeje, s. 127; thk. Halîl el-Mansûr, s. 115-116. 
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“…Ve onlar [Sakālibe/ ] Hıristiyandırlar. Onlar [Sakālibe] Besiûs10 
el-Melik ( ) devrinde Hıristiyan olmuşlardır ve onlar [Sakālibe] 
günümüzde [de] Hıristiyanlık dini üzeredirler.”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan araştırmacıların neredeyse ta-
mamına göre burada bahsedilen Sakālibe kesinlikle Slavlara işaret etmektey-
di. Araştırmacıların görüş ayrılığına düştükleri hususlarsa, rivayette geçen 
Besiûs el-Melik’in Slavlara ait bir yönetici olup olmadığı; eğer öyleydiyse hangi 
Slavların11 yöneticisi olduğu ve son olarak da bunun Slavların bir yöneticisine 
değil de Bizans imparatorlarından veya Tuna Bulgar hanlarından birine mi 
işaret ettiğiydi.

Hârûn b. Yahyâ’dan nakledilen cümlelerin sentaks itibarıyla bu derece bir-
birinden farklı yorumlarda bulunmaya olanak sağlayan bir yapıda olduklarını 
baştan kabul etmeliyiz. Yani Hârûn b. Yahyâ’nın pasajındaki Besiûs el-Me-
lik’in Hıristiyan olmuş Sakālibe’nin mi yoksa o dönemdeki başka bir devletin 
mi yöneticisi olduğu tam olarak anlaşılamadığından her türlü yoruma açıktır. 
Yine Hârûn b. Yahyâ’dan aktarılan haberlerin tamamında kronolojik açıdan 
da çok dakik tariflerin yapılmamış olması, muhteva hakkında da aynı yorum-
larda bulunmayı mümkün kılar.

Besiûs el-Melik’in kim olduğu ve Sakālibe’nin hangi halka işaret ettiği ko-
nusunda ilk fikir beyan eden araştırmacılar olan Arist Aristoviç Kunik ve Ba-
ron Viktor Romanoviç Rosen, aşağıda da göreceğimiz Ebû Ubeyd el-Bekrî’de-
ki paralel bilgi ve pasajdan yola çıkarak mevzubahis Besiûs el-Melik’in ilk 
Hıristiyan Tuna Bulgar Hanı Bogoris/Boris (852-889) ve rivayette Hıristiyan 
oldukları belirtilen Sakālibe’nin de Tuna Bulgarları olduğunu düşünmüşler-
di.12 Yani onlara göre Hârûn b. Yahyâ kendi seyahatinden aşağı yukarı yarım 
asır önce gerçekleşmiş bir durumdan bahsediyordu. Alexander A. Vasiliev’in 
bildirdiğine göre, Michael Jan de Goeje de bir süre bu fikre iştirak etmiş olma-

10 Konu hakkında fikir beyan eden araştırmacılar, metnin bu kısmında geçen  ibaresini 
-okumaya yardımcı olacak harekeler de olmadığı için- kararsız kalarak Bsûs, B-sûs vb. şeklilerde 
transkribe etmişlerdir. Aşağıda göreceğimiz gibi hemen hemen aynı pasaj Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin 
(ö. 487/1094) el-Mesâlik ve’l-memâlik isimli coğrafya eserinde de bulunur. Bu eserin muhakkiki 
Cemâl Tulbe’nin Besîlûs ( ) şeklinde verdiği kelime Arist Aristoviç Kunik ve Baron Viktor Ro-
manoviç Rosen tahkikinde  şeklinde verilerek Rusça transkripsiyonu Бсŷс (Bsûs) olarak sunu-
lur. Bununla birlikte verdikleri notta Michael Jan de Goeje’nin, el yazmasındaki şekli /Бслŷс 
(Bslûs) olarak okumuş olduğunu da bildirirler. Bkz. Ebû Ubeyd el-Bekrî, el-Mesâlik ve’l-memâlik, 
I, thk. Cemâl Tulbe, Beyrut 2003, s. 255; Arist A. Kunik - Baron V. R. Rosen, İzvestiya al-Bekri i 
Drugih Avtorov o Rusi i Slavyanah, I, Sankt Peterburg 1878, s. 38, 52. Yani İbn Rüste’nin metninde 
geçen  kelimesini, Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin aynı pasajında kullandığı kelimeden yola çıkarak, 
bizim yaptığımız gibi Besiûs şeklinde okumak çok daha doğrudur.
11 Povest Vremennıh Let’te de hikâye edildiği gibi o dönem Slavları çok geniş bir coğrafyada 
meskûn idiler. Povest Vremennıh Let’te Slavların dağılımına dair bkz. Letopis Nestora, ed. İ. Glazu-
nova, Sankt Peterburg 1903, s. 1-2; Letopis po İpatskomu Spisku, ed. Arheografiçeskoy Kommissiy, 
Sankt Peterburg 1871, s. 3-4; The Russian Primary Chronicle: Laurentian Text, ed. ve İng. çev. 
Samuel H. Cross - Olgerd P. Sherbowitz-Wetzor, Cambridge 1953, s. 52-53; Muallâ Uydu Yücel, 
İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler, Ankara 2007, s. 79. Modern tarihçilikteyse Slavlar, o dönemlerde 
sakini oldukları coğrafyalara nazaran Doğu Slavları, Batı Slavları ve Güney Slavları olarak üç genel 
grup altında değerlendirilmektedirler. Bunların ele aldığımız dönem dâhilindeki dağılımları için 
bkz. George Vernadsky, Political and Diplomatic History of Russia, Boston 1936, s. 35.
12 Kunik - Rosen, İzvestiya al-Bekri i Drugih Avtorov o Rusi i Slavyanah, I, 83-85.

224_Erman_San.indd   4 24.10.2016   11:07:35

194



5ERMAN ŞAN / BESİÛS el-MELİK VE SAKĀLİBE’NİN HIRİSTİYAN OLMASI

sına rağmen İbn Rüste neşrinde bundan vazgeçmişti.13 Friedrich Westberg ise 
burada bahsedilen Besiûs el-Melik’in Tuna Bulgarlarının yöneticisi olduğuna 
dair bir göndermenin bulunmadığını belirterek onun Boris değil de Bizans İm-
paratoru I. Basileios (867-886) olduğu neticesine varmıştır. Pasajdaki Sakāli-
be’ninse Makedonya Slavları olduğu düşüncesindedir.14 Yine Josef Marquart 
da bunların Güney Sırpları olduğunu ve bahsedilen hükümdarın da Bizans 
İmparatoru I. Basileios olduğunu duyurmuştur.15 Nihayetinde 20. yüzyıl baş-
larından itibaren konu hakkında fikir beyan etmiş araştırmacıların neredeyse 
tamamına göre de buradaki Sakālibe, Tuna Bulgarlarına değil İslâm kaynak-
larında çoğunlukla tesadüf edildiği üzere Slavlara işaret etmekteydi. Yine bu 
tarihten itibaren Besiûs el-Melik’in de I. Basileios olduğu fikri oldukça taraftar 
toplamış Vladimir F. Minorsky,16 Alexander A. Vasiliev,17 George Ostrogorsky18 
ve Dimitri E. Mişin19 gibi çok değerli araştırmacılar da bu fikre iştirak etmiş-
lerdir.

Besiûs el-Melik
Hârûn b. Yahyâ’dan nakille İbn Rüste’nin aktardığı ve tercümesini verdiği-

miz pasajı değerlendirmeye İbn Rüste’ye de atıf yaparak konuya dair aktardığı 
bilgilerin yanı sıra bazı yorumlarda da bulunan önemli Müslüman coğrafya-
cılarından Ebû Ubeyd el-Bekrî’yle (ö. 487/1094) başlayabiliriz. İbn Rüste’nin 
aktardıklarına paralel söz konusu pasaj Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin el-Mesâlik 
ve’l-memâlik20 isimli coğrafyasında İbrâhim b. Ya‘kūb el-Turtûşî el-İsrâ‘ilî’den 
nakille bulunmaktadır. Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin kaynağı konumundaki İbrâ-
him b. Ya‘kūb el-Turtûşî, 354/965 yılı civarında çıktığı seyahatle Avrupa’nın 
büyük kısmını dolaşmıştı.21 Maalesef onun da eseri günümüze ulaşmamakla 
birlikte eserinden bazı pasajlar Müslüman coğrafyacıları tarafından aktarıl-

13 Vasiliev, “Harun-ibn-Yahya and his Description of Constantinople”, s. 150.
14 Friedrich Westberg, Kommentariy na Zapisku İbragima İbn-Yakuba o Slavyanah, Sankt Peter-
burg 1903, s. 41-42.
15 Marquart, Osteuropaische und Ostasiatische Streifzüge, s. 207, 242-243.
16 Vladmir F. Minorsky’ye göre bunlar Hudûdü’l-‘âlem’de anılan Hıristiyan Sakālibe yani Sırplar ve 
Hırvatlar idiler. Bkz. Hudūd al-‘ālam, The Regions of the World, s. 423-424.
17 Alexander A. Vasiliev, yalnızca Sakālibe’nin Güney Sırpları olduğu fikrine karşı çıkmıştır. Bkz. 
“Harun-ibn-Yahya and his Description of Constantinople”, s. 151.
18 George Ostrogorsky, “Zum Reisebericht des Harun-Ibn-Jahja”, Seminarium Kondakovianum, 
V (1932), s. 255. Hem Marquart’ın kitabının ilgili kısımlarından hem de Ostrogorsky’nin bu çok 
değerli makalesinden saygıdeğer ağabeyim Doç. Dr. Ferit Baz’ın şahsıma yaptığı tercümeler saye-
sinde faydalanabildim. Kendisine bu vesileyle şükranlarımı sunarım.
19 Mişin, Sakaliba (Slavyane) v İslamskom Mire v Ranneye Srednevekovye, s. 28.
20 Ebû Ubeyd el-Bekrî ve çalışması hakkında bkz. Kraçkovskiy, Arabskaya Geografiçeskaya Lite-
ratura, s. 275-277; Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, s. 154-156; Mehmet Özdemir, 
“Ebû Ubeyd el-Bekrî”, DİA, X, s. 247-248.
21 İbrâhim b. Ya‘kūb el-Turtûşî’den rivayetle Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin coğrafyasında bulunan kısım 
ilk kez Kunik ve Rosen tarafından tahkik edilerek Rusça tercümesiyle birlikte yayınlanmıştır. Bkz. 
İzvestiya al-Bekri i Drugih Avtorov o Rusi i Slavyanah, s. 20-64. İbrâhim b. Ya‘kūb el-Turtûşî ve 
ondan nakledilen haberler hakkında genel bilgi içinse bkz. Semen Rapoport, “On the Early Slavs. 
The Narrative of Ibrahim-Ibn-Yakub”, SEER, VIII/23 (1929), s. 331-341; Kraçkovskiy, Arabskaya 
Geografiçeskaya Literatura, s. 190-192; Mişin, Sakaliba (Slavyane) v İslamskom Mire v Ranneye 
Srednevekovye, s. 33-38; André Miquel, “Ibrāhīm b. Ya‘kūb al-Isrā’ilī al-Turtūshī”, EI2, III, 991.
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mıştır. Ebû Ubeyd el-Bekrî de İbrâhim b. Ya‘kūb el-Turtûşî’den aktarılan böy-
le bir haberde -tıpkı İbn Rüste gibi- Sakālibe, daha doğrusu öncesinde Sakāli-
be’nin bir kolu olarak nitelendirdiği22 Bulgarların (<çoğul bir şekilde Bulkārîn/

), hükümdarının Hıristiyan olmasından bahsediyor:23

“Onlar [Bulgarlar] lisanlar konusunda bilgilidirler ve İncîl’i Sakalî ( ) di-
line [Slavcaya]24 çevirirler. Ve onlar [Bulgarlar] Hıristiyandırlar. İbrâhim 
b. Ya‘kūb [el-Turtûşî el-İsrâ‘ilî şöyle] dedi: Bulgarların Meliki (<Melikü 
Bulkārîn / ), Rûm beldeleri üzerine akınında Kustantîniyye şehri-
ni kuşattığı zaman Hıristiyan olmuştur…”

İbrâhim b. Ya‘kūb el-Turtûşî’nin seyahatine kadar Konstantinopolis şeh-
ri Bulgarlar tarafından birkaç kez kuşatılmış olmasına25 rağmen Ebû Ubeyd 
el-Bekrî, bu bilgileri aktardıktan sonra şöyle bir yorum yaparak bahsedilen 
kuşatmanın tam olarak hangisi olduğuna dair duruma netlik kazandırır:

“İbrâhim [b. Ya‘kūb el-Turtûşî el-İsrâ‘ilî]’in [bu] sözleri onun [Bulgarların 
Meliki’nin] Hıristiyan olmasının hicrî 300 [/912-913]’den sonra olduğunu is-
patlar.”

Yine devamında İbn Rüste’yi kastederek26 de şunları ekler:
“Ve diğerleri dediler ki, onlar [Bulgarlar], Besîlûs el-Melik ( )27 dö-

neminde Hıristiyan olmuşlardır ve günümüze kadar da Hıristiyanlık dini üzere 
olarak kalmışlardır.”

Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin diğerleri diyerek kastettiği kişinin İbn Rüste ol-
masının yanında aktardığı bu cümle de çok ufak farklarla yukarıda İbn 
Rüste’den aktardığımız kaydın aynısıdır. Aradaki tek fark İbn Rüste’nin bu 
cümleyi Sakālibe’den, Ebû Ubeyd Bekrî’ninse Sakālibe’nin bir kolu olarak yo-
rumladığı Tuna Bulgarlarından bahsederken vermesidir. Aslında İbn Rüste ve 
Ebû Ubeyd el-Bekrî tarafından yapılan tariflere tam olarak uyan tek bir sima 
bulunmaktadır; o da Tuna Bulgarlarının Çarı Symeon’dur (893-927). Zaten 
Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin de söz konusu tarihi 300/912-913’ten sonra şeklin-
de vermesi, hiç şüphesiz rivayette bir Kustantîniyye kuşatmasından da bah-
sedilmesi nedeniyle Tuna Bulgar Çarı Symeon’un 913 yılındaki çok meşhur 

22 Ebû Ubeyd el-Bekrî, el-Mesâlik ve’l-memâlik, I, 252; Kunik - Rosen, İzvestiya al-Bekri i Drugih 
Avtorov o Rusi i Slavyanah, I, 33, 46-47. Bu kısmın İngilizce tercümesi için bkz. Rapoport, “On the 
Early Slavs. The Narrative of Ibrahim-Ibn-Yakub”, s. 334.
23 Ebû Ubeyd el-Bekrî, el-Mesâlik ve’l-memâlik, I, 255; Kunik - Rosen, İzvestiya al-Bekri i Drugih 
Avtorov o Rusi i Slavyanah, I, 37-38, 52; Rapoport, “The Narrative of Ibrahim-Ibn-Yakub”, s. 338.
24 Bilindiği gibi İbrâhim b. Ya‘kūb el-Turtûşî de bir Endülüslü’ydü ve buradaki Sakalî, Endülüs’te 
Sakālibe’nin zaman zaman bu isimle de anılmış olmasından dolayı kullanılmış olmalıdır. Endü-
lüs’te Sakalî’nin kullanımına dair bir örnek için bkz. Nureddin Âl-i Ali, Endülüs Tarihi, çev. Hakkı 
Uygur, İstanbul 2010, s. 90.
25 İbrâhim b. Ya‘kūb el-Turtûşî’nin seyahatine kadar Tuna Bulgarları bilebildiğimiz kadarıyla 
Konstantinopolis’i 813, 913 ve 924 yıllarında olmak üzere üç kez kuşatmışlardı. Tüm bu kuşat-
malar için bkz. Steven Runciman, A History of the First Bulgarian Empire, London 1930, s. 62-67; 
155-157, 166-169; George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, Ankara 19995, s. 
188, 244, 247.
26 Baron Viktor Romanoviç Rosen de Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin diğerleri diyerek İbn Rüste’yi kastet-
tiğini ifade etmektedir. Bkz. İmperator Vasiliy Bolgaroboytsa, Sankt Peterburg 1883, s. 145, dn. d.
27 Bkz. dn. 10.
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Konstantinopolis kuşatmasına da bir göndermedir. Yani aslında Ebû Ubeyd 
el-Bekrî, açıkça belirtmese de Besîlûs el-Melik’i Tuna Bulgar Çarı Symeon’la 
özdeşleştirmektedir.

Bize göre de Ebû Ubeyd el-Bekrî, Besîlûs el-Melik’i Tuna Bulgar Çarı        
Symeon’la özdeşleştirirken son derece haklıydı. Fakat Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin 
haberinde aktardığı, bu melikin Konstantinopolis kuşatması esnasında veya 
sonrasında Hıristiyan olmuş olduğunaysa katılmak mümkün değildir. Zaten 
Symeon’un kariyeri ve özellikle de Tuna Bulgar Hanı olma süreci gözden ge-
çirildiğinde durumun onun söylediği gibi olamayacağı da açıkça fark edilir.28 
Bunun aksine İbn Rüste’nin eserinde Konstantinopolis kuşatmasına dair 
herhangi bir gönderme bulunmadığını, sadece Hârûn b. Yahyâ’dan nakille 
Sakālibe’nin Besiûs el-Melik devrinde Hıristiyan oldukları bilgisi bulunduğu-
nu hatırlatmak gerekir. Yani Hârûn b. Yahyâ’ya göre Besiûs el-Melik her kim 
idiyse, Sakālibe’nin Hıristiyan olması da onun hükümdarlığı döneminde ger-
çekleşmişti.

el-A‘lâku’n-nefîse’deki Besiûs el-Melik’i sadece ve sadece Ebû Ubeyd el-
Bekrî’nin böyle yorumlamış olmasından dolayı Tuna Bulgar Çarı Symeon’la 
özdeşleştirmek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Biz burada en temelde ne Ebû 
Ubeyd el-Bekrî’yle ne de onun İbrâhim b. Ya‘kūb el-Turtûşî’den aktardığı bil-
gileri İbn Rüste’dekilerle ne şekilde kıyaslayarak hangi sonuçlara ulaştığıyla 
ilgilenmiyoruz. Bundan dolayı da Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin Besîlûs’u Symeon’la 
özdeşleştirmesini diğer başka argümanlarla destekleyemediğimizde bizler için 
hiçbir manası olmayacaktır. Daha da önemlisi rivayetlerdeki Besiûs el-Melik’i 
Symeon’un ismiyle bağdaştırmak da pek mümkün değilmiş gibi gözükürken; 
araştırmacılar tarafından Besiûs için diğer olası adaylar olarak lanse edilen 
Tuna Bulgar Hanı Boris ve Bizans İmparatoru I. Basileios ise semantik açıdan 
bunun için gerçekten de daha kuvvetli adaylar gibi durmaktadırlar. Zaten 
yukarıda değindiğimiz gibi, araştırmacılar da Besiûs el-Melik’in kimliğini teş-
histe ilgilerini daima söz konusu isimler üzerinde yoğunlaştırmışlardı.

Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin bilgi ve yorumlarını görmezden gelip yalnızca İbn 
Rüste’deki pasajdan yola çıkarak bu ihtimalleri tamamen saf dışı bırakmak 
çok da kolay bir mesele değildir. Çünkü Hârûn b. Yahyâ, yolculuğunu hangi 
tarihte gerçekleştirmiş olursa olsun pekâlâ yarım asır öncesine ait bilgileri de 
derleyerek aktarmış olabileceğinden Boris ve Basileios gibi isimler tamamen 
çürütülebildiği ana değin ihtimaller arasında bulunmaya devam edecekler-
dir. Bununla birlikte hemen belirtmeliyiz ki, biz bunun bir tesadüf olmadığını 
Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin mutlaka bir dayanağı olduğunu düşünüyoruz ama 
elimizdeki mevcut bilgilerle şu an için çok kesin bir yargıya varmak mümkün 
değildir. Bu nedenle birazdan sıralayacağımız argümanların Besiûs el-Me-
lik’in Symeon olduğunu gösterebileceği ama İbn Rüste’deki bilginin çok kısa 
ve muğlâk olmasından dolayı Boris veya Basileios ihtimallerini de kesinkes 

28 Symeon, eğitiminin büyük kısmını Bizans başkenti Konstantinopolis’te almış ve babası kiliseye 
çekildiğinde de onun yanında bulunmuş iyi bir Hıristiyandı. Daha detaylı bilgi için bkz. Runciman, 
First Bulgarian Empire, s. 133, 137.
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çürütmeyeceği unutulmamalıdır. Çünkü en temelde İbn Rüste özelinde dü-
şünmeliyiz ve elimizde sadece Sakālibe’nin Hıristiyan oluşları ve bunun da 
kendi hükümdarları da olmayabilecek29 Besiûs isimli veya unvanlı birinin dö-
neminde gerçekleştiği bilgisi vardır.

Besiûs el-Melik: Basileus Symeon

Symeon ismine bakıldığında Hârûn b. Yahyâ tarafından Besiûs el-Melik 
şeklinde aktarılmış olmasında hiçbir mana bulunmaz gibi gözüktüğünü be-
lirtmiştik. Dahası onun hükümdarlık dönemi elbette Tuna Bulgarlarının Hı-
ristiyan olmalarıyla örtüşen bir tarih de değildir ve bunun gerçekleştiği 864 
yılıyla30 da arada çeyrek asırdan daha fazla bir zaman farkı bulunmaktadır. 
Fakat gerek Symeon’un 913 yılındaki meşhur Konstantinopolis kuşatması-
na ve müteakip sürece gerekse de bunun öncesindeki Tuna Bulgaryası’ndaki 
gelişmelere dair bazı bilgiler, İbn Rüste’nin eserinde bahsedilen Besiûs el-Me-
lik’in kimliğine ışık tutabilecek mahiyette gözükmektedir. Çünkü aktarıldığı-
na göre Tuna Bulgar Çarı Symeon, 913 yılındaki Konstantinopolis kuşatması 
sonrasında yeni bir unvan kullanmaya başlamıştır ve bu unvan da bizim Be-
siûs’umuza çok benzemektedir.

George Ostrogorsky’nin belirttiğine göre, 913 yılının Ağustos’unda Kons-
tantinopolis surlarının önüne geldiğinde Symeon’un asıl hedefi sıradan bir 
kuşatmadan ziyade, Roma imparatorluk tacını kafasına takabilmekti. Fakat 
Symeon, surları aşamayacağını anlayınca anlaşma yoluna gitmiş ve mera-
simle Konstantinopolis’e kabul edilmişti. Konumuz açısından önemsiz detay-
ları bir kenara bırakırsak sonrasında Symeon, Patrik Nikolaos Mystikos’un 
elinden imparatorluk tacını giymiş ve henüz müşterek olmasa da bizim için 
çok önemli bir ayrıntı olarak ‘Bulgarların Basileusu’ (<Basileus Boulgaron/
βασιλεύϛ Βουλγάρων) unvanını almıştır. Bir süre sonra Bizans’la Tuna Bul-
garları arasındaki münasebetler gerilmiş, evlilik gerçekleşmediği gibi kendi-
sine verilen basileus unvanı da yok sayılmıştır. Bundan sonrasında tahmin 
edileceği gibi aradaki mücadeleler de yeniden patlak vermiştir.31 Fakat yine 
George Ostorgorsky, Symeon’un basileus unvanından sanıldığı gibi söz konu-
su mücadeleler esnasında da vazgeçmemiş olduğunun altını çizer. Hem Bi-
zans İmparatoru I. Romanos Lakapenos’un (919-944) kendisine yazdığı mek-

29 Friedrich Westberg de buna dikkat çekmiştir. Bkz. Kommentariy na Zapisku İbragima İbn-Ya-
kuba o Slavyanah, s. 42.
30 Tuna Bulgarlarının bu tarihte Hıristiyan olmalarına dair bkz. Francis Dvornik, “The Significance 
of the Missions of Cyril and Methodius”, Slavic Review, XXIII/2 (1964), s. 198-199; Runciman, 
First Bulgarian Empire, s. 133-135; Géza Fehér, Bulgar Türkleri Tarihi, çev. Heyet, Ankara 19992, s. 
55-56; Paul A. Hollingsworth, “Boris I”, ODB, I, 310.
31 Bkz. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 244-245. George Ostrogorsky başka bir yerde de (s. 
249) bu unvanın sadece Tuna Bulgar Hanlığı’na ait olmak şartıyla verildiğini ekler. Krş. için bkz. 
Graham A. Loud, “A Re-examination of the ‘Coronation’ of Symeon of Bulgaria in 913”, The Journal 
of Theological Studies, New Series XXIX/1 (1978), s. 109, 117-120; Angel Nikolov, “Making a New 
Basileus: The Case of Symeon of Bulgaria (893-927) Reconsidered”, Rome, Constantinople and 
Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence, I, ed. M. Salamon - M. Woloszyn 
- A. Musin - P. Špehar - M. Hardt - M. P. Kruk - A. Sulikowska-Gąska, Kraków - Leipzig - Rzeszów 
- Warszawa 2012, s. 101-102.
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tuplardan Symeon’un kullandığı anlaşılan Basileus Boulgaron khai Romaion 
(βασιλεύϛ Βουλγάρων χαί ΄Ρωμαίων) hem de Symeon’a ait bir kurşun mühürde 
tespit edilen Basileus Romeon (βασιλεύϛ ΄Ρωμέων) unvanlarını da buna kanıt 
olarak sunar.32 Bunlardan ilki Bulgarların ve Romalıların Basileusu manasına 
gelirken, diğeriyse doğrudan Roma’nın Basileusu demekti.

Aktarılan tüm bu bilgiler doğrultusunda, Symeon’un kullandığı basileus 
unvanıyla Hârûn b. Yahyâ’dan nakille verilen kısımdaki Besiûs’un ve Ebû 
Ubeyd el-Bekrî’nin zikrettiği Besîlûs’un aynı olduğunu düşünmek de müm-
kün hâle gelir. Yani İbn Rüste’nin ve Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin bahsettikleri 
Besiûs/Besîlûs, öncesinde Bizans idarecileri tarafından diğer devletlerin yö-
neticilerine de layık görülmüş olmasına rağmen bu dönemde çok daha özel 
bir anlamı bulunan33 ve Symeon’un da çok arzulayarak sonunda elde ettiği 
unvanın yani basileus’un tahrif edilmiş şekli olmalıdır.

Basileus unvanının, genel olarak Thessaloniki ve Belâtîs şehirleri arasın-
daki coğrafyada meskûn ve o dönemlerde çok büyük olasılıkla Tuna Bulgar-
larının hâkimiyeti altında bulunan halklar üzerinde çok büyük bir etkisinin 
bulunduğu da muhakkaktır. Çünkü mevzubahis bölgenin o dönemlerdeki 
hâkimi Symeon da -tıpkı Ortodoks dünyanın merkezi Doğu Roma’nınki gibi- 
artık resmen bir basileus’tur. Bu nedenle bölge halkının Hârûn b. Yahyâ’ya 
Symeon’dan basileus diye bahsetmiş olmaları da çok büyük ihtimal dâhilin-
dedir. Buna dair en önemli kanıt, daha aşağıda biraz daha detaylı bir biçim-
de göreceğimiz üzere Tuna Bulgaryası’nın Hıristiyanlaşmasında çok önemli 
bir rolü bulunan Sveti Kliment Ohridski’nin (ö. 916) Vita’sında bulunmakta-
dır. Burada Symeon’la ilgili ifade şöyledir: “Symeon ki o Bulgarların ilan edi-
len/açıklanan ilk basileus’udur (Συμεὼν, ὃς ϰαι βασιλεὺς πρῶτος ἀνεϰηρύχϑη 
Βουλγάρων…)”.34 Bu noktadan itibaren de haklı olarak Hârûn b. Yahyâ’nın an-
latımında neden doğrudan Bulgar hükümdarıyla veya özel olarak Symeon’la 
bir bağ kurulmadığı sorusunu sormak ve cevaplandırmak mecburiyetindeyiz.

İbn Rüste’nin eserinde Hârûn b. Yahyâ’dan nakledilen kısım dikkatli bir 
şekilde incelendiğinde görülecektir ki Hârûn b. Yahyâ’nın Tuna Bulgarlarına 
dair Bulgar ( ) etnonimiyle aktardığı bilgiler Konstantinopolis’teki esareti 
esnasında derlenmiştir ve tarifler de daimî surette Konstantinopolis merkezli 
yapılmıştır. Bunu örnekleriyle izah etmek gerekirse Hârûn b. Yahyâ böyle bir 
haberde:

32 Tüm bu şekiller Ostrogorsky’den alınmıştır. Hem bunlar için hem de oradaki kaynakça için bkz. 
Bizans Devleti Tarihi, s. 248, dn. 1. Ayrıca krş. için bkz. Stephen S. Bobčev, “Bulgaria under Tsar 
Simeon”, SEER, VII/21 (1929), s. 624.
33 Basileus (βασιλεύϛ) unvanı hakkında bkz. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 99-100; Evan-
gelos K. Chrysos, “The Title Βασιλευϛ Early Byzantine International Relations”, DOP, 32 (1978), s. 
32-33, 60; Constantin Zuckerman, “On the Titles and Office of the Byzantine Βασιλευϛ”, Travaux 
et Mémoires, 16 (2010), s. 865-890; Michael McCormick - Alexander P. Kazhdan, “Basileus”, ODB, 
I, 264.
34 Bkz. Vita S. Clementis, ed. Franciscus Miklosich, Vindobonae 1847, s. 25. Ayrıca bkz. Loud, 
“A Re-examination of the ‘Coronation’ of Symeon of Bulgaria in 913”, s. 110. Yine bu konuya dair 
daha geniş bir zaman aralığını ele almasına rağmen Ihor Ševčenko’nun özet halindeki çalışmasına 
da bkz. “Byzantium and the Slavs”, HUS, VIII/3-4 (1984), s. 289-303.
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“Kustantîniyye’ye ( ) [Konstantinopolis’e] Bulgar ( ) denilen memle-
ketten gelen suyolu vardır. Ona [Konstantinopolis’e] doğru bu nehir yirmi gün-
lük yoldan gelir.”35 demektedir. Yine Mes‘ûdî tarafından Bulgar ( ) etnoni-
miyle aktarılmış başka bir kayıt da Hârûn b. Yahyâ kökenlidir36 ve Mes‘ûdî, 
İdil Bulgarlarından bahsettiğini zannederken farkında olmadan Tuna Bulgar-
larına değinmektedir:37

“Bu melik [Melikü’l-Bulgar], Kustantîniyye ( ) beldelerine elli bin 
veya daha fazla süvarinin başında olarak akın yapar. Onun akınları 
er-Rûmiyye ( ) [Roma], Endülüs, Burcân toprakları (<Arzü Burcân/

) [kastedilen Burgundia’dır38], el-Celâlike ( ) [Galicia] ve 
el-İfrence ( ) [Francia] civarlarına kadar uzanmaktadır. Oradan [Me-
dînetü’l-Bulgar’dan] Kustantîniyye’ye kadar mamureler ve bozkırlardan 
geçen yaklaşık iki aylık yoldur.”

Görüldüğü gibi her iki tarif de -söylediklerimize uygun olarak- Konstan-
tinopolis üzerinden yapılmıştır. Bunların yanında Hârûn b. Yahyâ’nın bizim 
üzerinde durduğumuz meşhur pasajıysa oldukça önemli bir ayrıntı olarak 
artık Roma yolundayken duydukları ve öğrendiklerinin aktarılmasından iba-
rettir.

Tüm bunların yanında Hârûn b. Yahyâ’dan nakledilen kısmın tamamın-
dan çıkardığımız neticelerden bir diğeri de; Hârûn b. Yahyâ’nın Besiûs el-Me-
lik’in kimliği hakkında çok net bir fikri de olmayabileceğidir. Yukarıda da işa-
ret ettiğimiz gibi, Hârûn b. Yahyâ, Thessaloniki ile Belâtîs şehirleri arasındaki 
bölgede edindiği ve yine bu bölgeye dair olan bilgiyi yalnızca aktarmakla iktifa 
etmiş gibidir. Yani Hârûn b. Yahyâ’yı, mesela bir Mes‘ûdî veya bir İbn Havkal 
(ö. 367/977’den sonra) gibi cevaplar arayan âlim bir seyyahtan ziyade zoraki 
şartlar altında seyahat etmiş biri olarak tanımlamak daha doğrudur. Tüm bu 
anlattıklarımız doğrultusunda Hârûn b. Yahyâ’nın Konstantinopolis’ten Ro-
ma’ya doğru olan seyahatinin tarihini, kendisinden Besiûs el-Melik şeklinde 
bahsetmesinden dolayı, Symeon’un basileus unvanını aldığı 913 yılı Ağustos 

35 İbn Rüste, el-A‘lâku’n-nefîse, ed. Michael Jan de Goeje, s. 126; thk. Halîl el-Mansûr, s. 115.
36 Mes‘ûdî’nin aktardığı bu bilgileri neden Hârûn b. Yahyâ kökenli olarak tavsif ettiğimiz hakkında 
bkz. Şan, “Ortaçağ İslâm Kaynaklarında Tuna Bulgarları İçin Kullanılmış Olan Etnonimler”, s. 61.
37 Mes‘ûdî, Mes‘ûdî, Mürûcü’z-zeheb, I, thk. ‘Afîf Nâîf Hatum, Beyrut 20102, s. 144. Ramazan Şeşen 
de burada kastedilenlerin Tuna Bulgarları olduğu düşüncesindedir. Bkz. İslâm Coğrafyacılarına 
Göre, s. 48, dn. 71.
38 Ortaçağ İslâm tarih ve coğrafya yazımında Burcân etnonimi çok büyük oranda Tuna Bulgarları 
için kullanılmıştır. Bu etnonimin literatürde uzun süre kalmasını sağlayan kişiyse -tıpkı Hârûn b. 
Yahyâ gibi- bir süreliğine Bizans’a esir düşmüş ve 231/845 yılında Bizans İmparatorluğu ile Ab-
bâsîler arasında gerçekleştirilen mübadelede kurtarılan Ebî Müslim el-Cermî’dir. Burcân’ın Tuna 
Bulgarları için kullanılmasının nadir istisnalarının başındaysa Hârûn b. Yahyâ kökenli rivayetler 
gelmektedir. Ondan nakledilen haberlerdeki Burcân, her zaman için Burgundia’yı kastetmektedir. 
Ebî Müslim el-Cermî için ayrıca bkz. Kraçkovskiy, Arabskaya Geografiçeskaya Literatura, s. 131-
132. Söz konusu mübadele için bkz. Casim Avcı, İslâm Bizans İlişkileri, İstanbul 2003, s. 102. 
E.W. Brooks ise Ebî Müslim el-Cermî’den rivayet edilen bazı haberlerden dolayı eserini kurtarılma 
tarihi olan 231/845’ten önce tamamladığını düşünmektedir. Bkz. “Arabic Lists of the Byzantine 
Themes”, JHS, 21 (1901), s. 70. Tüm bu konulara dair daha detaylı bilgi için bkz. Şan, “Ortaçağ 
İslâm Kaynaklarında Tuna Bulgarları İçin Kullanılmış Olan Etnonimler”, s. 51-57, 60-62.
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ayının sonrasına yerleştirebiliriz. Bu da en erken hicrî 301 yılının Muharrem 
ayına tekabül etmektedir.39

Peki, iddia ettiğimiz gibi Besiûs el-Melik ile kastedilen Basileus Symeon 
ise, onun döneminde -her kime işaret ediyorsa- Sakālibe’nin Hıristiyan olma-
sı mevzusu da neyin nesidir ve Hârûn b. Yahyâ’nın bunlarla Besiûs el-Melik 
arasında doğrudan bir bağ kurmamasına rağmen aynı cümlede sarf etmesini 
gerektirecek bir durum söz konusu mudur?

Sakālibe

Hârûn b. Yahyâ’nın yaptığı betimlemeden anlaşıldığı üzere güzergâhı üze-
rindeki en belirleyici unsur Sakālibe’ydi. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi 
araştırmacıların neredeyse tamamına göre buradaki Sakālibe de Slavlara işa-
ret etmektedir. Bununla birlikte Hârûn b. Yahyâ’nın Sakālibe demekle kastet-
tiklerinin kimler olduğunu anlayabilmemiz adına ilkin Ortaçağ İslâm coğraf-
ya ve tarih literatüründe kullanılan Sakālibe etnoniminin o dönemlerde tam 
olarak hangi kavime veya kimlere işaret ettiğini az çok netleştirmemiz faydalı 
olacaktır.

