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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.
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MERV ŞEHRİ VE SULTAN ALP ARSLAN’IN
MEZARI ÜZERİNE MÜLAHAZALAR

(X. ve XIII. yy. Tarih-Coğrafya Kaynaklarının Karşılaştırılması)

Prof. Dr. Aydın USTA*

Öz

Sultan Alparslan ve babası Çağrı Bey’in Merv’e gömüldüklerini bilinmesine 
rağmen türbelerinin yeri bilinmemektedir. Türk tarihinin bu iki büyük şahsiye-
tinin mezarlarının bulunması için başlatılan çalışmalar tarih ve coğrafya kay-
naklarının iyi bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Bu yolla onların türbe-
lerinin yerini bulmak için genel bir tespit yapılması mümkün olabilecektir. Bu 
yolla onların türbelerinin yerini bulmak için genel bir tespit yapılması mümkün 
olabilecektir.

Merv şehrinin kurulduğu dönemden itibaren gelişim yönü Ortaçağ İslam 
Dünyası’nın genel anlayışındaki gibi sulama kanalları ve çevresinde olmuştur. 
Merv şehri de sürekli olarak Sultan Kale bölgesine doğru genişlemiştir. Bu du-
rum özellikle Selçuklular devrinde açıkça kendisini göstermektedir. Şehrin Sel-
çuklular dönemindeki ana muadilleri dışında, dönemin mezhepsel anlayışları, 
camilerin yerleri ve Selçuklu ailesi bireylerinin birbirlerine olan sadakatleri bu 
çalışmamızdaki en önemli kriterler olacaktır.

Bu hususta kaynaklardaki mevcut bilgilerin dikkatli şekilde incelenmesiy-
le Sultan Alparslan’ın mezarının yerinin ve bunun da büyük olasılıkla Sultan 
Kale bölgesinde bulunduğuna dair bir fırsat yakalayabiliriz.

Anahtar kelimeler: Merv, Sultan Alparslan, Sultan Kale, Mezhepler, Ca-
miler.

Merv City And Considerations On The Tomb Of Sultan Alp Arslan
(Comparison of 10th and 13th Centuries History-Geography Sources)

Abstract
Sultan Alparslan and his father’s Cagrı Beg is known that buried in Merv 

but their mausoleums’ location is uncertain. Laboring have began for the disco-
ver of the tomb of these two great figure’s of the Turkic history to be in need of 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 225                Aralık 2016

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
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2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

the historical and geographical sources. In this way it may be possible to make 
a general determination to locate their tombs.

The progress direction of Merv throughout irrigation canals since its foun-
dation, city-planning attitude in the Medieval Muslim World. The city of Merv 
has been enlarged in this frame continuously towards Sultan Kale. This situ-
ation clearly manifests itself especially during the Seljuk period. Except the 
main location of the city during the Seljuk period, the sectarian thinking in this 
period and mosques locations and finally obedience of Seljuk family members 
to each other, all these things is the most important criteria of this search.

If available information about this issue to be studied carefully with this 
frame, we could get a chance for the finding the tombs of Sultan Alparslan and 
great possibility it’s at the Sultan Kale Area.

Keywords: Marv, Sultan Alparslan, Sultan Kale, Sectarians, Mosques.

Kuruluşu M.Ö. VI. yy.’a kadar inen Merv, Halife Osman zamanına rast-
layan fethinin sonrasında hızlı bir gelişim göstermiştir. Şehir başlangıcın-
dan itibaren bölgedeki İslam hâkimiyetinin merkezi olmuş ve Halife Memun 
(813-833) dönemine kadar söz konusu vasfını korumuştur. Sonrasında Te-
vaifu’l-müluk ile birlikte yerini Nisabur’a bırakmıştır. Siyasî açıdan görülen 
dönemsel değişkenliklere karşın İpek Yolu’nun ana güzergâhı üzerinde yer 
alması dolayısıyla tarihi boyunca sosyo-ekonomik ve buna bağlı olarak kül-
türel açıdan önemini her zaman muhafaza etmiştir. Ancak Merv’in altın çağı 
olarak nitelendirebileceğimiz zaman dilimi Çağrı Bey’in iktidarı ile başlayan 
Selçuklu egemenliğidir. Öyle ki şehrin bunun sonrasında başlayan hızlı çıkış 
ivmesi Sultan Sencer döneminde Büyük Selçuklu Devleti’nin başkenti olma-
sıyla zirve yapmıştır.

Merv için eskisinden çok daha ihtişamlı bir dönemin kapılarını aralayan 
Çağrı Bey 1060 yılındaki vefatının1 sonrasında bu şehirde oğlu Alparslan ta-
rafından inşa ettirilen türbeye gömülmüştür. 1072 yılındaki şehadetinin son-
rasında Sultan Alparslan da aynı türbede defnedilecektir. Ancak bahse konu 
türbenin yeri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Türk ta-
rihinin gidişatına yön veren bu iki önemli şahsiyetin aynı mekânda metfun 
olduklarının bilinmesine karşın türbenin yeriyle ilgili kaynaklarda açık bir 
ifade bulunmamaktadır.

Türbenin nerede olabileceğine dair burada aktarmaya çalışacağımız mü-
lahazaların öncesinde konuya ışık tutmak amacıyla Ortaçağ İslam şehircilik 

1 Çağrı Bey’in ölümüyle ilgili farklı rivayet ve tarihler mevcuttur. Ahmet b. Mahmud, Selçuknâme, 
haz. Erdoğan Merçil, İstanbul 2011, s. 63; Sadreddin Ebu’l-Hasan el-Hüseynî, Ahbarü’l-Devle-
ti’s-Selçukiyye, trk. trc. Necati Lugal, Ankara 1999, s. 20. Safer 452 / Mart-Nisan 1060’de, İbn 
el-Esir (el-Kamil fi’l-tarih, IX, nşr. C.J. Tornberg, Beyrut 1979, s. 26), Receb 451/Ağustos-Eylül 
1059) İbn Hallikan (Vefeyatü’l-Ayan, V, thk. İhsan Abbas, Beyrut trhsz., s. 70-71) ise hem ilk 
grubun hem de ikinci grubun aktardığı tarihi vermiştir. Ayrıca Bundarî (Zubdetü’l-nusra ve Nuh-
betü’l-usra, trk. trc. Kıvameddin Burslan, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, Ankara 1999, s. 26) 
ve İbn el-Cevzi, el-Muntazam fi tarihi’l-müluk ve’l-ümem, XVI, thk., M. Abdülkadir Ata-Mustafa 
Abdülkadir Ata, Beyrut 1992, s. 39) Sıbt b. el-Cevzi (Miratü’l-zaman fi Tevarihi’l-ayan, XIX, Beyrut 
2013, s. 72) ise 450/1058-1059 tarihini vermişlerdir. Bunların tetkiki için bkz., Cihan Piyadeoğlu, 
Selçukluların Kuruluş Hikayesi, Çağrı Bey, İstanbul 2011, s. 131-136.
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anlayışından bahsetmek ve şehrin Selçuklu öncesi durumu ile ilgili bilgiler 
vermek gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken öncelikli husus Çağrı Bey ve Sultan Alparslan’ın 
metfun bulunduğu türbenin şehirdeki bir caminin yanında olması ihtimalidir. 
Yalnızca İbn Hallikan’da daha açık şekilde türbenin, şehirdeki bir medresenin 
içinde yer aldığına dair bir bilgi aktarılmaktadır.2 Dolayısıyla öncelikle bu tür-
den yapıların muadillerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Ortaçağ İslam Dünyası sınırları dâhilinde yer alan şehirlerin büyük ço-
ğunluğu Müslümanlara geçmişin bir mirası durumundaydı. Diğer taraftan 
kuruluşları İslam fetihlerinden çok daha öncesine dayanmasına rağmen bir-
çok şehrin gelişip güçlenmesi buralardaki Müslüman hâkimiyeti dönemine 
rastlamaktadır. Horasan eyaletinin dört büyük merkezinden biri durumun-
daki Merv için de aynı durum söz konusudur. Hatta şehir birbirinden ayrı 
dönemlerde gelişen üç ayrı kısımdan oluşmasıyla da diğer örneklerinden ay-
rılmaktadır.

Nitekim Merv’in çekirdeğini meydana getiren Erk Kale; İran menşeli Ahe-
meniş Hanedanı (M.Ö. 550 - M.Ö. 330) dönemine tarihlenmektedir. Gâvur 
Kale, İskender sonrası krallıklardan biri olan Selevkoslar (M.Ö. 323 - M.Ö. 63) 
devrinde inşa edilmiştir. Gerçek manadaki ilk şehir yapılanmasını da Gâvur 
Kale’de bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Merv’in üçüncü parçasını oluşturan 
Sultan Kale ise gelişimine Abbasiler zamanında başlamasına karşın en mü-
kemmel halini Selçuklular zamanında almış ve çevresi bir surla çevrilmiştir.

Müslüman fatihlerin inançları çerçevesinde Merv’de inşa ettikleri ilk yapı 
Gâvur Kale’nin merkezindeki Benu Mahan adını alan cami olmuştur. Yeni hâ-
kimlerinin idaresi altında Merv çok geçmeden Gâvur Kale’nin duvarları dışı-
na taşmaya başlamıştır. Bu durum Müslümanların fetihler sırasındaki genel 
uygulamalarıyla ilgili bir durumdur. Zira Müslümanlar ilk fetihler döneminde 
ele geçirdikleri şehirlere değil bunların dışında oluşturdukları ordugâhlarda 
kalmayı tercih etmişlerdir.

Bunun aksine olarak Merv’de ilk önce şehir içinde ikamet etmelerine karşın 
kısa süre sonra mutad uygulamalarına dönmüşlerdir. Bir süre sonra Hora-
san’daki Müslüman hâkimiyetini pekiştirmek isteyen Irak Genel Valisi Ziyad 
b. Ebihi’nin başlattığı proje doğrultusunda eyaletteki diğer büyük merkezlerle 
birlikte Merv’e de önemli bir Arap nüfusu yerleştirilmiştir.3 Böylece şehir hızlı 
şekilde batı yönünde genişlemeye başlamıştır. Nitekim bir süre sonra artan 
nüfusun ihtiyacı dolayısıyla Gâvur Kale’nin batısındaki Şehir Kapısı yanında 
rabaz tarafında ikinci bir camii yaptırılmıştır.4 Bu camii muhtemelen Razik 
Kanalı’nın hemen yanında yer almaktaydı. Mescid-i Atik adıyla bilinen adı 
geçen camii daha sonraları Halife Memun döneminde restore edilip şehirdeki 
Şafilere tahsis edilecektir.