Malum olduğu üzere Ortaçağ İslâm tarih ve coğrafya yazımında kullanı-
lan Sakālibe etnonimi, elbette başta Slavlar olmak üzere fakat Avrupalı di-
ğer pek çok kavmi de dışarıda bırakmadan kullanılmıştır.40 Doğu ve Orta 
Avrupa, Balkanlar ve Karadeniz’in kuzeyinde kalan bölgeler için kullanılmış 
Bilâdü’s-Sakālibe’nin ( )41 sakinlerinin çoğunluğunu gerçekten de 
Slavların oluşturduğunu biliyoruz. Fakat bununla birlikte aynı coğrafyanın 
diğer kavimleri de bu tanımlamanın içine girmekten kurtulamamıştır. Yani 
Sakālibe etnonimi ilk zamanlar sadece Slav halkları için kullanılmış gibi gö-
zükürken daha sonrasındaysa Doğu ve Orta Avrupa’daki pek çok halka da 
teşmil edilmişti. Örneğin Türk devletlerinden biri olan İdil Bulgar Hanlığı’nın 
idarecisi Âlmış b. Şilkî için İbn Fadlân (ö. 310/922’den sonra), eserinde Me-
likü’s-Sakālibe ( ) ve Sâhibü’s-Sakālibe (  ) unvanlarını 
kullanmayı tercih etmişti.42 İlginç bir detay olarak belirtmek gerekir ki İbn 
Fadlân bunu Âlmış Han’ın ve İdil Bulgarlarının kendilerini böyle adlandır-
mamalarına rağmen yapmıştır; bir yerde Âlmış Han kendisinden el-Melik Yıl-
tavâr Melikü Bulgār ( ) diye bahsederken başka bir yerde de 
Bulgarlar hanları Âlmış’tan Emîru Bulgār ( ) şeklinde söz etmişlerdir.43 
Yani Bulgarlarla Sakālibe arasında böylesine bir bağ kuran, Bulgarların ken-

39 Şimdilik işaret etmekle yetinebiliriz ki ulaştığımız bu sonuç Hârûn b. Yahyâ’nın Konstantino-
polis’te bulunduğu düşünülen olası tarihleri revize ettiği gibi aynı zamanda el-A‘lâku’n-nefîse’nin 
yazım tarihi için de yeni ve çoğu araştırmacının düşündüğünün aksine daha geç bir terminus post 
quem yani olası en erken tarih elde etmemize de olanak sağlar.
40 Genel olarak bkz. Peter B. Golden, “Al-Sakāliba (The Sakāliba of Northern and Eastern Euro-
pe)”, EI2, VIII, 872-873; Ahmet Taşağıl, “Sakālibe”, DİA, XXXVI, 3-4.
41 Ortaçağ Müslüman tarih ve coğrafya yazımında Bilâdü’s-Sakālibe’nin tarihî-coğrafyasının bir 
özeti için bkz. Yâkūt el-Hamevî, Mu‘cemü’l-büldân, III, [nşr. yk.], Beyrut 1977, s. 416.
42 İbn Fadlân, er-Rihle, çev. ve thk. Ramazan Şeşen, İbn Fadlan Seyahatnamesi, İstanbul 2010, 
s. 1-2, 79-80.
43 İbn Fadlân, er-Rihle, s. 23-24, 104-105.
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dileri değil bilakis İbn Fadlân’dır. Yine Mes‘ûdî’ye göre Sakālibe meliklerinin 
ilki ed-Deyr/ed-Dîr’dir ( ) ve ondan sonra da Sakālibe meliklerinden el-Uf-
rag [?] ( ) gelir.44 Bunların her ikisi de Povest Vremennıh Let’te bildirilen, 
Kiev’in Varyag-Rus idarecileri olan Dir (Диръ) ve onu öldürerek Kiev’e hâkim 
olan Oleg’den45 de (Олегъ) başkaları değildir.46 Bu dönemde Varyag-Rusların 
Slavlaşması veya Slav-Rus yani Rus milletine evrilmeleri süreçlerinin henüz 
başlamamış olduğunu da hatırlatmak gerekir. Bu daha sonraki bir dönemde, 
belki de XI. yüzyıla doğru gerçekleşen Hıristiyanlaşma ile söz konusu edilmesi 
gereken bir durumdur ve henüz Varyag-Ruslardan Slav manasına gelecek bir 
biçimde Sakālibe diye bahsedilmesini gerektirecek şartlar da oluşmamıştır. 
Bu nedenle Mes‘ûdî’nin Varyag-Rus idarecilerini Sakālibe olarak lanse etme-
sini Slavlığa değil, bölge ahalisinin ağırlıklı olarak Slav olmasına yormak daha 
mantıklıdır.47

Bunlardan ve benzeri diğer örneklerden48 çıkardığımız netice: Avrupa’nın 
doğusunda, sakinlerinin çoğunluğunu Slavların oluşturduğu bölgelerdeki hü-
kümdarlar İslâm kaynaklarında çoğunlukla Melikü’s-Sakālibe, bu coğrafyala-
rın kavimleri de genel bir adlandırma olarak Sakālibe şeklinde anılmışlardır. 
Bunun başlıca sebebi yalnızca söz konusu coğrafyaların sakinlerinin ağırlıklı 
olarak Slavlardan oluşmuş olması değil, ilaveten artık o iklimin onların adıyla 
da özdeşleşmiş olmasıdır. Yani Ortaçağ İslâm tarih ve coğrafya literatüründe-
ki Sakālibe’yi, zaman zaman etnik bir aidiyet vurgusu da taşımasına rağmen 
yeri geldiğinde söz konusu coğrafyalarda meskûn kavimlerin tamamı için kul-
lanılan ortak bir adlandırma olarak kabul etmek daha doğrudur.

Sakālibe’nin kimliğine dair konumuz açısından çok daha önemli bir misal-
se Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö. 310/923) tarafından aktarılan bir haberde 

44 Mes‘ûdî, Mürûcü’z-zeheb, I, 324. Bizim el-Ufrag şeklinde verdiğimiz ismin, diğer el yazmaların-
daki şekilleri için de ‘Afîf Nâîf Hatum tahkikinin ilgili sayfasına bakılabilir.
45 Buna dair bkz. Letopis Nestora, s. 10-11; Letopis po İpatskomu Spisku, s. 13; The Russian 
Primary Chronicle: Laurentian Text, s. 60-61. Peter B. Golden, bu olayın gerçekleşmesini 880-882 
yılları arasına tarihler ve Novgorodskaya Pervaya Letopis’te bunun Oleg’e değil Rürik’in oğlu İgor’a 
mal edilmiş olduğuna dikkat çeker. Bkz. “Rūs”, EI2, VIII, 620. Krş. için bkz. Novgorodskaya Perva-
ya Letopis, ed. A.N. Nasonov - M.N. Tihomirov, Moskva - Leningrad 1950, s. 107.
46 Alexander A. Vasiliev de aynı görüşte olarak Mes‘ûdî’nin bu pasajında bahsedilen kişilerin Dir 
ve Oleg olduğunu söyler. Vasiliev’in görüşleri ve oradaki tartışmaya bkz. “The Second Russian 
Attack on Constantinople”, DOP, 6 (1951), s. 178-179. Mes‘ûdî’nin Sakālibe hükümdarları olarak 
zikrettiği Ruslar, anlaşılacağı gibi Kiev merkezli olanlardır. Bununla birlikte Peter B. Golden’in 
(“Rūs”, s. 620), bunun sorgulanabilir olduğunu belirttiğini ve Dir veya Deyr’i Mes‘ûdî’yle çağdaş, 
Merkezî Avrupa’daki bir Slav yönetici olarak sunduğunu da ifade etmek gerekir. Fakat el-Ufrag’ı 
Knez Oleg ile özdeşleştirdiğimizde aslında bahsedilen her iki Dir’in de (Диръ ve ) aynı kişi 
oldukları görülür.
47 Konu hakkında ayrıca bkz. Erman Şan, “İstahrî’ye Göre “Rûsların Üç Sınıfı” ve Bunların Üç 
Şehrinin Yeniden Değerlendirilmesi: Kiev, Novgorod, Birka”, Türk Dünyası Araştırmaları, Cilt: 112, 
Sayı: 221, İstanbul 2016, s. 118-119.
48 Yine Burtasların da İslâm kaynaklarında Sakālibe olarak anılmaları Mihail İ. Artamonov tara-
fından tartışılmıştır. Bkz. Hazar Tarihi: Türkler, Yahudiler ve Ruslar, çev. D. Ahsen Batur, İstanbul 
20042, s. 291. Endülüs’teki Sakālibe için de aynı durum söz konusudur. Bkz. Mehmet Özdemir, 
Endülüs Müslümanları (Medeniyet Tarihi), II, Ankara 1997, s. 8-9. Nihat Yazılıtaş da Fâtımîlerin 
ordusunda bulunan Avrupalı unsurların genel olarak Sakālibe şeklinde anıldıklarını belirtir. Bkz. 
“Fâtımî Ordusunu Meydana Getiren Etnik Unsurlar”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 18 (2005), s. 
196.

224_Erman_San.indd   12 24.10.2016   11:07:35

202



13ERMAN ŞAN / BESİÛS el-MELİK VE SAKĀLİBE’NİN HIRİSTİYAN OLMASI

bulunmaktadır. Burada Taberî, 283/896-897 yılıyla ilgili olarak Tarsus’tan49 
geldiğini belirttiği istihbarî bir mektuptaki haberi nakleder. Taberî, bu haberi 
aktarırken de Bizans İmparatoru VI. Leon (886-912) ile mücadele eden Tuna 
Bulgar Çarı Symeon’dan Melikü’s-Sakālibe ( ) ve Sâhibü’s-Sakālibe    
(  ) olarak bahsetmektedir.50 Özellikle bu misalde de görüldüğü gibi, 
Tuna Bulgarlarının idarecisi hatta direkt olarak Symeon’un ta kendisi Müslü-
manlar nezdinde bir Sakālibe Meliki’ydi. Bu nedenle İbn Rüste’nin Hârûn b. 
Yahyâ’dan nakille bahsettiği Hıristiyan olan Sakālibe’yi a priori Slavlar olarak 
kabul etmek doğru değildir. Tıpkı Taberî’nin resmî evraktan aktardığı gibi, 
Hârûn b. Yahyâ’nın bahsettiği Sakālibe de coğrafî olarak Tuna Bulgarya’sı-
na işaret etmektedir. Yani bunlar Slavların da sakini olduğu Bilâdü’s-Sakāli-
be’nin başka bir kavmi, pekâlâ Bulgarlar olarak da kabul edilebilir. Bundan 
çıkan daha muhtemel bir diğer sonuçsa, Hârûn b. Yahyâ’nın bahsettiği Sakā-
libe’nin ister Slavlara isterse de Bulgarlar gibi başka bir kavme -nitekim onlar 
da Slavlaşma sürecindeydiler- işaret etmiş olsun aslında kastedilenlerin Tuna 
Bulgar Hanlığı’nın tebaası olduğudur.

Bu noktadan sonra durumun daha bir netlik kazandığını söyleyebili-
riz. Hârûn b. Yahyâ, Tuna Bulgar arazisinden geçerek Roma yönüne doğru 
ilerlemekteyken Tuna Bulgar Çarı Symeon döneminde Hıristiyan oldukları-
nı müşahede ettiği veya öğrendiği Sakālibe’den bahsetmiştir. Peki, Besiûs 
el-Melik Tuna Bulgar Çarı Symeon ve Sakālibe de Tuna Bulgar Hanlığı’nın 
tebaasıysa Hârûn b. Yahyâ’nın belirttiği şekilde Symeon döneminde Tuna 
Bulgar ülkesinde bir Hıristiyanlaşmadan bahsetmek gerçekten de mümkün 
müdür?

Sakālibe’nin Besiûs el-Melik Döneminde Hıristiyan Olması

Her ne kadar Ebû Ubeyd el-Bekrî tarafından aktarılan tüm bilgilerden 
Tuna Bulgarlarının Hıristiyan olması 913 yılındaki Konstantinopolis kuşat-
masından sonra olmuş gibi bir mana çıkarılabilirse de İbn Rüste’deki rivaye-
tin geri kalan kısmında da betimlendiği gibi Sakālibe’nin Hıristiyan olması bu 
tarihten sonra değil, Besiûs el-Melik’in hükümdarlığı dönemi içerisinde ger-
çekleşmiş bir durumdu. Besiûs el-Melik’in Tuna Bulgar Çarı Symeon olduğu 
düşüncemizden dolayı söz konusu Hıristiyanlaşma hadisesinin gerçekleşmesi 
için terminus post quem Symeon’un tahta çıktığı 893 yılı olması gerekir. Yu-
karıda Tuna Bulgarlarının Hıristiyan olduğu yılın 864 olduğunu belirtmemize 

49 Tarsus, Bizans İmparatorluğu’yla Müslümanlar arasındaki sınır olarak da tanımlanabilecek 
Sugūr bölgesinin batısında bulunan ve Sugūr’un en önemli şehirlerinden birisiydi. Bu mücadele-
ler içerisinde Tarsus’un rolüne dair bkz. Clifford Edmund Bosworth, “The City of Tarsus and the 
Arab-Byzantine Frontiers in Early and Middle ‘Abbāsid Times”, Oriens, XXXIII (1992), s. 268-286; 
Kazım Paydaş, “Emevîler ve Abbasiler Döneminde Önemli Bir Sugûr Şehri Tarsus”, TAD, XXXI/51 
(2012), s. 165-200. Ayrıca bkz. Ali Sinan Bilgili, “Tarsus”, DİA, XL, 111-114.
50 Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk, X, thk. Muhammed Ebü’l-Fazl İbrâhim, Kahire 19762, s. 45. 
Taberî’nin bahsettiği, Tuna Bulgar Çarı Symeon’un 896 yılında günümüz Edirne’si yakınlarında 
bulunan Boulgarophygon yanında Bizanslılara yaşattığı ağır mağlubiyettir. Bkz. Skylitzes, Synop-
sis Historion, İng. çev. John Wortley, A Synopsis of Byzantine History 811-1057, Cambridge 2010, 
s. 172. Krş. Fehér, Bulgar Türkleri Tarihi, s. 58; Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 239. Boulga-
rophygon içinse bkz. Alexander P. Kazhdan, “Boulgarophygon”, ODB, I, 317.
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rağmen aslında Hârûn b. Yahyâ’dan nakille İbn Rüste tarafından aktarılan 
pasajda farklı detayları gizleyen bir durumdan bahsedilmektedir.

889 yılında Symeon’un babası I. Boris, kilise işleriyle ilgilenmek amacıyla 
hanlığı bırakıp başkent Pliska’da51 manastıra çekilince yerine oğlu Vladimir 
(889-893) yeni Bulgar Hanı olmuştu. Fakat Vladimir, Boris’in Hıristiyanlığın-
dan rahatsız olan boyarlarla birlikte Tuna Bulgarlarının 864 yılını müteakip 
devrede topyekün Hıristiyan olmadıklarını da gösterir şekilde Hıristiyanlara 
karşı bir takip başlatmıştı. Bunun üzerine Boris, manastıra çekilmesine rağ-
men duruma müdahale ederek diğer oğlu Symeon’un Tuna Bulgar Hanı ol-
masını sağladı.52 Beklendiği üzere Symeon, babası döneminde başlamış olan 
Hıristiyanlaşmayı çok daha sistematik bir şekilde devam ettirdi. Hatta Step-
hen S. Bobčev’in belirttiğine göre Bulgar Kilisesi’nin bağımsız bir şekilde tesisi 
de aslında Symeon döneminde gerçekleşmişti.53 Symeon’un ülkesinin Hıris-
tiyanlaşması konusundaki en büyük yardımcılarıysa Konstantinos (ö. 869) 
ve Methodios (ö. 885) kardeşlerin54 Büyük Moravya Knezliği55 topraklarından 
sürülerek Bulgar topraklarına gelmiş olan öğrencileriydi.56 Bunlar özellikle 
Tuna Bulgarlarının iki önemli şehri olan Ohrid57 ve Preslav’da58 faaliyetlerini 
yürütmüşlerdir. Bu faaliyetler Eski Kilise Slavcası denilen edebiyat dilinin de 
Bulgarlar ve onların tebaası olan halklar tarafından benimsenmesinde çok 
önemli pay sahibidir.59 Konstantinos ve Methodios kardeşlerin öğrencilerin-
den olan ve Paul A. Hollingsworth’un Bulgar memleketindeki Hıristiyan-Slav 
kültürünün yayılmasını sağlayan asıl kişi olarak sunduğu60 Sveti Kliment Oh-
ridski’nin (ö. 916) faaliyetlerini yürüttüğü merkez olan Ohrid ve onun kültürel 
periferisi61 tam da yukarıda Thessaloniki ve Belâtîs arasında seyahat ettiği-
ni belirttiğimiz Hârûn b. Yahyâ’nın güzergâhı üzerinde bulunuyordu. Daha 
da önemli olan kısımsa, Sveti Kliment Ohridski’nin Tuna Bulgar Hanlığı’nın 

51 Tuna Bulgarlarının merkezlerinden Pliska için bkz. Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk 
Kültür Tarihi, Ankara 20035, s. 268; Fehér, Bulgar Türkleri Tarihi, s. 71-72.
52 Tüm bu gelişmeler için bkz. Runciman, First Bulgarian Empire, s. 127-138.
53 Bobčev, “Bulgaria under Tsar Simeon”, s. 624.
54 Konstantinos ve Methodios kardeşler için bkz. Paul A. Hollingsworth, “Constantine The Philo-
sopher”, ODB, I, 507; Paul A. Hollingsworth, “Methodios”, ODB, II, 1354.
55 Büyük Moravya Knezliği için bkz. Yakov Karloviç Grot, Moraviya i Madyarı s Polovinı IX do 
naçala X veka, Sankt Peterburg 1881, s. 97-141; Ivo Štefan, “Great Moravia, Statehood and Ar-
chaeology The ‘Decline and Fall’ of One Early Medieval Polity”, Studien zur Archäologie Europas, 
14 (2011), s. 333-354; Jiří Macháček, “Great Moravian State - A Controversy in Central European 
Medieval Studies”, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, XI/1 (2012), s. 5-26.
56 George C. Soulis, “The Legacy of Cyril and Methodius to the Southern Slavs”, DOP, 19 (1965), 
s. 21-22.
57 Ohrid hakkında bkz. Muhammed Aruçi, “Ohri”, DİA, XXXIII, 331.
58 Hıristiyan olan Tuna Bulgarlarının merkezi Preslav için bkz. Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür 
Tarihi, s. 268-272; Fehér, Bulgar Türkleri Tarihi, s. 73.
59 Bkz. Ayşe Pamir Dietrich, Eski Slavca Dilbilgisi, İstanbul 2003, s. 11-16; Robert Browning, “Bul-
garian Literature”, ODB, I, 335-337.
60 Hollingsworth, “Boris I”, s. 310.
61 Bu çevreye dair bkz. Soulis, “The Legacy of Cyril and Methodius to the Southern Slavs”, s. 23, 
27.
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tebaasının Hıristiyanlaşmasıyla neticelenecek tüm bu faaliyetlerini Basileus 
Symeon döneminde gerçekleştirmiş olmasıydı.62

Netice itibarıyla zoraki seyyahımız Hârûn b. Yahyâ’nın, güzergâhındaki 
Bulgar Hanlığı tebaası manasına gelerek kullandığı Sakālibe’nin Hıristiyan-
lıklarını müşahede ettiği ve onların Besiûs el-Melik yani Basileus Symeon dev-
rinde Hıristiyanlaştırılmış olduklarını öğrendiği anlaşılır. Fakat söz konusu 
Hıristiyanlaştırma şimdiye değin araştırmacıların düşündüğü gibi, bir devle-
tin yeni bir dini resmen benimsemesi gibi anlık bir durumu değil daha ziyade 
birkaç on yıla yayılmış sistematik şekilde idare edilen bir süreci tanımlamak-
tadır. Yani Hârûn b. Yahyâ’nın tam olarak gözlemlemiş olduğu durum; Ba-
sileus Symeon dönemindeki özellikle Konstantinos ve Methodios kardeşlerin 
öğrencilerinden Sveti Kliment Ohridski’nin faaliyetleri neticesinde Tuna Bul-
gar ülkesindeki iyiden iyiye yerleşen Hıristiyanlaşma idi.