2 Vefeyatü’l-Ayan, aynı yer.
3 Belâzurî, Fütuhu’l-büldan, thk. ve şrh. Abdullah Enis Tabbağ, Beyrut 1987, s. 577.
4 İstahrî, Kitab el-Mesalik ve’l-memalik, ed. M.J. De Goeje, Leiden 1927, s. 259; Makdisî, Ahse-
nü’l-tekasim fi marifet el-ekalim, ed. M.J. de Goeje, Brill 1906, s. 311.
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Abbasiler döneminin başlangıcında Ebû Müslim el-Horasanî tarafından 
Sultan Kale’nin ortasında, Macan Kanalı yakınlarında üçüncü bir Cuma Ca-
misi yaptırılmıştı. Sultan Sencer’in Türbesi de hemen bu caminin yanında yer 
almakta olup işlemeli pencerelerinden biri buraya bakmaktaydı. Ebû Müslim 
inşa ettirdiği caminin hemen yanına bir Darü’l-İmare (Hükümet Konağı) yap-
tırmış ve şehrin büyük Pazar yerlerini de buraya taşımıştı.5

Anlaşılacağı üzere Merv’in ağırlık merkezi Gâvur Kale’den Sultan Kale 
yönüne doğru kaymaya başlamıştı. Ebû Müslim’in banisi olduğu yeni cami 
Moğol İstilası’na kadar çeşitli dönemlerde yapılan tadilat ve restorasyonlarla 
varlığını koruyacaktı.6 Burası şehirde ağırlıklı nüfusu meydana getiren Ha-
nefilere tahsis edilmişti.7 Ayrıca Selçuklu sonrası Harizmşahlar döneminde 
Sultan Kale surları dâhilinde Şafilere özel bir başka cami daha inşa edilmiş 
olmasına karşın burası şehirdeki mezhep kavgaları sırasında Hanefiler tara-
fından yakılmıştı.8 Öyle ki Ebû Müslim Camii’nin Moğollar tarafından tahrip 
edilmesi el-Cüveynî tarafından Şafilerin camisinin yakılmasına bir karşılık 
olduğu şeklindeki cümlelerle aktarılmaktadır.9 Öte yandan Moğol İstilası’nın 
hemen öncesinde şehirde ikamet eden Yakut da burada biri Şafilere diğeri Ha-
nefilere ait olmak üzere iki Cuma camisinin yer aldığını yazmıştır.10 İstahri’de 
Hürmüzfere ve Macan kanallarının arasında bayram namazlarının kılındığı 
Ra’sü’l-meydan adlı ayrı bir mekândan da bahsedilmektedir.11

Camilerin dışında şehirde kütüphaneleriyle ünlü çok sayıda medrese de 
mevcuttu. Medreseler ile alakalı aşağıda daha tafsilatlı bilgi verileceğinden 
burada sadece isimlerini zikretmekle yetineceğiz. Sadece Şafilere eğitim veren 
Nizamiyye Medresesi’nin dışında Amidülmülk’ün inşa ettirdiği Amidiyye yine 
Müstevfi Ebû Said Muhammed’in banisi olduğu bir başka Hanefi Medresesi ve 
Hatuniyye Medresesi şehirde mevcut diğer önemli eğitim kurumlarıydı.12 Adı 
geçen medreselerin mevkileri hususunda bilgi verilmemesine rağmen dönem 
de göz önüne alındığında Sultan Kale dâhilinde ve muhtemelen Sultan Sencer 
Türbesi’nin bulunduğu yerin civarında olmaları kuvvetle muhtemeldir. Diğer 
taraftan Selçukluların öncesinde Sâmânîler devrinde Merv’in de içinde yer 
aldığı Horasan ve Maveraünnehir’in büyük şehirlerinde 30 kadar ihtisas med-
resesinin mevcudiyeti bilinmektedir.13

Selçuklular öncesindeki sosyal durumuna bakıldığında Merv’de, Hanefi-
lerin ağırlığına rağmen önemli bir Şafii nüfusuna da ev sahipliği yaptığı gö-

5 İstahrî, aynı yer.
6 Yakut el-Hamavî, Mu’cemü’l-buldan, V, Beyrut 1977, s. 114.
7 Makdisî, a.g.e., aynı yer.
8 Yakuboskiy (“Merv”, İ.A., VII, 775) Halife Me’mun’un, Şafilere Gavur Kale’deki Benû Mahan Ca-
misi’ni verdiğini yazmıştır.
9 Atamelik Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, ing. trc. J.A. Boyle, Genghis Khan, The History of World 
Conqueror, Manchester 1958, s. 162.
10 Mu’cemü’l-buldan, aynı yer.
11 Kitab el-Mesalik ve’l-memalik, s. 259-260.
12 Yakut el-Hamavî, aynı yer.
13 Ziya Kazıcı, İslam Müesseseleri Tarihi, İstanbul 1996, s. 231.
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rülmektedir. Ancak şehir nüfus anlamında dönemin diğer büyük şehirlerinin 
gerisinde kalmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında bilhassa Sâmânîler dev-
rinde baş gösteren isyan hareketlerinin olduğunu söylemek mümkündür. Ni-
tekim 980 yılı civarında burayı ziyaret eden Makdisî, rabazın (dış mahalleler, 
varoş) 1/3’nün ve iç kalenin tahrip edildiğini, şehristanın da çok iyi durumda 
olmadığını söylemektedir.14

Görüldüğü gibi şehrin sosyal yaşam sahası sürekli olarak batı yönüne 
doğru kaymaktaydı. İslam fetihleri söz konusu yöneliş için bir milat teşkil 
etmiştir. Abbasilerin idarî binaları aynı bölge dâhilinde inşa etmeleriyle süreç 
daha da hızlanmıştır. Ortaçağ İslam dünyasında rabazın, şehristanın ve iç 
kalenin yerine idarî merkez olarak kullanılması pek karşılaşılan bir uygulama 
değildir. Ancak Merv’de tam anlamıyla böyle bir gidişata şahit olunmaktadır. 
Zira Sultan Kale’yi içine alan saha her ne kadar başlangıçta rabaz tanımla-
masının muhatabı olsa da zaman içerisinde şehristan halini almıştır. Geç de 
olsa buranın surla çevrilmesi ve sonradan kendi iç kalesini -Şehriyar Kale- 
oluşturması da bunun bir kanıtıdır. Gâvur Kale ise harabe haline gelmiş Erk 
Kale’nin yerine Merv’in iç kalesine dönüşmüştür. Ayrıca bir sanayi merkezi 
olarak da ekonomik anlamda canlılığını korumuştur.

Burada dikkat çekici husus ise Sultan Kale ile çevresinin sosyal ve idarî önem 
kazanmasına karşın etrafının surlarla çevrilmemiş olmasıdır. Bu ise hâkim un-
surun gücüne duyduğu güven ve herhangi bir tehdit algısının olmaması ile ala-
kalıdır. Aynı güven duygusunu Çağrı Bey’de de görmek mümkündür. Öte yan-
dan Çağrı Bey’in, Gaznelilere karşı sürdürülen devlet kurma mücadelesi sırasın-
da Merv’de, Gâvur Kale’de ikamet ettiği kaynakların görüş birliği sağladıkları bir 
gerçektir.15 Ancak bunu mücadele döneminin gerekliliği olarak değerlendirmek 
gerekmektedir. Şehrin Halife Me’mun’un sonrasında siyasî anlamda geri plana 
düşmesi de rabazın (Sultan Kale) sur ile çevrilmesini işini geciktirmiş olmalıdır.

Zira Dandenakan’ın akabinde ise bölgenin yegâne büyük gücü haline ge-
len Selçukluların kendilerine kafa tutabilecek bir rakipleri kalmamıştı. Gaz-
neli Mevdud’un onlara karşı bir ittifak oluşturabilmek çabası da genç yaşta 
ölümüyle birlikte sonuçsuz kalmıştı. Gazneliler arasında baş gösteren uzun 
süreli taht mücadeleleri onları bir tehdit olmaktan çıkarmıştı. Sürekli bir 
siyasî karmaşanın muhatabı durumundaki Karahanlılar tarafından da bir 
saldırı ihtimali yoktu. Sonrasında ise 1059 senesinde Gaznelilerle yapılan ba-
rış ve Karahanlılarla kurulan sıhriyet de güven duygusunu pekiştirmiş olma-
lıdır. Ancak Melikşah’ın saltanatıyla birlikte durumun değiştiği görülmekte-
dir. Genç ve tecrübesiz yeni sultanın başa geçmesinden istifade etmek isteyen 
Gaznelilerin ve Karahanlıların saldırıları püskürtülmelerine karşın Selçuklu 
hâkimiyet sahası için bir tehdit niteliği taşımaktaydı. Dolayısıyla Sultan Me-
likşah, Merv şehrinin asıl idare ve yaşam sahasını meydana getiren rabazını 
(Sultan Kale) surlarla çevirmek ihtiyacını duymuştu.

14 Makdisî, s. 311-312.
15 Sadreddin Ebu’l-Hasan el-Hüseynî, a.g.e., s. 6-8; İbn el-Esir, IX, 479-482; Ahmed b. Mahmud, 
a.g.e., s. 40.
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Diğer taraftan şehirdeki idarî binaların yeri konusunda Gâvur Kale’de mev-
cut herhangi bir yapıdan bahsedilmez. Tam aksine yukarıda da değinildiği 
üzere Ebû Müslim el-Horasanî’nin rabazda Darü’l-İmare’yi inşa ettirmesinin 
ardından Merv’in ümerasının burada oturduğu kaydedilmiştir.16 Nitekim Sel-
çukluların hemen öncesinde Sâmânîler döneminde de idareciler rabazdaki Da-
rü’l-İmare’yi kullanıyorlardı. Zira Ebû Ali b. Muhtac’ın ilk isyanı sırasında asi 
valinin müttefiklerinden biri de Merv’de bulunan Ebû Ahmed Muhammed b. 
Ali el-Kazvinî idi. Ancak bu zat merkezden üzerine gönderilen Mansur b. Ka-
rategin komutasındaki 2.000 kişilik süvari kuvvetine karşı hiçbir direnç gös-
termeksizin teslim olmayı tercih etmişti.17 Ebû Ahmed’in güçlü surlara sahip 
Gâvur Kale’de ikamet ettiği takdirde bahsi geçen 2.000 kişilik süvari gücüne 
karşı çok rahatlıkla kendisini savunabileceği aşikârdır. Elbette ki burada daha 
evvel bahsedildiği üzere Gâvur Kale’nin hiç değilse savunma/sığınma amaçlı 
kullanılabileceği ve dolayısıyla Ebû Ahmed’in farklı bir nedenden ötürü teslim 
tercihinde bulunduğu ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Yukarıda aktardıklarımızdan hareketle Merv’deki idarî birimlerin Sultan 
Kale’nin yer aldığı sahada olduğunu düşündüğümüzde Çağrı Bey’in ve sonra-
sında oğlu Alp Arslan’ın burada bir yere defnedildikleri fikri ön plana çıkmak-
tadır. Barthold’un şehrin tarihine dair yazdığı makalesinde Mescid-i Cuma 
yakınlarında, Sultan Sencer Türbesi’nden çok önceleri genişliği 55 dirsek olan 
pişmiş tuğladan kubbeli bir yapının bunun yanındaki diğer bir kubbeli yapıda 
ise Sultan Alparslan’ın mezarının bulunduğunu söylemektedir. Müellif ayrıca 
ismini vermediği bir Fars mühendisin haritasına göre, XIX. yy. ilk yarısında 
Sultan Kale kentinde, Sultan Sencer Türbesi’nin kuzeyinde medrese olduğu 
sanılan yapının kalıntıları görülmekte olduğunu ifade etmektedir. Onun bu 
cümleleri İbn Hallikan’ın Çağrı Bey ve Sultan Alparslan’ın bir medresede met-
fun olduklarına dair verdiği bilgilerle daha da anlam kazanmaktadır. Barthold 
bunun sonrasında V.A. Jukovski tarafından yapılan 1890 senesinde yapı-
lan saha çalışmaları sırasında söz konusu yerde “toprakla örtülü tuğla yığını” 
olduğunun kaydedildiğini de belirtmekte ve buranın etrafında bir zamanlar 
yüksek yapıların bulunduğunu yazmaktadır.18