Sonuç

Bu çalışmada Harûn b. Yahyâ’nın Askalan’da esir edilmesiyle başlayan 
ve Roma’da nihayetlenen seyahati sırasında Thessaloniki’den sonra karşı-
laştığı Sakālibe’nin Besiûs el-Melik diye tanımladığı bir hükümdar dönemin-
de Hıristiyan olduklarını belirttiği pasaj değerlendirildi. Ulaştığımız ilk ve en 
önemli sonuç, pasajda geçen Besiûs’un özel bir isim olmadığı bilakis 913 yılı 
Ağustos’unda Tuna Bulgar Çarı Symeon’un alarak kullanmaya başladığı bir 
unvan yani basileus unvanı olduğudur. Diğer bir sonuçsa, pasajda Harûn 
b. Yahyâ tarafından Hıristiyan oldukları belirtilen Sakālibe’nin, Tuna Bul-
gar Hanlığı’nın tüm tebaası manasına gelecek şekilde kullanılmış olduğudur. 
Sakālibe’nin Hıristiyan olmasıysa, sanılanın aksine resmen yeni bir dinin ka-
bulünden ziyade Symeon’un ülkesini yoğun bir biçimde Hıristiyanlaştırma 
çabalarına ve bundan netice almış olmasına ilaveten birkaç on yıl sistema-
tik şekilde idare edilen bir sürece işaret etmektedir. Ulaştığımız diğer önemli 
sonuçlarsa, Hârûn b. Yahyâ’nın Konstantinopolis’te bulunduğu düşünülen 
olası tarihlerin revize edilmesi gerekliliği ve el-A‘lâku’n-nefîse’nin yazım tarihi 
için de yeni ve çoğu araştırmacının düşündüğünün aksine daha geç bir termi-
nus post quem yani olası en erken tarih elde edilmesidir.
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İBNİ MÜHENNA LÜGATİ’NDEKİ MOĞOLCA
AKRABALIK ADLARI

Doç. Dr. Bülent GÜL*

Öz

Bu makalede 14. yüzyılda İbni Mühenna tarafından yazılan Kitâb Hilye-
tü’l-insân ve Helbetü’l-lisân adlı sözlüğün Arapça-Moğolca bölümünde geçen 
Moğolca akrabalık adları incelenmektedir. Akrabalık adları bir milletin sosyal 
düzenini ve dildeki söz zenginliğini göstermesi açısından değerlidir. Makalede, 
bu sözlükte geçen akrabalık terimlerinin Moğol dilinin tarihi gelişimi içindeki 
durumu incelenmektedir.

Anahtar kelimeler: İbni Mühenna Lügati, İbni Mühenna, Kitâb Hilye-
tü’l-insân ve Helbetü’l-lisân, Moğolca, Akrabalık Adları.

Mongolian Kinship Terms In The Ibn al-Muhennā Dictionary
Abstract

In this article Mongolian kinship terms that pass in Kitāb hilya al-insān 
wa-halaba al-lisān in the Arabic-Mongolian chapter of the dictionary of Ibn 
al-Muhennā written in 14th century has been examined. Kinship terms are im-
portant in terms of expressing social order of a nation and richness of the 
lexicon in the language. In the article the situation of kinship terms that pass 
in the dictionary has been discussed within the historical development of Mon-
golian language.

Keywords: Ibn al-Muhennā Dictionary, Ibn al-Muhennā, Kitāb hilya al-
insān wa-halaba al-lisān, Mongolian, Kinship Terms.

I. Giriş

Cengiz Han’ın Moğol boylarını bir araya getirmesi ve büyük imparatorluk 
kurmak için istila hareketine başlamasıyla birlikte, Moğolca 13. yüzyıldan 
itibaren lingua-franca hâline gelmiş; İlhanlı-Memlûk coğrafyasında da bu 
doğrultuda Arap harfli Moğolca sözlükler ortaya konmuştur. Batı Orta Mo-
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ğolcasına ait Arap harfli sözlükler, o dönem Moğolcasının söz varlığını verir 
ve bu söz varlığı da Moğolcanın prestij dili hâline geldiğini gösterir.1 Batı Orta 
Moğolcasına ait söz konusu sözlüklerden birisi de Kitâb Hilyetü’l-insân ve 
Helbetü’l-lisân’dır.

Cemaleddin İbni Mühenna’ya ait olan Kitâb Hilyetü’l-insân ve Helbe-
tü’l-lisân, bilim aleminde İbni Mühenna Lügati veya İbni Mühennna Sözlüğü 
olarak tanınmaktadır.2 Arapça-Türkçe, Arapça-Farsça ve Arapça-Moğolca ol-
mak üzere üç bölümden oluşan eser ilk kez Melioranskiy tarafından bilim ale-
mine sunulmuştur. Melioranskiy bu çalışmasında eserin beş farklı nüshasını 
karşılaştırarak Arapça-Moğolca kısmını yayımlamıştır.3 Ancak, eserin daha 
sonra bulunan İstanbul Nüshası Kilisli Rifat (Bilge) tarafından neşredilmiştir.4 
Poppe, Kilisli Rifat’ın yayımını kullanarak İbni Mühenna Lügati’ndeki Moğol-
ca kelimeleri liste halinde Mongols’skii Slovar’ Muqaddimat al-Adab yayınının 
sonuna eklemiştir.5

İbni Mühenna Lügati’nde Akrabalık Adları adı altında yedinci bab’da (KR 
214-215) şu kelimeler verilir:6 eke “anne”, açā “baba”, düæ “kız kardeş”, aγa 
“ağabey”, açā açā “dede”, küæn/kü’üæn/köün “oğul”, düæ açā “hala”, aγa açā 
“amca”, eretü “koca, eş”, aγa eke “dayı”, qadum “kayınpeder”, kürgen “güvey, 
damat”, sadum “akrabalık”, qadum eke “kayınvalide”, nökür “arkadaş, yol-
daş”, ortaq “ortak (eş)”, qonuq “misafir”, körşi “komşu”. Biz burada İM’de geçen 
ve sadece akrabalık bildiren kelimeleri inceledik.

II. Akrabalık Adları

Bir dil içinde yer alan akrabalık adları, o dilin ait olduğu kültürel çevreyi 
ve toplumsal hayatı göstermesi açısından önem taşır. Akrabalık adları aynı 
zamanda o toplumun sosyal hayata ve ilişkilerine de ayna tutar. Bu nedenle 
de her zaman incelenmesi gereken konular içinde yer almalıdır. Konumuzla 
alakalı olarak Yong Song Li’nin hazırlamış olduğu Türk Dillerinde Akrabalık 
Adları (1999) adlı eser yol gösterici olmuştur. Tuncer Gülensoy’un hazırla-
mış olduğu “Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar” (1973-1974) 
ve özellikle P. Rıkin tarafından hazırlanan “Semantiçeskiy analiz terminov ro-
dstva i svoystva v srednemongols’kom yazıke” (2009) adlı makaleler özellikle 
Moğolca akrabalık adlarının dil tarihi içindeki durumunu gösteren önemli ça-
lışmalardır. Her iki çalışmada da akrabalık adları ve bu adların kullanımları 

1 Bülent Gül, “Orta Asya’dan Anadolu’ya Moğol Yayılımının Dilsel Sonuçları”, Türkbilig, Sayı: 
2015/30, Ankara, 2015, s. 187-200.
2 Eser hakkında yapılan çalışmalar ve eserin Türk dili ve Moğol dili açısından önemi için bkz. Bü-
lent Gül, “İbni Mühenna Lügati’nin Türk ve Moğol Dil Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi”, Türkbilig, 
Sayı: 2010/19, Ankara, 2010, s. 87-95.
3 P.M. Melioranskiy, Arab’ Filolog’ o Mongolskom’ Yazık’, Tipografiya İmperatorskoy Akademii 
Nauk’, Sanktpeterburg’ 1903.
4 Kilisli Rıfat [KR], Kitâb Hilyetü’l-insân ve Helbetü’l-lisân, İstanbul (1340) [1922].
5 N.N. Poppe, [ME], Mongols’skii Slovar’ Muqaddimat al-Adab, Çast I-II, Moskva-Leningrad 1938, 
s. 436-451.
6 Makale hazırlanırken eserin İstanbul nüshası, Kilisli Rıfat yayımı ve Poppe yayımı karşılaştırıl-
mıştır.
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üzerine önemli bilgiler yer alır. Biz burada İbni Mühenna’nın Moğolca için 
bildirdiği akrabalık adlarını inceleyeceğiz. İbni Mühenna’nın 14. yüzyılda ta-
nıdığı Moğollardan derlemiş olduğu dilsel malzeme, Moğol dil tarihi ve Moğol 
kültür tarihi açısından önemlidir:

açā ( ): “baba”, (KR 214, İST 246). Kelimenin Arapça karşılığı ( ) “baba” 
olarak verilmiştir. Arap harfli diğer Moğolca sözlüklerden ME 151, KS 230 ve 
TT 13’te ise Türkçe ata ve Arapça al-âb “baba” karşılığında Moğolca eçige ke-
limesi verilir. eçige kelimesi Klasik Moğolcada  eçiqe şeklindedir ve Modern 
Moğolcada etseg şeklinde “baba” anlamında yaşamaktadır (MHTTT, 893). 
Yeryüzünün “anne” gazar eej olarak algılandığı Kalmuklarda gökyüzünün ise 
“baba” tengri etseg şeklinde adlandırıldığı bilinmektedir.7 Halha Moğolcası’n-
da acaa şeklinde yaşayan kelimenin “1. kardeşler için kullanılan ad, 2. Yaşlı 
erkekler için kullanılan ad, 3. Budizm’de bir hitap, 4. Akrabaların büyükleri için 
kullanılan bir hitap” olmak üzere farklı anlamları vardır (MHTTT, 34). Klasik 
Moğolcada aciy-a şeklinde yazılmaktadır (MHHT, 19). Moğolca kaynaklarda 
eçige “baba” kelimesinin ečge, ečke, ečike, ečē, eǰige, öǰige varyantları tanık-
lanmaktadır.8 Öte yandan sözcüğün Türk yazı dillerindeki aça ile ilgili olduğu 
ve yine “baba” anlamına geldiği anlaşılmaktadır.9 Li, çalışmasında aça keli-
mesinin Yeni Uygurca, Sarı Uygurca, Tuvaca ve Kırgızcada “baba”; Çuvaşça 
ve ağızlarında da aśa şeklinde “erkek” ve “baba” anlamlarında kullanıldığını 
belirtir.10 Li’nin verdiği bilgiye göre aça kelimesi bazı Türk dillerinde de “amca” 
veya “ağabey” anlamlarında da kullanılır.11

açā açā ( ): “dede”, (KR 215, İST 246). Kelimenin Arapça karşılığı   
“dede” olarak verilmiştir. açā açā akraba adı, açā “baba” kelimesinin tekrar-
lanmasıyla oluşturulmuştur. Bu kullanımı Arap Harfli Moğolca sözlüklerde ve 
Orta, Klasik ve Modern Moğolcada tanıklayamadık. Rıkin, İM’de geçen kelime-
nin dışında Moğolca metinlerde yeke eçege “babanın babası” yapısını örnek 
olarak verir.12

aγa ( ): “ağabey”, (KR 214, İST 246). İST 246’da ( ) şeklinde yazılan ke-
limeye Arapça ( ) “ağabey” karşılığı verilmiştir. Modern Moğolcada ah şek-
linde yazılan kelime “1. Anadan önce doğan öz ağabey; 2. Yaşça büyük biri; 
3. Samimi ve dost ilişkili biri; 4. Yaşça büyük birine hitaben söylenir. 5. Üst 
rütbe ve makamda olan biri” anlamlarında yaşamaktadır (MHTTT, 57). Kla-
sik Moğolcada aq-a olarak yazılmaktadır (MHHT, 61). Li, kelimenin Türkçeye 
Moğolcadan geçtiğini ve geç dönem Uygurca eserlerden itibaren Türk dilinde 
“ağabey” anlamında yaşadığını belirtir.13 Li, ayrıca bu kelimenin bazı Türk 

7 T. Cope, On The Trail of Genghis Khan: An Epic Journey Through The Land Of The Nomads, Blo-
omsbury Publication, London, 2013, s. 289.
8 P.O. Rıkin, “Semantiçeskiy Analiz Terminov Rodstva i Svoystva v Srednemongols’kom Yazıke”, 
Voprosı Filologiy Uralo-Altayskiye İssledovaniya, No: 1/1, Moskva, 2009, s. 83.
9 Yong Song Li, Türk Dillerinde Akrabalık Adları, Simurg, İstanbul, 1999, s. 107.
10 Li, “a.g.m.”, s. 107.
11 Li, “a.g.m.”, s. 125.
12 Rıkin, “a.g.m.”, s. 83.
13 Li, “a.g.m.”, s. 148.
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dillerinde “dede” ve “baba” anlamında da kullanıldığını söyler.14 Osman Ne-
dim Tuna ise aγa kelimesinin Eski ve Orta Türkçede bulunmadığını söyler.15

aγa açā ( ): “amca”, (KR 215, İST 246). İST 246’da ( ) şeklinde ya-
zılan akrabalık adına, Arapça ( ) “amca” karşılığı verilmiştir. Bu akrabalık 
adı aγa “ağabey” ve açā “baba” kelimeleriyle oluşturulmuştur ve “babanın 
ağabeyi, erkek kardeşi” anlamı verilmiştir. Literatürde aγa aça olarak amca 
veya dayı ifade edildiğine dair malumat mevcut değildir.

aγa eke ( ): “dayı”, (KR 215, İST 246). ( ) şeklinde yazılan akra-
balık adına Arapça ( ) “dayı” karşılığı verilmiştir. Bu akrabalık adı da aγa 
“ağabey” ve eke “anne” kelimeleriyle oluşturulmuş ve “annenin ağabeyi, er-
kek kardeşi” anlamı verilmiştir.

berigen / beri ( ) [( )]: yenge / gelin, KR 229. İM, kelimeyi akrabalık 
terimlerinin verildiği bölümde vermez. Ancak, akrabalık adları içinde yer alan 
kelimeyi de bu çalışmaya eklemeyi uygun bulduk. Poppe, kelimeyi berigen şek-
linde madde başı yapar ve KR 229’da verilen beri yazılışını almaz.16 Oysa Pop-
pe’nin vermediği ve İM’de ek olarak verilen ( ) beri kelimesi King Sözlüğü’nde 
de beri şeklinde verilir (200 C4). Moğolcada her iki kelime de tanıklanmaktadır. 
beri Klasik Moğolcada  şeklinde yazılmaktadır. Modern Moğolcadaki anlamı 
da “küçük kardeşin karısı; gelin”dir (MHTTT, 123). Bergen kelimesi de Klasik 
Moğolcada  şeklinde yazılır (MHHT, 167) ve Modern Moğolca’daki anlamı 
da “ağabeyin eşi; yenge” şeklindedir (MHTTT, 123). Tarihi Moğolca metinlerde 
de berigen kelimesi abuγa berigen “teyze, yenge”, berigen eke “babanın karısı”, 
bergen “ağabeyin karısı” şeklinde tanıklanmaktadır.17 P. Finch’e göre Moğol-
ca akrabalık adlarından eçige “baba”, aba a “amca”, emege “büyükanne” ve 
jige “yeğen” sözcükleri konuşucuyla ilişkili bir aitlik ifade ederken /-n/ ekinin 
bulunduğu bergen “büyük erkek kardeşin karısı”, kürgen “kızın/kızkardeşin 
kocası” akrabalık adları ise bir başkasına ait olmayı ifade eder.18 Gülensoy da 
bergen “ağabeyin karısı”; abaγa bergen “amca karısı”; naγaçu bergen “dayı ka-
rısı” örneklerini verir.19 beri kelimesi de tarihi Moğolca metinlerde “yenge, gelin, 
kardeşinin karısı vb.” anlamlarında tanıklanmaktadır.20

düæ ( ): “kız kardeş”, (KR 214, İST 246). KR kelimeyi ( ) [( )] şeklinde 
verir. Ancak yazmada kelime ( ) şeklindedir. İST 246’daki kelimenin Arapça 
karşılığı ( ) “kız kardeş” şeklindedir. Kelime ME 152’de egeçi de’üæ tamla-
masında de’üæ şeklinde Türkçe egeçi yasingli “abla, kız kardeş” karşılığında ve-
rilir. düæ kelimesi Klasik Moğolcada  degüü şeklinde yazılmaktadır (MHHT, 

14 Li, “a.g.m.”, s. 87, 107.
15 O.N. Tuna, “Osmanlıcada Moğolca Kelimeler”, Türkiyat Mecmuası, Sayı: F-17, İstanbul, 1976, 
s. 282.
16 Poppe, a.g.e., s. 433.
17 Rıkin, “a.g.m.”, s. 85-86.
18 P. Finch, “The Suffix /-ko/ in Japanese”, In: Kinship in the Altaic World. Proceedings of the 48th PIAC, 
Edited by: Elena V. Boikova and Rostislav B. Rybakov, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2006, s. 113.
19 Tuncer Gülensoy, “Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar”, Türk Dili Araştırmaları 
Yıllığı-Belleten, Ankara, 1973-1974, s. 297.
20 Rıkin, “a.g.m.”, s. 85, 86.
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305). Modern Moğolcada düü şeklinde yazılan kelime “küçük kardeş” anla-
mında yaşamaktadır (MHTTT, 219). de’ü kelimesinin deün, dewüæ, de’üæ, diyü, 
deü’ü, düæ, ökin de’ü gibi varyantlarını da tarihi Moğolca metinlerde görebili-
yoruz.21

düæ açā ( ): “hala”, (KR 215, İST 246). İST 246’da Arapça ( ) “teyze, 
hala” karşılığında verilen akrabalık adını, Poppe düæ ecē şeklinde okumuştur.22 
Yazmada kelime açıkça ( ) şeklindedir. Bu yazım da “dede (babanın babası)” 
anlamındaki açā açā akraba adındaki yazımla aynıdır. Bu akrabalık adının 
düæ “kız kardeş” ve açā “baba” adlarından oluşturulmuş olduğu düşünülmeli-
dir. Çünkü İM’de aγa açā “babanın ağabeyi; amca” ve aγa eke “annenin ağa-
beyi; dayı” kelimelerinin olması; İM’de anne için ecē değil de eke kelimesinin 
kullanılmış olmasından dolayı da düæ acā “babanın kızkardeşi; hala” okunuşu 
daha doğrudur.

eke ( ): “anne”, (KR 214, İST 246). Kelime Arap harfli Moğolca sözlükler-
den ME 152, KS 231, TT 13’te de eke şeklinde ve “anne” anlamında tanıklanır. 
King Sözlüğü’nde Türkçe ana “anne” kelimesine karşılık olarak Moğolca eke (

) şeklinde verilmiştir (200 B21). ME’de de kelime ( ) yazılışı ile eke şeklin-
de geçmektedir.23 Klasik Moğolcada bu kelime  eke şeklinde yazılmaktadır 
(MHHT, 1350). Modern Moğolcada anne kelimesine karşılık olarak eec, eh, icii 
kelimeleri yaşamaktadır (MHTTT, 894, 892, 301). Kelimenin tarihi Moğolca 
metinlerde ege, öke varyantları tanıklanmaktadır.24

kürgen ( ): “güvey, damat”, (KR 215, İST 246). KR kelimeyi ( ) 
ve ( ) şeklinde verir fakat yazmada kelime ( ) şeklindedir. Kelime ME 
229, KS 232 ve TT’te tanıklanmaktadır. Klasik Moğolcada bu kelime  kür-
gen şeklinde yazılmaktadır (MHHT, 1104). Modern Moğolcada hürgen şeklinde 
yazılan kelime damat anlamında yaşamaktadır (MHTTT, 747). kürgen kelime-
si Türk dilinde tanıklanmaktadır.25 Gülensoy da güvey, damat anlamındaki 
kelime için Moğolcada sine kürgen ve kürgen kelimelerinin olduğunu söyler. 
Gülensoy, Moğolcada degü kürgen “kızkardeşin kocası”, nagaçu kürgen aqa 
ve kürgen aqa “kızkardeşin kocası” şeklinde örneklerin olduğunu da belirtir.26 
İM’de kürgen şeklinde geçen kelimenin tarihi Moğolca metinlerde güregen 
gü’ün, gürigen, kürigen, küregen, küreken gibi varyantları da bulunmaktadır.27

küæn/kü’ü æn/köün ( ) ( ): “oğul, çocuk”, (KR 215, İST 246). KR 215’te  
( ) ( ) şeklinde yazılan kelimeyi tarihi Moğol dili metinlerinden de yola 
çıkarak küæn/kü’üæn/kö’ün şeklinde okumak mümkündür. Ayrıca, ( ) yazı-
mı için de Poppe, ki’ān (?) önermesini yapmıştır.28 Kelime ME 230’da kü’üæn 