Ayrıca Sultan Sencer’in aile büyükleriyle aynı/yakın mekâna defnedilmek 
isteyebileceği ihtimali de dikkatlerden kaçmamalıdır. Zira Selçuklu ailesin-
de benzer durumun yaşandığı başka örnekler de mevcuttur. Reşideddin Faz-
lullah’ın Camiü’l-Tevarih adlı eserinde; 538/1143-1144 senesinde Tebriz’de, 
Bâtınilerin suikastına kurban giden Davud b. Mahmud b. Muhammed b. 
Melikşah’ın, Merv’e getirildiğini ve burada Darü’l-İmare’nin yanındaki Sultan 
Alparslan’ın türbesine defnedildiğini yazmaktadır.19 Bu bilgi Barthold’un yu-
karıdaki aktardıklarıyla örtüşmektedir.

16 İstahrî, s. 259.
17 İbn el-Esir, VIII, 461-462.
18 V.V. Barthold, “Merv Tarihine İlişkin”, The Pursuit of History, International Periodical for History 
and Social Research, trk. trc. Gurban Huseynov, Sayı: 15, Konya 2016, s. 218.
19 Reşideddin Fazlullah, Camiü’l-Tevarih, Selçuklu Devleti, trk. trc. Erkan Göksu-H. Hüseyin Gü-
neş, İstanbul 2010, s. 189.
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Diğer taraftan Sultan Sencer’in kendisi adına büyük ve döneminin mi-
marî harikalarından biri sayılan türbesini inşa ettirmesine karşın ataları için 
benzer bir çaba sarf etmemiş olması da ilginç bir ayrıntıdır. Bunun nedenleri 
arasında iki farklı görüş ileri sürmek mümkündür. İlk olarak Çağrı Bey ve 
Alparslan’ın metfun bulunduğu türbenin bir cami ya da medrese içerisinde 
olması ikinci olarak ise Sencer’in kendi türbesini ikincilerin defnedildiği yeri 
de içine alacak şekilde inşa ettirilmesi ihtimallerini göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir.

Bunlar arasında ikinci ihtimalin daha fazla olasılık dâhilinde olduğunu 
söylemek mümkündür. Zira kaynaklarda Moğolların, Merv’i 1221’deki işgal-
lerinin sonrasında Sultan Sencer’in türbesini tahrip edip değerli eşya bul-
mak amacıyla içini açtıklarına dair bilgiler yer almasına karşın20 Çağrı Bey 
ve Alp Arslan’ın türbesiyle ilgili bir kayıt yoktur. Neticede adı geçenlerin Sel-
çuklu tarihi içindeki yeri dikkate alındığında bu tarihlerde türbenin bilinen 
bir mekânda olması gerekmektedir. Bunun ise Moğolların gözünden kaçması 
ihtimali yoktur. Konuyla ilgili tek farklı ihtimal ise Sencer Türbesi ile aynı/
yakın mekânda bulundukları için kaynağın sadece Sencer Türbesi’nden bah-
setmiş olabileceğidir.

Çağrı Bey ve Sultan Alparslan’ın türbesinin Sultan Kale’de bulunduğuna 
dair görüşlerimizi bu şekilde ifade ettikten sonra türbenin bir medrese içinde 
olduğu yönünde verilen bilgileri de değerlendirmek gerekmektedir. Kaynak-
ların genelinde Çağrı Bey’in ölümünün sonrasında Merv’de defnedildiğinin 
dışında herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Yalnızca yukarıda da değinil-
diği üzere İbn Hallikan’da istisnai olarak Çağrı Bey’in ölümünün sonrasında 
Merv’de bir medreseye gömüldüğünü yazmıştır.21 Onu destekler mahiyette 
Halil b. Aybek el-Safedî, Sultan Melikşah’ın veliahtlık döneminde Merv’de bir 
medrese inşa ettirdiğini ve sonrasında ölümünün akabinde babasını buraya 
defnettiğini yazmıştır.22 Ancak maalesef her iki müellif de medreselerin mu-
adilleri ile alakalı bir bilgi vermemişlerdir. Bunun dışında diğer kaynakla-
rın muadilleri anlamında verdikleri yetersiz bilgilere karşın türbenin dinî bir 
mekânın yanında yer alması olasılığını da dikkate almak gerekmektedir. Ni-
tekim Barthold da, Merv tarihine dair kaleme aldığı yukarıda değinilen maka-
lesinde Sultan Kale’deki Sencer Türbesi’nin ve Cuma Camisi’nin çevresindeki 
araştırmalarda kubbeli yapı kalıntılarına ulaşıldığını belirtmektedir.