21 Rıkin, “a.g.m.”, s. 84.
22 N.N. Poppe, Mongols’skii Slovar’ Muqaddimat al-Adab, Çast I-II, Moskva-Leningrad 1938, s. 436.
23 Poppe, a.g.e., s. 152.
24 Rıkin, “a.g.m.”, s. 83.
25 Tuna, “a.g.m.”, s. 299; Li, “a.g.m.”, s. 312.
26 Gülensoy, “a.g.m.”, s. 299.
27 Rıkin, “a.g.m.”, s. 89.
28 Poppe, a.g.e., s. 441.
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şeklinde ME 231’de küæn şeklinde ve Türkçe oγlan “çocuk, çocuklar” anlamıy-
la, KS 231’de ise köün şeklinde ve Türkçe oγul “oğul, çocuk” anlamıyla ve 
TT 13’te keüken şeklinde ve “çocuklar” anlamıyla tanıklanmaktadır. keüken 
şeklinde TT’de tanıklanan kelimenin kö’üken, küæken şeklinde varyantları da 
bulunmaktadır.29 Bu kelime Klasik Moğolcada  keüked şeklinde yazılmak-
tadır (MHHT, 1109) ve Modern Moğolcada hüühed şeklinde yazılarak, “çocuk” 
anlamında yaşamaktadır (MHTTT, 750). Kelimenin tarihi Moğolca metinlerde 
“oğul, çocuk” anlamıyla kullanılan ke’ün, küæn, kü’üæn, kewün, keü’ü, köbewün, 
köbe’ün, kübe’ün gibi varyantları vardır.30 KR 209’da ( ) şeklinde yazılan 
ve Arapça ( ) “bebek” karşılığı verilen kelimenin, ayrıca, kü’üæn, köbe’ün, 
kö’ün šibawun şeklinde “bebek” anlamında tarihi Moğolca metinlerde tanık-
landığını da belirtelim.31

nökür / nöker ( ): arkadaş, yoldaş, KR 215, İST 246. ME 261’de nö-
ker kelimesine Türkçe yār “arkadaş”, ėş “eş”, yoldaş “yoldaş, yol arkadaşı” 
karşılıkları verilmiştir. KS 233’te kelime nökör şeklinde Farsça yār; Türkçe 
qoldaş kelimelerine karşılık olarak verilir. Klasik Moğolcada bu kelime 
nökür şeklinde yazılmaktadır (MHHT, 527). Modern Moğolcada nöhör şeklin-
de, “koca, eş, arkadaş, yoldaş” anlamında yaşamaktadır (MHTTT, 386). Aynı 
şekilde nöker kelimesinin Türkçe karşılığı olan yoldaş kelimesinin Türk dille-
rinin bazılarında “yol arkadaşı” anlamının yanı sıra “koca” ve “karı” şeklinde 
kullanıldığı da bilinmektedir.32 Osman Nedim Tuna, nöker kelimesinin Orta 
Moğolcadan Farsçaya, Farsça üzerinden de Osmanlıcaya geçtiğini söyler.33 
Peter Golden ise Moğolca nökür ve bunun çoğulu olan nöküd sözcüğünün asli 
boylarını terk ederek Cengiz Han’a bağlanan ve onunla yoldaş/dost olan kişi-
ler için kullanılan bir terim olduğunu düşünmektedir. Golden’a göre sözcük 
Macarcaya “dost, yoldaş, hizmetçi, imparatorun hassa askeri”, Farsçaya ise 
“hizmetçi/uşak ve bağımlı kimse” anlamları ile ödünç verilmiştir.34

ortaq ( ): ortak (eş), KR 215. Eski Türkçeden itibaren ortuq, ortaq şek-
linde görülen kelime, Batı orta Moğolcasına da Türkçe üzerinden geçmiştir 
(Bk. TMEN II 446; ED 205). Türkçe ortaq/ortaγ kelimesi ME’de Moğolca ola-
rak ortaq/ortaγ; King Sözlüğü’nde de ortaq olarak verilir.35 Kelime KR 215’de 
akrabalık terimlerinin verildiği bölümde Arapça ( ) “ortak, partner, eş” 
kelimesine karşılık olarak verilir. Li, yaptığı çalışmada ortaq adının Osman-
lıcada “kuma” ve bazı Türk dillerinde de “koca” veya “karı” anlamlarında da 
kullanıldığını belirtir.36 Kelimenin İM’de akrabalık adlarının verildiği bölümde 

29 Rıkin, “a.g.m.”, s. 84.
30 Rıkin, “a.g.m.”, s. 84.
31 Rıkin, “a.g.m.”, s. 84.
32 Li, “a.g.m.”, s. 234.
33 O.N. Tuna, “Osmanlıcada Moğolca Ödünç Kelimeler”, Türkiyat Mecmuası, Sayı: F-14, İstanbul, 
1972, s. 235.
34 Bkz. S. Levi-Sanchez, The Afghan-Central Asia Borderland: The State and Local Leaders, Rout-
ledge Publications, London and New York 2016, s. 62.
35 Poppe, a.g.e., s. 271; KS.200 C12.
36 Li, “a.g.m.”, s. 233.
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de verilmiş olması nedeniyle kelimenin “ortak” anlamının yanında “eş; koca ~ 
karı” anlamı da düşünülmelidir.

qadum ( ): “kayınpeder”, (KR 215, İST 246). qadum kelimesi İST 246’da 
Arapça ( ) “kayınpeder” karşılığında verilir. ME 286 ve KS 232’de qadum 
şeklinde ve kayın anlamında tanıklanmaktadır. qadum kelimesi Klasik Mo-
ğolcada  qadam şeklinde yazılmaktadır (MHHT, 977). Bu kelime Modern 
Moğolcada hadam şeklinde yaşayan (MHTTT, 640) ve hadam etseg “kayın-
peder”; hadam eh “kayınvalide” gibi kullanımları olan “kayın” anlamındaki 
kelimedir. Gülensoy, “kayınata” için Moğolcada qadom eçige yani “kayın” + 
“baba” kullanımının olduğunu belirtir.37 Rıkin de “kayınpeder” anlamında ta-
rihi Moğolca metinlerde qadum eçige sözünün geçtiğini belirtir.38 Li, qayın 
“(< qadın) kayın” kelimesinin Türkçede “evlenme yoluyla ilgili” anlamında ol-
duğunu, özellikle “kaynata” anlamında kullanıldığını ve sonradan da genel 
olarak kullanılmış olduğunu söyler ve kelimenin de Türkçede tek başına pek 
kullanılmadığını belirtir.39

qadum eke ( ): “kayınvalide” (KR 215, İST 246). qadum “kayın” ve 
“eke” “anne” kelimelerinden oluşturulmuştur. KS 232’de aynı anlamla tanık-
lanır. Gülensoy, kaynana kelimesi ile ilgili olarak şu bilgiyi verir: “Moğolcada 
*qa kökü ile kurulmuş olarak qadom eke (< qadomnaqu ~ qodalaqu “evlenme 
yoluyla” + eke “anne”’dir”.40 qadum eke’nin tarihi Moğolca metinlerde qadun 
eke, hadun eke, hatun eke gibi varyantları da vardır.41 İM’de geçmese de ta-
rihi Moğolca metinlerde qadum eçige “kayınpeder” kelimesinin qadun ečige, 
hadun ečige, hadun ečike, hatun eǰige, qadam ečge gibi varyantlarla birlikte 
tanıklandığını da belirtelim.42

sadum ( ): “akrabalık”, (KR 215, İST 246). Kelime KS 233 ve TT 3’te 
sadun şeklinde tanıklanır. Klasik Moğolcada bu kelime  sadun şeklinde 
yazılmaktadır (MHHT, 626). Modern Moğolcada sadan şeklinde, “akrabalar, 
akraba” anlamında yaşamaktadır (MHTTT, 460).

İM’de yer alan akrabalık adları incelendiğinde şunlar dikkat çekmektedir:
açā açā “dede”, aγa açā “amca”, aγa eke “dayı” ve dü æ açā “hala” akraba-

lık adlarını Arap harfli Moğolca sözlüklerde tanıklayamadık. TT 4’te eke-yin 
ere “annenin kocası”, eçige-yin eme “babanın karısı”; TT 13’de yeke eke-yin 
eke “anneanne” akrabalık adlarını görürüz. Fakat İST 246’daki söz konu-
su akrabalık adları TT’de sözünü ettiğimiz akrabalık adlarından tamamen 
farklı şekilde oluşturulmuştur. İST 246’daki akrabalık adları kelimelere ek 
getirilmeden ve aγa “ağabey” açā “baba” = amca; aγa “ağabey” eke “anne” 
= dayı; dü æ “kız kardeş” açā “baba” = hala” oluşturulmuştur. Bu yapıyı Arap 
harfli Moğolca sözlüklerden yalnızca İbni Mühenna’da görüyoruz. Bu durum 

37 Gülensoy, “a.g.m.”, s. 302.
38 Rıkin, “a.g.m.”, s. 85.
39 Li, “a.g.m.”, s. 65.
40 Gülensoy, “a.g.m.”, s. 302.
41 Rıkin, “a.g.m.”, s. 85.
42 Rıkin, “a.g.m.”, s. 85.
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İbni Mühenna’nın Moğolca tamlama yapısını bilmemesi veya bu kelimeleri 
bilmediği için Farsça tamlama kuralına göre bu kelimeleri yazdığı şeklinde 
açıklanabilir.

III. Sonuç

İbni Mühenna’nın verdiği Moğolca akrabalık adlarından açā “baba”, aγa 
“ağabey”, düæ “kız kardeş”, eke “anne”, eretü “evli kadın”, körşi “komşu”, kür-
gen “güvey, damat”, küæn “çocuk”, nöker “yoldaş”, qadum “qayın, kayınpeder”, 
qadum eke “kayınvalide” ve sadum “akrabalar” kelimelerinin Modern Mo-
ğolcada yaşadığını görüyoruz. Ancak İbni Mühenna’nın verdiği açā, aγa, düæ 
ve eke kelimeleriyle oluşturulmuş açā açā “dede”, aγa açā “amca”, aγa eke 
“dayı” ve düæ açā “hala” akrabalık adlarını İbni Mühenna Lügati’nin dışında 
tarihi ve Modern Moğolcada tanıklayamıyoruz.43

Bu yönüyle de İbni Mühenna Lügati diğer Arap harfli Moğolca sözlükler-
den ayrılmaktadır. Tarihi Moğolca çalışmaları açısından da bu eser dikkatle 
incelenmelidir.

Kısaltmalar

ED: An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish.
İM: İbni Mühenna Lügati.
İST: İbni Mühenna Lügati İstanbul Yazması.
KR: Kilisli Rıfat Yayını.
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE
AV ESNASINDA KULLANILAN ÇALGILAR
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Öz

Avcılık, Türk boylarının hayatında, av hayvanlarından çeşitli şekilde is-
tifade etmekten daha öte anlamlara sahip olmuş; gerçekleştirilen av etkinlik-
lerinde, kimi kural ve Eski Türk İnancı ile bağlantılı ritüeller, geleneğin birer 
unsuru olarak büyük önem kazanmıştır. Avlanma esnasında çeşitli taktik ve 
araçlardan faydalanan Türkler, kültürlerinin önemli parçası olan müzik aletle-
rinden de bu amaçla yararlanmışlardır.

Kimi çalgılar, avcı kuşlarla avlanma esnasında kullanılmış, av hayvan-
larını ürkütme amacıyla veya avlanma bölgesine çekmek için çalınmıştır. Bu 
şekilde doğrudan birer av aracı olan çalgılar, avın dinlenme ve eğlenme süreç-
lerinde de büyük öneme sahip olmuştur.

Literatür taramasına dayalı bu araştırmada, bilhassa Altay, Hakas, Şor, 
Tuva, Azerbaycan, Selçuklu Türkleri arasında av esnasında kullanılan çalgılar 
tespit edilmiş; bunların kullanım amaçları ve yerleri belirlenmiş; av taktiği ola-
rak çalgı kullanımının Türk kültüründeki yeri yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Avcılık, Çalgı, Avcı Kuşlar, Türk Kültürü.

The Musical Instruments Used In Hunting In Turkic Culture
Abstract

Hunting has been great significance among Turkic tribes and communities. 
Some rules and rituals connected with the Old Turkic belief have been extre-
mely important as elements of the tradition. Turks have been used from the 
various tools during hunting including musical instruments, which have been 
important parts of their culture.

Some Turkic musical instruments have been used in hunting with birds of 
prey, to scare hunting animals and to attract the hunting animals in hunting 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 224                 Ekim 2016

* Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, Müzikolog ve 
Tarih Bilimcisi.
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area. At the same time musical instruments have been taken place during rec-
reation and entertainment time during the hunting.

In this research based on literature review, have been determined musical 
instruments, which used in hunting among Turkic communities -“especially 
Altai, Khakasia, Shor, Tuva, Azerbaijan, Seljuk Turks”- and purposes of usage 
of these musical instruments.

Keywords: Hunting, Musical Instruments, Birds Of Prey, Turkish Culture.

Giriş

İlk ortaya çıkışı beslenme ihtiyacına dayanan ancak zamanla bozkır Türk 
devletlerinin en kudretli geleneklerinden birini oluşturan avcılık, Türk boyla-
rının ekonomik hayatında asli bir rol oynamakla kalmamış;1 kültürel pek çok 
olguyu barındıran bir gelenek haline gelmiştir. Türkistan bozkırlarından Ana-
dolu topraklarına uzanan milyonlarca kilometrekarelik Türk vatanlarında av-
cılık, av hayvanlarından çeşitli şekillerde istifade etmekten daha öte anlamlar 
içerir. Türk kültüründe avlanma, rüştün ispatı, savaş idmanı, toplu etkinlik, 
eğlence gibi amaç ve durumları da barındıran bir özelliğe sahiptir.

Çin kaynakları, Hun çocuklarının daha çok küçükken koyunların sırtına 
binerek, tavşan, fare ve gelincik avladığını, böylece iyi birer at binicisi olma-
ya çok erken yaşlardan itibaren hazırlandıklarını belirtir.2 Av etine çok düş-
kün olan, karaca ve tavşan etini çok sevdikleri çeşitli kaynaklarda yer bulan 
Kök-Türkler döneminde, yırtıcı kuşlarla ve diğer şekillerde avlanma, toplum-
sal sportif faaliyet olarak ve ekonomik hayat için son derece önemli olmuştur.3 
Asya’nın pek çok noktası, Türk kültürünün imzasını taşıyan kaya resimle-
riyle doludur. Bu resimler toplumsal, dini pek çok olguyu barındırdığı gibi, 
avlanma sahnelerini de içerir. Kök-Türk duvar resimlerinde en çok görülen 
sahneler, av ve savaşla ilgili olanlardır. Av tasvirleri eski Türklerde av kültüyle 
bağlantılıdır ve av büyüleri ya da törenleriyle ilişkilidir.4 Sonraki dönem Türk 
devletlerinde avcılığın büyük önemi devam etmiştir.

Avlanmak, ok atma, ata binme gibi niteliklerin geliştirilmesi ile birlikte, ola-
yın kendisi, yani “bir can alma / alabilme” durumu nedeniyle de savaşa hazır-
layıcılık özelliği taşır. Türklerin savaşçı karakterleri, bu etkinliği çok sevmele-
rine neden olmuştur. Bununla birlikte inanç sistemlerinde hayvanlara büyük 
bir saygı duyan Türkler, bu durumu av hayvanlarına karşı da hissetmişlerdir.

Altay Türkleri, yaşam için ihtiyaçlarını karşılayan bütün av hayvanlarına 
karşı içten bir itikatla bağlı olmuşlar ve en ufak bir laubaliliğe müsaade etme-

1 Ahmet Caferoğlu, “Türklerde Av Kültü ve Müessesesi”, VII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, 25-29 
Eylül 1970, Cilt: I, Ankara, 1972, s. 169.
2 Bahaeddin Ögel, Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, I. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981, s. 214.
3 René Giraud, Gök Türk İmparatorluğu, Çev. İ. Mangaltepe, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 
128; İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1980, s. 275; İskit 
Balaban, İskit, Hun ve Göktürklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, s. 100.
4 Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı - İç Asya’da Türk Sanatının Doğuşu ve Gelişimi, Kabalcı 
Yayınları, İstanbul, 2007, s. 176.
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mişlerdir. Avcının avdan evvel çeşitli dini ibadetler yapması, avın verimliliği 
ve başarılı olması için gereken bütün örf ve adetlere uyması, avı koruyacak 
olan ruha bağlılığını göstermesi gibi kurallara uyulmuştur.5 Ayrıca pek çok 
Türk toplumunda, avcının ava çıkmadan önce temizlenmesi kuralına da ri-
ayet edilmiştir. Örneğin Hakas ve Şor avcılarına göre av ruhu, avcının temiz 
sözlü ve temiz vücutlu olmasını ister. Eski Türklerde bir başka av kuralı ise 
“asla gereğinden fazla avlanmamak”tır.6

İslamiyet’in kabulünden sonra da avlanma geleneği, önemli bir ritüel olma 
özelliğini korumuştur. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın pek çok av üstadı-
na danışarak, avcılık konusunda yazılmış ilk bilimsel kitap olan Saydnâme-i 
Melikşâh’ı kaleme aldırması;7 av temasının Selçuklu sanat ürünlerine temel 
konulardan birisi olarak yansıması;8 Osmanlıda sarayın hizmetinde bulunan 
Şahincibaşı, Atmacacıbaşı, Doğancıbaşı olarak adlandırılan ve avcı kuşları 
eğitmekle yükümlü şikar ağalarının varlığı; “avcı” lakaplı bir Osmanlı padişa-
hının olması (IV. Mehmet), bu önemi gösteren birkaç örnektir.

Günümüz Anadolu Türkleri arasındaki kimi av adetlerinde eski Türk dev-
letlerinin etkileri görülür. Örneğin Elazığ’da av öncesi bazı avcıların abdest 
alarak camiye gitmeleri, avlarının bol olması ve başlarına herhangi bir kaza 
gelmemesi için dua etmeleri, av sonrası ise herhangi bir kaza geçirmedikleri 
için av etinden dağıtmaları, eski Türk geleneklerinin birer uzantısıdır.9 Türk-
lerde avlanma geleneklerine ilişkin örnekleri çok fazla arttırmak mümkün ol-
makla birlikte, biz burada konumuz gereği av ve müzik ilişkisine değinerek 
devam edeceğiz.

Bilhassa büyük avlardan sonra verilen ziyafetlerde müzikli eğlencelerin 
yapılması, Türk Dünyası’nda yaygın bir gelenek olmuştur. Av sonrasında ve 
diğer eğlencelerde, savaşlarda, günlük yaşamda Türk kültürünün ayrılmaz 
parçası konumundaki müzik, sanatsal gayenin yanı sıra, dîni, askerî amaç-
larla kimi zaman farklı gayelere hizmet etmiştir. Bu amaçlarla çalınan müzik 
aletleri, melodik ve sanatsal müzik yapmaktan daha farklı amaçlarla kullanı-
labilmişlerdir.

Örneğin Eski Türk İnancı’nın din uluları kamların başlıca aleti olan davul, 
kamın gökyüzüne yükselmesine, yer altına inmesine yardım eden, ruhlara yol 
gösteren, sağaltım ve diğer seansların daha etkili hissedilmesini sağlayan bir 
araçtır. Türk askerî müziği ise sanatsal amaçlı, çok sayıda örneği ile birlikte, 
bilhassa savaş esnasında kendi askerlerini yüreklendiren, karşı tarafa korku 
salan, yüksek ses çıkarmayı hedefleyen, büyük köslerle sanki bir devin adım-
larını canlandıran, çok sayıda boru ve zurnayla yüreklere dehşet salan psiko-

5 Caferoğlu, a.g.e., s. 160-169.
6 Fuzuli Bayat, “Sosyo Ekonomik Bağlamda Avcılık İyesi ve Av Kültü”, Folklor Edebiyat, Cilt: 11, 
Sayı: 44, Ankara, 2005/4, s. 51-52.
7 Nizamülmülk, Siyasetname, Çev. Nurettin Bayburtlugil, Dergah Yayınları, İstanbul, 1987, s. 
183.
8 Gönül Öney, “İran Selçukluları ile Mukayeseli Olarak Anadolu Selçuklularında Atlı Av Sahnele-
ri”, Anadolu (Anatolica) XI, Ankara, 1969, s. 122.
9 Kürşat Öncül, “Türk Kültüründe Av Ceza İlişkisi”, Turkish Studies, V. 4/3, Bahar, 2009, s. 1686.

224_Feyzan_Goher_Vural.indd   3 24.10.2016   11:31:46

221



4 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

lojik bir yöne sahipti. Bu örneklerde görüldüğü gibi Türk müzik çalgıları, kimi 
zaman sanatsal nitelikli müzik yapmanın dışında, transa geçirme, korku sal-
ma gibi farklı amaçlarla kullanılabilmişlerdir. İşte böyle bir başka kullanım, 
av esnasında da geçerlidir. Av hayvanını ürkütmek, avlanılan bölgeye çekmek 
veya avcılıkta kullanılan yırtıcı kuşlara mesaj vermek için çalınan çalgılar, bu 
kapsamda değerlendirilebilir.

1. Eğitimli Avcı Kuşlarla Avlanırken Kullanılan Vurmalı Çalgılar

Türklerde avcı kuşlar her zaman büyük önem taşımıştır. Yırtıcı kuşlarla 
avlanmak, Türk Dünyası’nın kimi bölgelerinde “doğancılık” / “kartalcılık” ola-
rak adlandırılmıştır. Geçmişten günümüze doğancılık, av hayatının önemli bir 
parçası olmuş; hatta bu konuda eserler tercüme ettirilmiş ve yazılmıştır.10 Bu 
öneme paralel olarak Türkçede avcı kuşlara ait pek çok isim bulunmaktadır. 
Erkek çocuklarına, Oğuz boylarına, kimi Kırgız boylarına bu avcı kuşların 
isimleri verilmiştir.1112

Zorlu geçen kış günlerinde ve diğer dönemlerde keskin bakışları ve zekâ-
ları ile avcılara büyük yardımı dokunan avcı kuşlar, Türk Dünyası’nda son 
derece değerlidir. Avcı kuşlar, diplomatik ilişkilerde beylere, hanlara verilen 
en değerli hediye ve gelinlik kızların başlığı için verilen en önemli çeyiz olarak 
kabul görmüştür.13

Avcı kuşlarla çeşitli hayvanlar avlanabildiği gibi, başka kuşlar da avlan-
maktadır. Bu şekilde avlanmaya yani diğer kuşları yırtıcı kuşların yardımıyla 
avlamaya Türkler, “kuş kuşlamak” demişlerdir. Bu tabir Yenisey Yazıtları’nda 

10 Emel Esin, “Kuşcı Türk Sanatında Atlı Doğancı İkonografisi”, Orta Asya’dan Osmanlıya Türk 
Sanatında İkonografik Motifler, İstanbul, 2004, s. 169-170.
11 Ahmet Güngör, “Kırgızlarda Kartalla Avcılık Geleneği”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Dergisi [TAED], Sayı: 51, Erzurum, 2014, s. 320.
12 ipekyoluasya.com, Erişim Tarihi: 02.08.2016.
13 Güngör, a.g.e., s. 325, Biyaliyev’den aktarım.

Resim 1: Kartallı Avcı12
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da yer alır.14 Avcı kuşlarla avlanma, Anadolu’da da devam etmektedir. Doğu 
Karadeniz’de şahinle avlanma, Antalya yörüklerinde avcı kuşların adının boy-
lara verilmesi gibi örnekler, söz konusu geleneğin devamı niteliğindedir.

Yırtıcı kuşlarla avlanma esnasında, gürültü yaparak avlanmak istenen di-
ğer kuş ve hayvanları ortaya çıkarmak; ayrıca belki de avcı kuşlara sesli me-
saj vermek amacıyla en fazla kullanılan çalgı küçük davullardır. Bu kullanımı, 
çok eski dönemlerden beri takip etmek mümkündür.

Avda davul kullanımına ilişkin örnekleri Türk destanlarında bulabiliriz. 
Destanlar doğrudan birer tarihi kaynak olmasalar da tarihsel olaylar ve ol-
gular açısından önemli başvuru kaynaklarıdır. Bu anlamda pek çok kültür 
tarihçisi için son derece önemli olan Türk destanları, bizim çalışmamız için de 
veri barındırmaktadır. Sadece Kırgızların değil, tüm Türk Dünyası’nın hatta 
dünyanın sayılı edebi eserlerinden olan Manas Destanı’nda avlanma sırasın-
da kullanılan “gök davuldan” söz edildiğini görürüz.15

Bu davul, atlarda rahat taşınabilen, haberleşme amaçlı da kullanılabilen 
bir çalgı olmalıdır. Nitekim Hunlar döneminden beri Türklerin bu tarz davul-
lar kullandığını bilmekteyiz. Buna güzel örneklerden birisi, Hunların yaşa-
mını anlatan “Atlı Göçebelerin Flütünden On Sekiz Şarkı” adlı bir şiir tomarı 
yazan Çin prensesin notlarında yer almaktadır. Bu prensesin şiir tomarlarıyla 
birlikte, Hunların hayatlarını gösteren minyatürleri de önemlidir. Bugün New 
York Metropolitan Müzesi’nde bulunan bu minyatürler, Hun yaşamı hakkın-
da önemli ipuçları vermektedir.16 Burada Hunların çaldığı “gubing” isimli kü-
çük davuldan söz edilmiştir.17 Bu davulun haberleşme görevinin yanı sıra av 
esnasında da kullanıldığı kuvvetle muhtemeldir. Küçük davulların avda kul-
lanıldığına ilişkin bilgi veren Kaşgarlı Mahmud ise avcı kuşlardan söz eder-
ken, “avda doğan kuşu için çalınan davul” ifadesini kullanmıştır.18 Türk çalgı-
ları üzerine geniş bir inceleme yapan Vertkov ise vurmalı bir çalgı olan “tabıl 
bas”ın, Azerbaycan’da doğancılık da kullanılan bir çalgı olduğunu belirtmiş-
tir. Buna göre, atların eyerlerine asılan tabıl bas, avcı kuşlarla avlanırken 
kullanılmaktadır.19 Haydar Sanal da eserinde “tabılbaz”ın açıklaması olarak 
“doğan davulu” tabirini kullanır ve bu çalgının büyükçe bir nakkareden ibaret 
olduğunu, atın eyerine bağlandığını ve turra vurularak çalındığını belirtir.20 
Altta ise çifte koş nağra örnekleri görülmektedir.

14 Hatice Şirin User, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları, Söz Varlığı İncelemesi, Kömen 
Yayınları, Konya, 2009, s. 55.
15 Feyzan Göher Vural, “Manas Destanı’nda “Davul”un Kullanım Alanlarına Göstergebilimsel Bir 
Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Cilt: 109, Sayı: 214, İstanbul, 2015, s. 212-213.
16 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI. - Türklerde Tuğ ve Bayrak, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1984, s. 28-190; Timur Vural, Türklerde Askeri Müzik Geleneği - Tuğ, 
Nevbet, Mehter Geleneği, Çizgi Kitabevi, Konya, 2013, s. 31.
17 Eyüp Sarıtaş, “Hunlarda Müzik Aletleri ve Eğlence Kültürü”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 183, İstanbul, 2009, s. 437.
18 Türk Ansiklopedisi, Cilt: 22, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1975, s. 354.
19 K.G. Vertkov, G. Blagolatov, E. Yazovitskaya, Музыкальные инструменты Народов ссср, Mos-
kova, 1963, s. 86.
20 Haydar Sanal, Mehter Musikisi - Bestekar Mehterler - Mehter Havaları, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul, 1964, s. 85.
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Bu bilgiler ışığında, Hunlar döneminden itibaren atlara bağlanarak çalınan 
küçük ya da orta boy davulların, savaş ve barış döneminde haberleşme ile bir-
likte, eğitimli avcı kuşlarla avlanma esnasında kullanıldığı ifade edilebilir.2122

Kaya resimlerine ve erken devir Türk sanatı ürünlerine hayvan mücadele-
leri23 ile avlanma sahneleri sıklıkla yansımıştır. Türklerin anılarını ve gelenek-
lerini taşlara kaydetme alışkanlığı, İslamiyet’ten sonra da devam etmiştir. Ör-
neğin Anadolu Selçuklularına ait bir mezar taşında, kabartma ile işlenen bir 
av sahnesi, konumuz açısından önemlidir. Burada yer alan avcı grubundan 
bir kişinin elinde, Öney’e göre24 avda gürültü yaparak kuşları havalandırmak 
için kullanılan davul, tokmak veya benzeri aletler bulunur. Bu gelenek, eski 
Türk devletlerinden aktarılmış olmalıdır.25

21 Vertkov vd., a.g.e., Ek 387-388.
22 Vertkov vd., a.g.e., s. 129, Ek 655.
23 Özlem Oktay Çerezci, “Türk Sanatında Yırtıcı Dört Ayaklı Hayvan - Toynaklı Hayvan Mücadele 
Sahneleri Üzerine”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Cilt: 109, Sayı: 214, İstanbul, 2015, s. 67.
24 Öney, a.g.e., s. 133.
25 Öney, a.g.e., Ek LXXXII.

Resim 2-3: Koş Nağra Örnekleri - Azerbaycan21

Resim 5: Afyon Mezartaşında Av Sahnesi (XIII. Yy.) Resim 6: Mezartaşının Çizimi25

Resim 4: Çindaul - Özbek - Tacik22

Günümüze örnekleri gelebilmiş 
olan koş nağra ve artık kullanıl-
mayan çindaul, Orta Asya Türk-
lerinin avda kullandıkları vurmalı 
çalgılara örnek teşkil edebilir.
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2. Av Köpekleri İle İletişim Amaçlı Çalgı Kullanımı

Köpeklerin avda kullanımı, tüm dünyada olduğu gibi Türk kültüründe de 
yaygındır. Buna ilişkin en eski örneklerden bir tanesi, Kök Türklere ait Kudir-
ge mezarlığında bulunan eyerde yer alır. Burada, köpekleri ile ava çıkan avcı 
ile aslanlar yer alır.26

Bilindiği üzere günümüzde av köpeklerine komut vermek için çeşitli dü-
dükler kullanılabilmektedir. Eski Türklerde de böyle bir uygulama ya da atla-
ra asılı gök davullarla köpeklere mesaj verme, ihtimaller arasında görülebilir. 
Ancak bu görüşümüz, bilgimiz dahilinde, henüz net tarihi kanıtlara dayan-
mayan bir olasılıktır.

3. Av Hayvanlarını Ürküterek İstenilen Bölgede Toplamak Amacıyla 
Çalınan Çalgılar

Yukarıda detayları sunulan avcılıkta davul kullanımı, sadece yırtıcı kuş-
larla av esnasında değil; av hayvanlarını ürküterek, istenilen bölgede toplan-
masını sağlamak amacıyla da çalınmıştır. Avlanırken hayvanları ürkütmek 
amaçlı çalgı kullanımı, Türklerle birlikte gittikleri bölgelerde de yaşamaya de-
vam etmiştir.

Türk kültürü için son derece değerli bilgiler barındıran Dîvânü Lugâti-t 
Türk’te, “zararlı hayvanları ve kuşları davul çalarak kaçırmak” anlamında yer 
alan “kakrat”, avda da kullanılıyor olmalıdır. Davul çalarak kuşları havalan-
dırmak ve avlanmaya açık duruma getirmek, daha büyük hayvanları davul 
sesiyle ürküterek ortaya çıkartmak ve avlanma bölgesinde toplamak gibi av 
taktiklerinden birisidir.

4. Av Hayvanlarını Çekmek İçin Çalınan Çalgılar

Avcıların avlayacakları hayvanları av yerine çekmek için kullandıkları kimi 
çalgılar mevcuttur. Bu avcılık taktiği, dünyanın çeşitli bölgelerinde görülmek-
te; günümüzde pek çok modern şekli satılmaktadır. Bu düdükler, avlanmak 
istenen hayvanların seslerini taklit etmekte ve av hayvanlarını bölgeye çek-
mektedir. Aşağıda bu amaçla kullanılan günümüz düdük ve aletlerinden ör-
nekler görülmektedir.

26 Y. Barisenko - Y. Alisa, “Güney Sibirya ve Merkezi Asya Türklerinin Tatbiki Dekorasyon Sanatı”, 
Türkler, Çev. K. Zamanov - S. Sadıkov, Ankara, 2002, s. 106.

Resim 7-8:
Ördek Düdükleri

Resim 9:
Keklik Düdüğü

Resim 10:
Domuz Düdüğü

Resim 11:
Geyik Düdüğü
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Yukarıda görülen ve günümüz avlarında kullanılan aletler, Türklerin gele-
neksel avlarında, yerlerini çeşitli müzik enstrümanlarına bırakırlar.

Kimi Türk toplulukları arasında özellikle geyik avında, geyik gibi ses çıka-
ran büyük boruların kullanımı yaygındır. Bilhassa İç Asya’nın orta ve kuzey 
bölgelerinde yaşayan Türkler arasında kullanılan “abırga/amırga” isimli üfle-
meli çalgı, geyiğe benzeyen sesiyle, avda geyikleri çekmek için çalınmaktadır. 

Abırga, Altay Türkleri arasında geyik avında kullanılmış bir çalgıdır. Sedir 
ağacından yapılan çalgının boyu, 600-700 mm.dir. Ahşap kısımlar, yine ah-
şaptan yapılan çemberler ve hayvan bağırsağı yardımıyla birbirine tutturulur. 
Çalgıdan çıkan ses, geyik iniltisine benzer.27

Tuva Türkleri arasında ise aynı çalgı benzer bir isimle, “amırga” olarak 
bilinmektedir. Kullanılış yeri ise tıpkı Altay Türkleri gibi genellikle av saha-
sıdır. Kuvvetli ses çıkaran amırganın sesi dağlarda yankılanarak, geyikleri 
av sahasına çekmektedir.28 Geyik sesini taklit için çalınan amırga, ekseriyet-
le söğüt ağacından elde edilen konik şekilli ahşapların hayvan bağırsağı ile 
bağlanmasıyla yapılmaktadır ve yaklaşık 500 mm. uzunluğundadır. Ulyana 
Monguş, “Tuva Dilindeki Müzikal Terminoloji” başlıklı çalışmasında amırgayı, 
“geyik avı borusu” olarak tanımlar. Çalgının 900 mm.’ye uzanan şekilleri de 
mevcuttur.29

27 Vertkov vd., a.g.e., s. 137.
28 http://tuvaculture.ru, Erişim Tarihi: 15.08.2016.
29 Monguş Ulyana Ochur-oolovna, Музыкальная Терминология В Тувинском Языке, Filoloji Tezi, 
Tuva Devlet Üniversitesi, Kızıl, 2014, s. 130-241.

Resim 12: Abırga / Amırga

Resim 13: Amırga

Resim 14: Tuvalı Amırga İcracısı Şordan Oydup
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Hakas Türkleri arasında bu çalgının çok benzeri, “pırgı” adı ile bilinir. Bil-
hassa eskiden avcılar tarafından büyük toynaklı hayvan avlarında kullanıl-
mıştır. Bu hayvanların içinde kızıl geyik ve ren geyiği ilk sıralarda gelmektedir. 
Pırgı, koni şekli verilmiş iki benzer ahşabın çemberlerle bağlanması yoluyla 
yapılır. Yapımında huş ya da söğüt ağacı tercih edilir. Havanın kuvvetle içe çe-
kilmesiyle çıkan dişi geyik sesi, erkek geyikleri toplamak için yapılan bir çağrı 
gibidir. Pırgı bu temel kullanımının yanı sıra, savaşlarda askeri müzik içinde 
ve sinyal amaçlı olarak da kullanılmıştır. Günümüzde sadece birkaç müzik 
aleti yapımcısı tarafından yapımı devam etmektedir.3031

Tıpkı abırga gibi pırgı da delikleri olmayan, üflemeli bir çalgıdır. Vertkov’a 
göre pırgının boyu, 500-600 mm civarındadır.32 Blagodatov ise çalgının boyu-
nun 700 cm’e çıkabildiğini çam ve sedir ağacından yapılabildiğini belirtmekte-
dir.33 Aşağıda çok eski dönemlerden beri avcılıkta kullanıldığı düşünülen pırgı 
çalgısı ve at üstünde onu çalan kişi görülmektedir.34

Pırgı boruları, av esnasında gün batarken ve şafak sökerken çalınır. Geyik 
sesini taklit ederek, avlanmak istenen geyikleri çekmek için kullanılan pırgı, 
başarılı bir av sonrasında ise zaferi müjdelemek için çalınır.35

30 İ.L. Kızlasov - A.M. Tarunov, Сокровища культуры Хакасии (Hakasya Kültür Hazineleri),  
Москва (Moskova), 2008, s. 115.
31 Amırga fotoğrafı: Vertkov vd., a.g.e., Ek: 703; Pırgı fotoğrafı: Vertkov vd., a.g.e., Ek: 708.
32 Vertkov vd., a.g.e., s. 138.
33 G.İ. Blagodatov, “Музыкальные инструменты народов Сибири” (Sibirya’nın Halk Müziği Çal-
gıları), Сборник музея этнографии и антропологии, Т. XVIII, Saint Petersburg, 1958, s. 196.
34 İ.L. Kızlasov - A.M. Tarunov, Сокровища культуры Хакасии (Hakasya Kültür Hazineleri),  
Москва (Moskova) 2008, s. 114.
35 Viktor Yakobleviç Butanaev, Традиционная Культура И Быт Хакасов (Hakasya’da Gelenek-
sel Kültür ve Yaşam), Хакасскоекниж Ноеиздательство, Абакан (Abakan), 1994, s. 30.