Sultan Alparslan ve Çağrı Bey’in türbelerinin bir medresenin içerisinde 
olabileceği tezinden hareket edildiği takdirde Selçukluların mezhep tercihi de 
burada önemli bir ayrıntı haline gelmektedir. Nitekim Selçukluların Hane-
fi mezhebine bağlılıklarında gösterdikleri taassup kaynakların genelinde dile 
getirilen bir husustu. Ünlü vezir Nizamülmülk’ün şu sözlerinde durum açık 
şekilde kendisini göstermektedir: “Sultan-ı şehid Alparslan mezhebine öylesi-
ne şiddetli şekilde bağlıydı ki sürekli olarak “heyhat şu vezirimin mezhebi Şafii 

20 İbn el-Esir, XII, 392.
21 İbn Hallikan, V, 70-71.
22 el-Vafi bi’l-vefeyat, II, 230.
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olmasaydı çok daha mütehakkim ve azametli olurdu.” demekteydi. Şafi mezhe-
bini bile ayıplamaya varan bu katı tutumundan korkup kaygılanmaktaydım.”23 
Sultan Alparslan’ın öncesinde de, Vezir Amidülmülk el-Kündürî’nin etkisiyle 
devlette çok açık bir Hanefi-Mutezile ağırlığı Şafilere karşı kendisini hissettir-
mişti. Dolayısıyla böylesine tutkulu bir şekilde mezheplerine bağlı Selçuklu-
ların türbelerinin Hanefi cami ya da medreselerinin yakınında olması ihtimali 
ağırlık kazanmaktadır. Sultan Kale’nin merkezindeki Ulu Caminin yanında 
inşa edilmiş Sultan Sencer Türbesi’ni buna örnek verebiliriz.

Bu çerçevede İbn Hallikan’ın verdiği bilginin üzerine gidildiğinde ise bahsi 
geçen medresenin bir Hanefi medresesi olması galip ihtimaldir. Şehirde artan 
nüfus ve buna paralel gelişen sosyo-kültürel yapı dolayısıyla birçok medrese 
ve geniş kütüphaneler mevcuttu. Merv’deki Nizamiye Medresesi Şafii temelli 
olmasının yanında Melikşah döneminde inşa edilmesi dolayısıyla seçenekleri-
mizden biri değildir. Yakut’un şehirle ilgili kaydında buradaki medreseleri ak-
tarırken Amidiyye Medresesi’nden bahsetmektedir.24 Hanefi mezhebine göre 
eğitim veren bu yapı muhtemelen Tuğrul Bey’in veziri Amidülmülk el-Kün-
dürî tarafından inşa ettirilmiştir. Merv’deki bir diğer Hanefi medresesini ise 
Şerefülmülk Müstevfi Ebû Said Muhammed b. Mansur (ö. 494/1100-1101)  
yaptırmıştır. Ancak bu yapının inşa tarihi Sultan Alparslan’dan çok daha son-
rasına tekabül etmektedir. Diğer medreselerin durumu da aynı şekildedir. 
Dolayısıyla inşa tarihi ve Hanefi fıkhına göre eğitim vermesi bakımından Ami-
diyye Medresesi’nin bir adım daha öne çıktığı düşünülebilir.

Sonuç olarak Çağrı Bey ve Sultan Alparslan’ın birlikte metfun bulunduk-
ları türbenin yeri ile alakalı kaynakların el verdiği ölçüde yapabildiğimiz tah-
min yapının Sultan Kale’nin bulunduğu sahada Sultan Sencer Türbesi ya-
kınlarında olabileceği şeklindedir. Daha galip bir ihtimal ise Selçuklu ailesi 
bireylerinin birbirlerine karşı olan bağlılıklarını da göz önünde bulundurarak 
Sencer’in atalarının naaşlarını, kendi sağlığında inşa ettirmiş olduğu türbe-
sine naklettirmiş olabileceğidir. Zira şehrin Moğollar tarafından tahribi sıra-
sında herhangi bir şekilde Çağrı Bey’in ve Alp Arslan’ın türbeleriyle alakalı bir 
bahsin yokluğu da buna dayanak kabul edilebilir.

Yine bu konudaki mülahazaların İslam şehircilik anlayışını dikkate alma-
dan yapılmasının doğru olmayacağını da vurgulamak gerekmektedir. Şehir-
lerdeki idarî birimlerin genelde kuhendiz (İç Kale) ya da şehristanda yer aldığı 
genellemesi önemli bir husustur. Merv’de de coğrafyacıların verdikleri bilgi-
lerden Erk Kale’nin zaten konumuz dahilinde harap ve metruk halde bulun-
duğu ve şehrin sürekli olarak batıya doğru yayılma eğilimde olduğu açıktır. 
Dolayısıyla da idarî binalar buralarda inşa edilmiştir. Yönetimdeki kişilerin de 
bu gerçeklikten yola çıkarak türbelerini sosyal açıdan en hareketli mekanlara 
inşa etmesi de son derece doğaldır. Sultan Sencer’in de türbesini bir iç kale 
durumundaki Şehriyar Kale yerine sosyal hayatın merkezi durumundaki şeh-
ristanda inşa ettirmesi de buna güzel bir örnektir.

23 Nizamülmülk, Siyasetname, trk. trc. Mehmet Taha Ayar, İstanbul 2009, s. 135.
24 Mu’cemü’l-buldan, V, 114.
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Öz

Bir milletin kendine has alfabesi olması gibi, milli oyunlarının da olması 
önemli kültürel özelliklerindendir. Kazak Türklerinde “Dokuz Kumalak”, Kırgız 
Türklerinde “Dokuz Korgool” adıyla bilinen, Anadolu topraklarında ise “Man-
gala” adıyla oynanan oyun Türklerin en eski zeka oyunlarından biri sayılmak-
tadır. Tarihi Hun ve Göktürk dönemlerine kadar giden bu oyunun Osmanlı 
döneminde de yaygın bir şekilde oynandığı tarihi kayıtlardan ve minyatür 
resimlerinden anlaşılmaktadır. Türkiye’de son dönemlerde unutulmaya yüz 
tutan bu oyunu canlandırma çalışmaları yürütülmektedir.

Anahtar kelimeler: Mangala, Togız Kumalak, Zeka Oyunları, Turan Yaz-
gan, Türk Kültürü.

The Mangala (Nine Qumalaq), Oldest Turkic Intelligence And 
Strategy Game And Recent Studies In Turkey

Abstract
It is an important cultural feature for a nation to have national games, as 

to have own alphabet. It is regarded as one of the oldest intelligence games of 
the Turks, which is known as “Nine Qumalaq” in Kazakhs, “Nine Korgool” in 
Kyrgyzs, and “Mangala” in Anatolia, Historical records and miniature paintings 
shows us that this game, which dates back to the times of Hun and Gokturk, 
was played widely in the Ottoman period. Studies and activities are recently 
being carried out to revive the game, which has been almost forgotten.

Keywords: Mangala, Togyz Qumalaq, Intelligence Games, Turan Yazgan, 
Turkic Culture.

Türk Milleti’nin dünyanın en eski ve önemli kültürlerinden birinin sahibi 
olduğu bilinen bir gerçektir. Bunu dil ve kültürel varlıklarımız ile tarihimizin 
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derinliği açıkça ortaya koymaktadır. Yeni araştırmalar, Türklerin strateji ve 
zeka oyunlarında da söz sahibi olduğunu gün ışığına çıkarmaktadır. Bunun 
en somut örneği günümüzde pek az Türk ülkesinde yaşatılmakta olan “man-
gala”, “köçürme”, “dokuz kumalak”, “dokuz taş” ve “kuyu” gibi yüzden fazla 
isme sahip oyundur. Bu oyun milletimizin hem en eski ve hem de yüksek bir 
kültürün mirasçısı olduğunu açıkça göstermektedir.

Antropologlar bir toplumun kültür birikiminin tanınmasında milli oyunla-
rın önemli olduğunu belirtmektedirler. Bir toplumun incelenmesi, eğer o top-
lumun oyunları inceleme kapsamı içine alınmamışsa eksik olmaktadır. Ayrıca 
hangi yaştan olursa olsun oyun oynamayan insanın da önemli bir boyutun-
dan yoksun kaldığı varsayılmaktadır.1

Kazak Türkleri’nde oyuna adını veren “kumalak” Kazak Türkçesi’nde ko-
yun veya keçinin zeytin gibi siyah ve yuvarlak gübresine verilen addır. Nite-
kim, dokuz kumalak oyununu, genelde koyun ve keçi güden çobanlar oy-
namışlardır. Diğer taraftan Kazak Türkçesi’nde bezelye, bilye gibi “kumala-
ğa” benzeyen fal veya oyun taşları da “kumalak” olarak adlandırılmaktadır. 
Buradan yola çıkarak “dokuz kumalak” oyununu “dokuz taş” oyunu olarak 
Türkiye Türkçesi’ne aktarabiliriz.2 Fakat, bunu Anadolu’da yaygın olan ve pek 
çoğumuzun çocukluğumuzda oynadığımız iç içe üç diktörtgen şekil üzerinde 
dokuz taşı üçlü bir sıraya getirmeye çalışarak oynadığımız “dokuz taş” oyunu-
nu ile karıştırmamalıyız. Çünkü bu iki oyun birbirine hiç benzememektedir.

Tarihi araştırmalarda bu oyunun Sakalar, Hunlar ve Göktürkler dönemin-
de oynandığı belirtilmektedir. Günümüzde pek çok Türk halkında unutulan 
bu oyun konar göçer bozkır hayatını son yüzyıllara kadar devam ettiren Ka-
zak, Kırgız, Türkmen ve Altay gibi bazı Türk halkları arasında muhafaza edil-
mektedir.