Resim 15: Pırgı31

Resim 16-17: Pırgı çalan ve Pırgı taşıyan atlı34
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Kimi Türk toplulukları ile -bilhassa Hakasya- Japonya’nın kuzeyinde ya-
şayan Ainu’ların kültürel benzerlikleri son derece dikkat çekicidir. Bu durum 
yukarda sözü edilen çalgı için de geçerlidir. Aşağıda fotoğrafı sunulan ve amır-
ga ile büyük benzerliğe sahip bu üflemeli çalgı, ceviz ya da kiraz ağacından 
yapılmaktadır ve Ainular arasında çalınmıştır.3637

Geyik avı için kullanılan çalgıların yanı sıra, kuşların avlanmasında da 
kimi çalgılar kullanılabilmektedir. Buna ilişkin bir bilgi, Anadolu’da kullanı-
lan “mey”in Kafkaslardaki eşi olan “balaban” için ifade edilmiştir. Bilhassa 
Azerbaycan Türkleri arasında yaygın kullanıma sahip olan balabanın gövdesi, 
kayısı, ceviz, armut, dut gibi nemi emmeyen ağaçlardan yapılır. Çalgı, 280-
320 mm uzunluğundadır.38 Azeri opera sanatçısı, yapımcı ve pedagog Hüsey-
nqulu Sarabski’ye göre (1879-1945) avcılar, balaban çalarak bıldırcınları çe-
kerlerdi.39

Hayvanları kendi türlerinden bir hayvanın sesini taklit ederek çekmek, 
dünyanın pek çok yöresinde yapılan bir av taktiğidir. Kimi zaman ağızla, ıs-
lıkla yapılan bu sesler, kimi zamanda abırga ve pırgı örneğinde görüldüğü gibi 
çeşitli enstrümanlarla taklit edilir.

Günümüz Anadolu Türkleri arasında ise avcılıkta hayvan sesi taklidi, en 
fazla ördek ve kuş avında görülmektedir. Örneğin Adana bölgesinde “ördek sı-
pısı” adı verilen bir çeşit düdük, ördek sesi taklit ederek, hayvanları istenilen 
bölgeye çekmede kullanılır. Yine Adana yöresinde avcıların, av hayvanlarını 
yuvalarından çıkarmak veya çevrelerine toplamak için kullandıkları müzik 
aletine ise “ala” denilmektedir.40 Elazığ yöresinde de ördek avında ördeği alda-
tarak av bölgesine çekmek için ördek düdüğü kullanılır. Bunun için ördek şe-
killi bir maket (mühre) av sahasına atılır ve ördek düdüğü çalınır.41 Bu taktik, 
günümüzde hem Türkiye’de hem de dünyanın pek çok yerinde yapılmaktadır.   

36 A.M. Sokolov, Айны: От Истоков До Современности: Материалы К Истории Становления 
Айнского Этноса, МАЭ РАН, Санкт-Петербург (Saint Petersburg), 2014, s. 718.
37 Sokolov, a.g.e., s. 718.
38 Saadet Abdullayeva, “Enchanting Sounds of Balaban” (Balabanın Büyüleyici Sesi), İRS Sanat, 
1 (3), Yaz, 2015, s. 28.
39 Saadet Abdullayeva, “Türk Dünyasının Nefesli Müzik Aleti: Balaban”, İRS Culture Heritage,  
Bakü, 2014, s. 50.
40 Hüseyin Koçak, Türk Halk Müziği Terminolojisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversite-
si, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2003, s. 8-39.
41 Erhan Özbay, Elazığ Yöresi Avcılık Terimleri Sözlüğü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2006, s. 121.

Resim 18: Ainu Borusu37
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5. Avda Anlatılan Müzik Konulu Hikâyeler

Av sürecinde dinlenme zamanlarını müzik yaparak ve hikâye anlatarak 
değerlendiren Türkler arasında, ava yönelik anlatılan hikâyelerden birisi, ko-
numuz gereği öne çıkmaktadır.

Altay Türkleri arasında daha çok av avlayabilmek için orman ruhlarını, 
dağın iyesini etkilemek amacıyla, av akşamlarında hikâye anlatma geleneği 
vardı. Bu hikâyelerden birisi üç erkek kardeşi anlatır: Bunlar, hikâyeci, kâhin 
ve “şoorçı”dır (melek otu dalından yapılan düdük çalabilen kişi). Kardeşler, 
akşamları geceleme yerinde toplanırlar. Şoorçı hemen düdüğünü alır ve flüt 
sesine benzeyen sesiyle çalmaya başlar. Hikâyeci, telli balalaykasının melodi-
si eşliğinde hikâyesini anlatır, kâhin de dinler. Kâhin bir süre sonra şoorçıya 
iki tane dağ iyesinin yaklaştığını görür. Bunların birisi şoorçının burnuna, di-
ğeri de omzuna oturarak müziği dinler. Bu olanlar kâhine komik gelip, seslice 
gülünce dağ iyeleri sinirlenir ve orayı terk ederler. Şoorçı ise kâhinin kendisi-
ne güldüğünü düşünerek düdük çalmayı keser.42 Bu durum, avın kötü geçe-
ceği şeklinde yorumlanır. Hikâyede yer alan balalayka, Rus etkisi ile hikâyeye 
dâhil olmuş bir öge olmalıdır.

Kumandiler arasında bu hikâyenin birkaç varyantı vardır: Baş kişiler dü-
dük çalan “şoorcı” ve kâhin “köspukçi”dir. Bütün olaylarda dağ veya orman 
iyeleri, çoğunlukla genç kız suretindedir, ancak yaşlıları da vardır. Hikâye 
diğerine benzer şekilde devam eder. Şoorçının müziğine toplanan dağ iyeleri 
arasında, körler ve topallar vardır. Köspukçi onlarla alay eder ve şoorcı da 
kendisiyle alay ettiğini sanar ve çalmayı keser. Ancak hikâyenin devamında 
avcılar, enstrüman çalmalarının karşılığı olarak, tayganın iyesinin karşılıksız 
olarak verdiği yabani hayvanlarla ödüllendirilirler.43

Şorlar ve Altaylılar şimdi de avda akşamları hikâyeler anlatırlar. Hatta bu-
nun için yanlarına özel hikâyeci ihtiyar alırlar.44 Altay Türkleri arasında başa-
rılı bir av için, dağ iyelerinin mutlu edilmesi, en önemli noktadır. Yukarıdaki 
hikâyelerde, dağ iyelerinin müziği ne kadar sevdiği ve çalgı çalan avcıların 
ödüllendirildiğinden söz edilmektedir. Bu durum, çalgıların ve müziğin avlan-
madaki inançsal konumuna işaret etmektedir.

Avda anlatılan hikâyeler ya da yapılan müziğin dağ iyelerini mutlu etmesi 
inancı çok eskiye dayanmaktadır. Örneğin Kök Türklerde avcıların ormanlara 
avlanmaya giderken, orman ruhlarıyla iyi geçinebilmek için yanlarına Kam 
rolünü oynayacak birini aldıkları kaynaklarda yer alır.45

6. Av ve Av Sonrası Müzikli Eğlenceler

Av aleti olarak çalgıların kullanılması, temel konumuz olmakla birlikte, av 
esnasında dinlenme ve sonrasındaki eğlencelerde müziğin yer alması da do-

42 Potapov Leonid Pavlovich, “Altay Türklerinde Avcı İnançları ve Gelenekleri”, Karadeniz Dergisi, 
Çev. Atilla Bağcı, Sayı: 15, Ardahan, 2012, s. 3.
43 Potapov, a.g.e., s. 3, Novikov’dan aktarım.
44 Potapov, a.g.e., s. 3.
45 Hassan Ümit, “Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler”, Doğu-Batı, İstanbul, 2009, s. 109.
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laylı olarak konumuzla bağlantılıdır. Türkler, çalgıları ve müziği çok sevmiştir. 
Çin kaynakları, onların atlarına bağladıkları kopuz ve davullardan söz eder. 
Günlük yaşamı konu alan müzikler, dini müzikler, tören ve festival müzikleri, 
askeri müzikler ve sonrasında gelişen sanat ve halk müziği türleri, Türklerin 
her anında var olmuştur. Ninnilerden ağıtlara uzanan ve Türk insanının her 
anında olan müzik, av sürecinde de varlığını göstermektedir.

Müzik ve sportif faaliyetlerin baş rol oynadığı eğlence ve ziyafetler, Türk 
kültüründe büyük bir yere sahiptir. Bu etkinlikleri Çin kaynaklarından Hun-
lar devrinden itibaren takip etmek mümkündür.46 Av eğlencelerinde de müzik 
çok önemli bir konumda olmuştur.47 Türk devletlerinde hakanın ya da bey 
oğlunun ilk kez ava çıkması sonrası büyük ziyafetlerin yer aldığı toylar yapı-
lır,48 bu toylarda müzik mutlaka yer alırdı.49 Sonraki yüzyıllarda da av sonrası 
yapılan eğlencelerde, müzik önemli yerini korumuştur.

Sonuç

Avlanma, Türk kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Kişisel rüştün is-
patı, toplumsal dayanışma, savaşa hazırlık gibi yan işlevlere sahip olan avlan-
ma esnasında, çalgılar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Eğitimli avcı kuşlarla 
avlanırken, avlanacak hayvanları korkutarak açığa çıkartmak ve belki de kimi 
zaman avcı kuşlara mesaj verme amacıyla atlara bağlanan küçük davulların 
kullanımı, av hayvanlarını ürküterek ortaya çıkartmak ve istenilen bölgede 
toplamak amacıyla çalınan çalgılar, av hayvanlarını av bölgesine çekmek için 
çalınan çalgılar, Türkler arasında avlanma taktiği olarak kullanılmıştır. Bu 
gelenekler, Türklerle birlikte, gittikleri yeni vatanlarında da yaşamıştır.

Avda çalınan çalgılar içinde bilhassa Altay, Hakas ve Tuva Türkleri ara-
sında kullanılan amırga / abırga ile pırgı çalgıları öne çıkar. Geyik avında 
kullanılan bu üflemeli çalgılar, dişi geyiğe benzer sesleri ile erkek geyikleri 
av bölgesine çekmek için kullanılmıştır. Kök Türkler döneminden itibaren av 
esnasında köpeklerin kullanımı kaynaklarla sabittir. Bununla birlikte eski 
dönemlerde köpeklere komut vermek için çalgı (düdük, davul gibi) kullanılmış 
olabileceği, çalışmada bir olasılık olarak belirtilmiştir.

Kimi Türk toplulukları, verimli bir av için dağ iyelerinin mutlu edilmesi 
gerektiğine inanmışlardır. Bu durum şüphesiz Eski Türk İnancı kökenlidir. 
Dağ iyelerinin mutluluğu için avcıların arasında güzel müzik yapan kişilerin 
olmasına yönelik hikâyeler, Altay ve Kumandi Türkleri arasında yaygındır. Av 
sonrasındaki eğlencelerde müziğin yoğun şekilde yer alması ise Türklerin tüm 
tören ve eğlencelerinde müziği mutlaka kullanmaları ile ilişkidir.

46 Özkan İzgi, “Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarda Geleneksel Festival ve Eğlenceler”, İ.Ü. Tarih 
Dergisi, Sayı: 31, İstanbul, 1977, s. 29.
47 Cevat Hey’et, Türklerin Tarihi ve Kültürüne Bir Bakış, Yazıldığı Yıl: 1838, Türkiye Türkçesine Akt. 
ve Haz. M. Müderriszade, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1996, s. 85.
48 İzgi, a.g.e., s. 30; Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları , Türk Dün-
yası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1988, s. 773.
49 Feyzan Göher Vural, İslamiyet’ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 
2016, s. 162.
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Öz

Destanlar, kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir 
üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır.
Destanlar, bilinen en eski anlatı türlerinden biridir aynı zamanda. Eski Yunan 
kültüründe “epos” olarak adlandırılan bu tür; mitoloji, efsane, folklor ve tarihi 
ögeleri de muhtevasında barındırır. Destanlar ve destansı öyküler, ilkçağlar-
dan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için 
kolektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. Hepsinde yarı tanrısal nitelikler 
taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. Destan, bu kahramanın 
eylemleri üzerine kurulmuştur. Kişiler, olaylar ve doğal varlıklar, hep gerçek 
yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Özellikle sözlü des-
tanlarda uzun anlatı, betimleme (tanımlama) ve konuşma bölümleri bulunur.

Arnavut edebiyatının ilk destan örnekleri, proto Arnavutların Sırplara, Ka-
radağlılara ve Yunanlara karşı topraklarını korumak için yaptıkları savaşların 
izlerini taşırlar. Bu destanlar, eski Arnavut halkının gelenek, görenek ve töre-
lerini sonraki kuşaklara aktaran en önemli edebiyat biçimleridir.

Arnavut halkının mitoloji, efsane, folklor ve tarihini içinde barındıran bu ilk 
destan örnekleri “Muy ve Halil”dir. Arnavutların eski epik şiiri, yani sözlü des-
tanları Muy ve Halil kardeşlerin eylemleri üzerine kurulmuştur. Muy ve Halil, 
olağanüstü güçleriyle olağanüstü eylemler yaparak ezeli düşmanları Sırplarla 
savaşırlar, halklarının namusunu ve itibarını korur, geleneklerinin ve töreleri-
nin devamını sağlarlar.

Anahtar kelimeler: Destan, Arnavut Destanları, Muy ve Halil.

A Few Words About The Epic Genre Of Ancient Albanians
Abstract

Epics the extraordinary action of heroes tells an enthusiastic and ceremo-
nial style, this poetic works are usually composed of several parts. It is one 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 224                 Ekim 2016
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of the oldest literary genres. In Ancient Greece epic was called as “epos”. It 
contains mythology, legendary, folkloric and historical items. Epics and epic 
stories are literary form created collectively to transfer to the next generation 
since the early ages pass on traditions all over the world. In all these epics 
are talking about one or many heroes that have a half-divine attributes. Epic 
is based on the actions of these heroes. People, events and natural assets are 
always greater and richer than the size in real life. Especially in long oral epic 
includes parts of speech descriptive long narrative.

The first epic example of Albanian literature carries the scars of war to pro-
tect their land proto-Albanians against the Serbs, Montenegrins and Greeks.
These epics are the most important literary form of the Albanian people that 
transferred the tradition custom and morals to the next generation.

Muy and Khalil is the first examples of Albanian epic which contains the 
history folklore mythology and legends of Albanian people. Epopees or oral 
epics of ancient Albanians established on the actions of the Muy and Khalil 
brother. Muy and Khalil are fighting swore enemy Serbia by extra ordinary 
acts of extra ordinary powers, they protect the honor and dignity of the people, 
they ensure continuity of traditions and customs.

Keywords: Epic, Albanian Epics, Muy And Khalil.

Giriş

Arnavutlar, Balkan coğrafyasının büyük bir kısmında yerleşmiş ve kök-
leri İliryalılara kadar uzandığı söylenen bir kavimdir. Arnavutlar, kendilerini 
“Shqiptare” diye tanımlarlar. Arnavut kelimesi, Türkçe dışındaki hemen bü-
tün dillerde “Albanian” şeklinde adlandırılmıştır. Türkçedeki Arnavut kelime-
si, bir güney Arnavut (Toska) aşiretinin adı olan ‘Arvanit’ kelimesinin Türkçe-
leşmiş şeklidir.

Günümüzde Arnavutların Balkanlardaki en eski halk olduğu genel ola-
rak kabul edilmektedir. Irk bakımından Hint-Avrupa veya İndo-Cermen top-
luluğuna mensup olan Arnavutlar, dil bakımından da Hint-Avrupa dillerinin 
eski kolundan müstakil bir dil olarak ayrılan üç dilden biridir.1 The Scrib-
ner-Bantam English Dictionary’de verilen bir şemada Hint-Avrupa dillerin-
den Ermenice ve Yunanca ile birlikte ayrılan en eski dilin Arnavutça olduğu 
kabul edilmektedir. Bu ana daldan kopan Arnavutçanın ilk konuşurlarının 
birbiriyle akraba olan İliryalılar, Makedonyalılar (bunlar, günümüzde Make-
donya Cumhuriyetini kuran ve Tito tarafından Sırp unsurunu az göstermek 
için uydurulan Slav kökenli Makedonyalılarla karıştırılmamalıdır) ve Epirotlar 
oldukları bilinmektedir.

Balkanlarla uğraşan etnik bilimci ve dil bilimcilerin kanaatine göre, İlir-
yalılar, yarımadanın güney kısmında yerleşik olan ve sınırları İtalya’dan 
Trakya’ya kadar uzanan Elen öncesi Tirenopelasgiya halkının çekirdeğini 
oluşturmuşlardır. Yunan kaynaklarında “barbar” ve “Elen olmayan” şeklin-

1 Edwin B. Williams, The Scriber-Bantam English Dictionary, Bantam Books, New York, 1991, s. 
1060-1061. Ayrıca bkz. Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, TDK Yayınları, Ankara, 2000, s. 126.
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de adlandırılan bu akraba topluluklardan İliryalılar, Gegaların, yani kuzeyli 
Arnavutların; Epirotlar ise Toskaların, yani güneyli Arnavutların ataları ol-
dukları kabul edilmektedir.

Roma İmparatorluğu’nun kurucu halklarından olduğu söylenen İliryalıla-
rın yaşadığı coğrafya, 5. yüzyılda Roma’nın Cermen, Hun ve Slavlar tarafın-
dan saldırıya uğraması ve yıkılması sonucunda 7. ve 8. yüzyıllardan itibaren 
Slavların eline geçmiş ve bölge Ortaçağdan sonra Hırvatistan ve Karadağ diye 
anılmaya başlanmıştır.

Ortaçağda bölgenin tam Doğu ve Batı Roma imparatorluklarının sınırında 
bulunması nedeniyle Arnavutlar, 6. yüzyıldan sonra Slavlaşma tehlikesine 
karşı, batının en güçlü şehri olan Venedik’in himayesine girerek Katolikliği 
tercih etmişler ama daha doğuda kalan Kosova ve bugünkü Sırbistan bölgele-
ri hızlı bir Ortodokslaşma ve Slavlaşma tehdidi altında kalmıştır.

Doğu Roma’nın 13. yüzyıldan sonra yıkılma sürecine girmesi sonucu do-
ğudan gelen Osmanlılar, 14. yüzyıldan itibaren bölgeyi hâkimiyetleri altına 
almışlardır. Bu gelişmeler, çok sayıda Hıristiyan Arnavutların İtalya’ya ve 
özellikle Sicilya ve Kalabriya bölgelerine göç etmesine yol açmıştır. İtalya Ar-
navutları, ‘Arbereş’ adıyla anılırlar.

Osmanlıların bölgeye gelişi, akabinde Arnavutların kitlesel olarak İslâm 
dinine girmeleri, Arnavut aydınlar tarafından “güneyde Elenleşmeyi, kuzeyde 
de Slavlaşmayı önlemiştir” şeklinde değerlendirilmektedir. Bu şekilde bölgede 
dağınık ve nüfusça az olan toplulukların kimliklerini Osmanlılar sayesinde 
korumuş oldukları gerçeği, diğer Balkan halklarından olan Rumenler ve Ulah-
lar tarafından da kabul edilmektedir.

Balkan coğrafyasının dağlık olması, bölgede yaşayan insanların hayat tar-
zına da tesir etmiştir. 19. yüzyılın başlarına, yani, Tepedelenli Ali Paşa’nın 
bölgedeki hâkimiyetine kadar Arnavut halkının büyük bir kısmı şehirlerin dı-
şında dağlık arazide kabile şeklinde yaşamakta idi. Ali Paşa’nın zorlamalarıyla 
şehirlere yerleşme hızlanmış ve sonraki zamanlarda belli bir toplumsallaşma 
ve şehirleşme gözle görülür bir hâl almıştır.

Sözlü Destanlar

Sözlü destanlar, yazının henüz bulunmadığı bir kültürde doğan ve kuşak-
tan kuşağa sözlü olarak aktarıldıktan sonra yazıya geçirilen destanlardır. Söz-
lü destanlar, ozan ve destancıların değişik zamanlarda söylediği şiirler ve ezgili 
nazım türlerinin bütünleşmesi ve işlenmesiyle oluşturulurlar.2 Ozan ve des-
tancılar, anlattıkları destanlarda, içinde yaşadıkları toplumların kimliklerinin 
yanı sıra, o toplumlara karşı besledikleri aidiyet duygularını da ifade ederler.3

Arnavut destanları da diğer Balkan halklarının destanları gibi ikiye ayrı-
lır: Eski epik şiir veya efsaneler (sözlü destanlar) ve yeni epik şiir veya tarihi 

2 Enver Mehmeti, Studime Ne Fushen e Letersise Gojore, Tetova, 1996, s. 8-9.
3 Ozan ve destancıların, anlattıkları destanlarda, içinde yaşadıkları toplumların kimliklerini ve 
o toplumlara karşı besledikleri mensubiyet duygularını ifade edişlerine dair bir örnek için bkz. 
Mehmet Çeribaş, “Manas Destanı’nın Sagımbay Orozbakov Varyantında Aidiyet Duygusu ve Türk 
Kimliği”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 196, Ocak-Şubat 2012, s. 201-228. 
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şiirler (yeni destanlar). Epikolog Enver Mehmeti’ye göre sözlü Arnavut destan-
ları, proto-Arnavutların Sırplara, Karadağlılara ve Yunanlara karşı toprakla-
rını korumak ve yok olmamaları (rezistencen) için yaptıkları savaşları konu 
ederler.4 Bu destanlar, Arnavutların ilk tarihi olaylarından başlayarak Kosova 
Savaşı dönemine kadar yaşanılan tarihi süreçten bahsederler.

Arnavut destanları, ister yenisi ister eskisi olsun, son hallerini, eski motif ve 
konularını koruyarak Osmanlı döneminde almışlardır. Yukarıda ifade edilen her 
iki tür destan da Arnavut halk edebiyatında beraber yaşamaya devam etmekte-
dir. Arnavutların eski epik şiiri, proto-Arnavutların Sırplarla toprak savaşlarını 
anlatmaktadır. Kosova Savaşı’ndan sonra kendi ürün verme sürecini bitirir, 
çünkü 14. - 19. yüzyıllar arasında bu topraklar Osmanlı idaresi altındadır. Bu 
dönemden sonra ikinci tür olan yeni epik şiirleri söylenmeye başlanmıştır.

Eski Arnavut destanları, Arnavutların yaşayış, düşünüş tarzını, gelenek 
ve göreneklerini anlatmaktadır. Ayrıca Arnavut topraklarının yabancılardan 
korunmasını, sadakati, kahramanlığı, baş kahramanların halk için yaptığı 
fedakarlıkları konu ederler. Özel olarak da kahramanlığı konu ederler. Aile, 
kabile ve devlet namusunu korumak için ölüme hazır olan kahramanlardan 
bahsederler. Bu nedenle bu destanlara “kahramanlık destanları” da denilir. 
Bu döneme ait en önemli örnekler şunlardır: “Muya dhe Halili” (Muy ve Halil) 
ve “Gjergj Elez Alia’dır” (Cerc Elez Ali).

Arnavut halk epiği, Arnavut kreşniklerinin, yani kahramanlarının kral ve 
komutanlarla (kral ve kapedanlarla) savaşlarını ve onların kahramanlıklarını 
anlatmaktadır. Kahramanların güçleri olağanüstüdür ve bu yüzden onları ye-
nebilecek hiç kimse yoktur. Onların hareket alanı, yani bulundukları toprak-
lar, eski İlirlerin bulundukları yerlerdir.

Olağanüstü güçleri olan bu kahramanlar, olağanüstü kahramanlıklar ya-
parlar. Amaçladıkları şeyleri yaparken onlara mitik varlıklar, gökyüzünden 
inen melekler (Zanat, Oret), yılanlar, yabani keçiler, ay, güneş vs. yardım 
eder. Kahramanın bir diğer amacı da ünlü kötü kahramanları mağlup edip 
kendi milletine gücünü göstermektir. Arnavut eski epik şiirinde kız kaçırma 
olayları çok fazla işlenmiştir. İşte bu kız kaçırma olayları ve bu olaylarla ilgili 
yapılan savaşlar, aslında kahramanın gücünü göstermek için yapılmaktadır. 
Destanlarda başkahramanlar, Slavlardan kız kaçırmakta ve onlarla savaş-
maktadırlar. Bu savaşlar, 5. - 7. yüzyıllar arasında Sırp kralı Stefan Duşan’ın 
İlir topraklarını işgali sırasında yapılmıştır. Slavlar, Balkan yarımadasında 
İlir kabilelerine çok büyük sarsıntı yaşatmışlardır. Bu savaşları anlatan “Gjer-
gj Elez Ali Destanı”, dilden dile, kulaktan kulağa günümüze kadar gelmiştir. 
Gjergj Elez Ali, tehlikede kalan Arnavutların özgürlük ve şereflerini kurtarmak 
için savaşır ve kazanır. Dokuz yılda dokuz yarayla siyah canavarı (baylozi i zi) 
yener ve bu savaşı kazanır.

Daha önce de belirtildiği gibi, Arnavut kahramanlık destanları, Arnavutla-
rın, 7. - 8. yüzyıllarda dalga dalga Balkan yarımadasına yerleşen Slav kabile-
leriyle topraklarını korumak için yaptıkları savaşları konu eder.

4 Mehmeti, a.g.e., s. 12-14.
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Arnavutluk’un merkezi idaresi, aradaki kısa dönemleri saymazsak, her 
zaman büyük güçlerin elindeydi. İlk önce Bizans, sonra da Bulgar, Anjuin, 
Osmanlı vd.

12. yüzyılın ortalarından başlayarak kuzey ve kuzey doğu Arnavutluk top-
rakları Slavların idaresi altına girmiştir. Nemanjalar döneminde Kosova, Ad-
riyatik bölgesi ve merkezi İşkodra şehrine kadar uzanan Arnavut toprakları 
Sırp idaresine girmiştir. Bu durum, deniz bölgelerini, dağları ve şehirleri alan 
kısıtlı ve kısa süreli Anjuin işgalerine benzemiyordu. Slavlar Kosova, büyük 
ve küçük Pult ve Zeta bölgelerine yoğun bir şekilde yerleştiler. İşte bu bölge-
lere yabancı feodal idaresi, derinden dokunamamıştı. Burada hala geleneksel 
Arnavut kabileleri, köylü toplulukları halinde yaşıyorlardı. Bu durumda Ar-
navut köylü toplulukları, en büyük düşmanları olarak baş işgalciyi değil de 
Sırpları görüyorlardı. Onlar hem dilde, hem gelenek ve göreneklerde, hem de 
dinde Arnavutlara yabancıydılar.

13. - 14. yüzyıllarda Nemanja krallarının güçlenmesiyle çatışmalar da şid-
detlenmeye başladı. Bu yüzyıllar, Balkanlarda ve Avrupa’da köylülerin sö-
mürülmesinin arttığı dönemleri işaret etmektedir. Arnavutluk şartlarında bu, 
derebeylerin sömüremediği dağlar ve ovaların, yaylakların da sömürülmesi 
anlamına geliyordu. Bu dönemde Stefan Duşan Kodu, bulunduğu her yeri, 
dağları da derebey malı olarak belirlemişti.

Kosova, Dugacin düzlügü, Limit vadisi, Zeta bölgesi tamamen Sırp dere-
beylerinin işgal ettigi topraklardı ki, bu bölgelerin köylüleri her zaman işgal-
cilerle karşı karşıya geliyorlardı. Önce yerli derebeylere sonra Sırp, Karadağlı, 
Yunan vs.

Söz konusu bölge, Arnavut kahramanlık destanlarının söylendigi, kayna-
ğı olan bölgedir. 14. yüzyılın 20-30’lu yıllarında Sırp Kralı Stefan Uros, bu 
bölgeyi ele geçirdi. Sırpların bu bölgeye uyguladıkları insanlık dışı vahşi siya-
set, bütün Arnavut bölgelerinde derebeylerin, kleriklerin ve şehirlilerin ayak-
lanmalarına yol açtı. Arnavutluk’un kuzey ve kuzey doğusunda başlayan bu 
ayaklanma, orta ve güney Arnavutluk’ta da 1336-1340 yılları arasında sürdü. 
Ancak bu ayaklanma, Bizans İmparatoru III. Androniku’nun olaya el koyma-
sıyla durduruldu. Yapılan bu askeri seferden sonra güney Arnavutluk dışın-
da kalan topraklarda Arnavut ve Sırplar arasında yüzyıllarca çatışma devam 
etti. Arnavut köylüleri ile Sırp derebeyleri arasındaki bu çatışma, 15. yüzyılın 
ortasında Osmanlı İmparatorluğu’nun bölge topraklarını ele geçirmesiyle beş 
yüzyıllığına durdu. Uzun süren bu toplumsal ve siyasal çatışmanın iki mille-
tin etnik ve din farklılığından kaynaklanıp devam ettiğini söyleyebiliriz.

İşte bu uzun süren etnik ve kültürel çatışma sırasında Arnavutların eski 
destanları “Muy ve Halil” (Muji ve Halili) teşekkül etti. Daha önce de belirtildiği 
gibi, kahramanlık destanları, bu yüzyıllardaki şiddetli çatışmalar sonucu halk 
arasında dalgalar halinde yayılmaya ve ürün vermeye başladı.

Arnavut destanları yazılı edebiyata, teşekkül ettikleri tarihten sonraları 
geçmiştir. Arnavut destanları Arnavutların duygu, düşünce, görgü, hayal ve 
hatıralarıyla zengindir. Tarihin ister istemez birbirine benzeyen nice kahra-
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manları ve kahramanlık olayları, bu destanlarda birbiriyle kaynaşmış ve tarih 
içinde Arnavut fazilet ve kahramanlığını özetleyen eden birer örnek olmuş-
lardır. Esas olarak bir destanın doğduğu zamanla yazıya geçirilişi arasındaki 
mesafe ne olursa olsun, destan, yine doğduğu çağların mahsulüdür. Çünkü 
destanların çekirdek vakaları veya konuları doğdukları asra aittir. Aradan ge-
çen asırlar, bu ana olayları, ya halk dilinde yaşayan eski destan ve efsane 
miraslarıyla ya da yeni destan heyecanlarıyla süsleyerek az veya çok değişti-
rip zengileştirirse de destanlarda yine çekirdek vakalardan (veya konulardan) 
hatıralar vardır.

15. yüzyıldan sonra hem Türklerin bu topraklarda bulunması hem de İs-
lam medeniyetinin Arnavutlar arasına yayılması, halk edebiyatını dil, vezin, 
nazım şekilleri ve ortak üslupla söyleyiş gibi milli ananevi çehresi üzerinde 
köklü değişiklik yapmamış; fakat terennüm edilen mevzuları daha ilk anlar-
dan başlayarak İslamileştirmiştir. Osmanlılardan sonra, Türk kültürü ve İs-
lam medeniyetiyle birleştirerek destana geniş ölçüde İslami bir ruh işlemiş-
lerdir.

“Muji ve Halili” ile “Cerc Elez Ali”de bulunan ağaların isimlerinin tümü 
Müslüman isimleri ile değiştirilmiştir. Birçok defa ise Hristiyan isimleri ya-
nında Müslüman birer isim de eklenmiştir. Örnek olarak Cerc Elez Ali’yi vd. 
verebiliriz.

Arnavutların eski epik şiirleri “Lahuta” adında Arnavutlara ait bir müzik 
aletiyle söylenirdi. Lahuta, Avrupa kıtasının en eski yaylı kordofone müzik 
aletlerinden birisidir. Bu alet, Arnavutların manevi ve etnik sembolü için 
önemli rol oynamaktadır. Kreşnikler, yani destanları söyleyenler, bu aletleri 
kendileri yaparlar.5 Böylelikle lahutalar, kreşniklerin sanat anlayışlarını yan-
sıtmaktadırlar. Lahuta’nın üzerine işlenen figürler çok önemlidir, bu figürler 
eski Arnavut kabileleri ve onların inancı ve mitolojik unsurları hakkında bize 
bilgi vermektedirler. Müzik aletlerinin yapımı, Arnavutlar arasında çok eski 
dönemlere kadar gitmektedir.

Genellikle ağaç çeşitlerinden yapılan lahutanın başında veya kuyruğunda 
çeşitli mitolojik figürler çizilirmiş. Lahutayı güzelleştirmek adına yapılan bu 
figürler arasında en meşhur olanları, yılan ve keçi başıdır. Yılan figürünü, 
Arnavutların kültürel mirasları olan diğer maddi ve manevi objelerinde de 
görüyoruz. Bu figür, Arnavutlarda verimli toprağın, gücün, kuvvetin ve iyiliğin 
sembolü olarak görülmektedir. Keçi başı oyması da eski bir halk inancıdır.

Arnavut tarihi veya yeni epik şiirinin kaynağı da eski epik şiir olmustur. 
Genel konu itibariyle, 14. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyıla kadar anti Türk 
epiği, 19. yüzyıldan günümüze kadar ise anti Sırp, anti Karadağlı ve anti Yu-
nan olarak işlenmiştir.6

Yeni Arnavut destanları beş türe ayrılmaktadır. Kahramanlık konulu olan 
birinci çeşit, eski destanların unsurlarını içinde barındırır. İkinci çeşit, eski 

5 Pirro Miso, “Ceshtja Te Folklorit Shqiptar”, Akademia e Skkencave e RPSSH, 12, Tirane, 1987, 
s. 128-129.
6 Mehmeti, a.g.e., s. 12-14.
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arkaik unsurları içinde barındıran destanlar, Arbereşe destanlarıdır. Üçüncü 
çeşit, kuzey Arnavutların kahramanlıklarını anlatan destanlardır. Dördüncü 
çeşit, güney Arnavut halkının destanları ve beşinci çeşit de ormancıların söy-
ledikleri destanlardır.

1389 yılında yapılan Kosova Savaşı hakkında bütün Balkan halkları ta-
rafından çokça söylenen destanlar vardır. Bu konuda söylenen Arnavut des-
tanları, diğer Balkan halklarının söyledikleri destanlardan bağımsızdır. Ancak 
yine de yer yer benzer motifler işlenmiştir. Kosova destanları, kompozisyon 
yönünden anlatım destanlarıyla aynıdır ve ünlü Avusturyalı epikolog Maksi-
milan Lamberci bunları kısa epikler olarak adlandırmıştır. Bu model ile eski 
model arasındaki fark, sadece teknik fark değildir. Konu bakımından da fark-
lılıklar görülmektedir. Kosova destanları tarihi-mitolojik konuları işler. Eski 
destanlarda ise masalsı bir anlatım vardır ki, bunlara, nazımla söylenen ma-
sallar da denilir.7

Tarihi Arnavut destanları arasında Arbereşlerin modeli özel bir yer tutar. 
De Radanin, Kamaranin veya Kieutinin el yazmasında bu destanlardan bah-
sedilir. Destanlar İtalya’nın güneyinde koloni hayatı yaşayan Arnavutların 
etnik bir grup olarak ana yurtlarına olan özlemlerini anlatmaktadır. Ayrıca 
Osmanlı’ya karşı direnişleri de işleyen bu türün en önemli destanı, “İskender 
Bey” destanıdır.

Üçüncü ve dördüncü Arnavut destan modeli olan kuzey ve güney destan-
larında ise ilk iki destan modelindeki gibi efsanevi özellikler yoktur. Genelde 
tarih konularından bahseden bu destanların ilk örnekleri, Tepedelenli Ali Pa-
şa’ya ve Kara Mahmut Paşa’ya karşı direnişten, daha sonra Tanzimat reform-
larından duyulan memnuniyetsizlikten, Prizren Birliği döneminde yapılan sa-
vaşlardan ve son olarak da Arnavutluk bağımsızlığı için yapılan savaşlardan 
bahseder.

Ormancılık destanları ise özel bir koldur. Sözlü folklor olarak Balkanlarda 
sadece Arnavutlarda görülür. Bu tip destanlar, kendi ürün verme dönemlerini 
bitirmişlerdir, artık söylenmemektedirler. Ormancılık (malesorce) destanları, 
tehlike için alarm, düşmanlara ve düşmanlığa karşı haber verici özelligi taşır.

Sonuç

Arnavutların destanları, sözlü edebiyat geleneklerine ait ürünlerdir. Yani, 
henüz yazı kullanmadan önce ortaya çıkmışlardır. Günümüze ağızdan ağıza 
söylenerek, dilden dile aktarılarak gelmişlerdir. Arnavutların ilk dönemlerine 
ait yazılı eserleri olmadığı için bu destanların önemi çok büyüktür. Arnavut 
tarihi, folkloru ve kültürü açısından bu destanlar, en önemli edebi biçimler-
dir. Destan ve destansı öyküler, zaten ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde 
gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebi 
biçimlerdir. Bu durum, Arnavut sözlü destanlarının önemini arttırmaktadır.

“Lahuta” adı verilen bir müzik aleti eşliğinde ezgili olarak söylenen Arnavut 
destanları, Arnavut toplumunun tarihsel evrimine bağlı bir şekilde gelişerek 

7 Mehmeti, a.g.e., s. 9-10.
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biçimlenmiştir. Balkan milletlerinin tarihinde Türk hakimiyeti ile Müslüman 
olmanın önemli bir yeri vardır. Türklerin Balkanlara hakim olmaları ile İslam-
laşma sürecinin Arnavutları Elenleşme ve Slavlaşma tehlikesine karşı koru-
duğuna yukarıda temas edilmişti. Bu durum, Arnavut destanlarının biçim-
lenmesinde de etkili olmuştur. Arnavut destanları, son hallerini, eski motif ve 
konularını koruyarak Osmanlı Türkleri döneminde almışlardır. Bu nedenledir 
ki, Arnavut destanlarının incelenmesi, Balkanlardaki Türk imajı ile etkilerinin 
çok daha kapsamlı ve derinlikli bir şekilde gözler önüne serilebilmesi bakı-
mından da önemlidir. Arnavut sözlü destanları üzerine yapılacak araştırma-
lar, İslam’ın Arnavut sözlü kültürü üzerindeki etkilerini öğrenmeye yönelik 
çalışmalara da katkıda bulunacaktır.
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