Arkeologların araştırmalarına göre, bu oyunun ortaya çıkışı 4000 yıl önce-
sine kadar uzanmaktadır. Nesillerinin zeka gelişimine büyük önem veren eski 
Türkler bu oyunu icat etmişler ve zihin gelişim aracı olarak kullanmışlardır.3 
Türkistan’da mangala ile ilgili en eski kayıtlar Kazakistan’da bulunmuştur. 
Almatı şehri yakınlarında Dastarbası mağarasında kaya üzerine oyulmuş 
“dokuz kumalak”, yani mangala tahtası bulunmuştur. İncelemeler kaya üze-
rindeki bu mangala tahtasının ne zaman yapıldığı konusunda kesin bir tes-
pit yapamamakla birlikte bazı araştırmacılar bunun M.Ö. 3.000-2.000 yılları 
arasına tarihlenebileceğini ileri sürmektedir. Arkeologların tahminlerine göre, 
bahar ve güz aylarında bu bölgedeki su kaynaklarına hayvanlarını getirip ge-
celeyen çobanlar burada mangala oynuyorlardı.4 Karahanlılar dönemine ait 

1 Metin And, Oyun ve Bügü Türk Kültüründe Oyun Kavramı, İstanbul, 2007, s. 345.
2 Abdulvahap Kara, “Dört Bin Yıllık Türk Zeka ve Strateji Oyunu Dokuz Kumalak (Dokuz Taş)”, 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 249, Eylül 2007, s. 37-38.
3 Toğızqumalaq Oyınınıñ Ereceleri, Ädistemelik Oquv Quralı, (Day. S. Abdığaliyew - S. Yuvpovskiyy), 
Astana, 2006, s. 5.
4 S. Axmet - B. Jeleznyakow, “Dastarbası Üñgiriniñ Qupıyası”, Nomad Kazakhstan, No: 5, 2005, 
s. 63-66; Arslan Küçükyıldız, Türk Zeka Oyunları: 1 Köçürme Mangala, Delta Kültür Yayınevi, An-
kara, 2015, s. 216.
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kayaya oyulmuş başka bir mangala tahtası ise günümüzde Kırgızistan’da Ba-
lasagun Müzesi’nde muhafaza edilmektedir.5 XI. yüzyılda mangala oyununun 
Türkler tarafından yaygın bir şekilde oynandığının bir kanıtı ise Kaşgarlı Mah-
mut’un Divan-ı Lügati’t Türk eseridir. 1072-1074 yılları arasında Bağdat’ta 
kaleme alınan eserde mangala oyununun ismi “köçürme”, yani göçürme ola-
rak geçmekte ve oyunun kısaca tanımı yapılmaktadır.6 Mangala araştırmacısı 
Arslan Küçükyıldız bu adın halen yaşamakta olduğunu söylemektedir. Onun 
tespitlerine göre, Ankara Kazan ve Uçarı köylerinde mangala oyunu için gö-
çek, göç, göçme, göçmec, göçmeci, emen, göçmecik, göçme yalak, göçtüm göç, 
göçük ve göçün gibi isimler kullanılmaktadır.7

XII. yüzyılın olaylarını konu edinen ve 1 milyon civarındaki mısrasıyla 
Türk kültürünün en uzun destanı Manas’ta mangala “dokuz korgool” adıy-
la geçmektedir. Kırgız Türklerine ait destanda Manas’ın çocukluğunda diğer 
oyunlarla birlikte “dokuz korgool” oynadığı şu şekilde anlatılmaktadır: “On bir 
yaşını doldurduğu zaman Manas, artık çocuklarla oynamayı bıraktı; bozkurt 
oyunu da oynamadı, önceki yaramazlığını bırakıp büyüklerle ordo atışarak do-
kuz korgol oyununa (bir çeşit oyundur) başladı. Ondan beri dokuz korgol oyunu 
Manas’tan kalmıştır denilmektedir.”8 Kırgızistan’daki önde gelen Manasçılar-
dan ozan Sagımbak Orazbak’ın derlediği Manas Destanı’nın orjinalinde “do-
kuz korgool”un, yani mangalanın Manas’tan kaldığı şu dizelerle anlatılmak-
tadır:

Calpak cıgaç çaptırıp,   Yassa tahta alınıp,
Çaraların oyuşup,    Kazanları yapılıp,
Bir cagına bir toguz,    Bir tarafa bir dokuz,
Bir cagına bir toguz,    Bir tarafa bir dokuz,
Üç çıgarıp koyuşup,    Kuyu inşa etmişler,
Oyuv menen olturup,   Motiflerle süsleyip,
Taşın salıp tolturup,    Taşlarla doldurarak,
Toguz korgool oygonu,   Dokuz korgol oymuşlar,
Ordo toguz korgool dep,   Orda, dokuz korgol diye
Caş Manas kılıp koygonu,   Genç Manas adlandırmış,
Toguzdan korgool salganı,   Dokuzdan korgol yapılmış,
Bu, Manastan kalganı.   Bu, Manas’tan kalmış.9

Destanın diğer kısımlarında da zaman zaman Manas’ın dokuz korgool oy-
nadığı anlatılmaktadır. Mangala oyunun Divan-ı Lügat’it Türk ve destanlarda 

5 Küçükyıldız, a.g.e., s. 222.
6 Mahmud bin El-Hüseyin bin Muhammed el-Kaşgari, Kitabu Divanı Lügati’t-Türk Tıpkıbasım - 
Türkçe Sözcükler, Özel Adlar Dizini, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2008, s. 246; 
Besim Atalay, Divanü Lügat-it Türk, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1985, s. 491.
7 Küçükyıldız, a.g.e., s. 27.
8 Keneş Yusupov, Manas Destanı, (Türkiye Türkçesine aktaranlar: Fikret Türkmen - Alimcan İna-
yet), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2009, s. 38; Küçükyıldız, a.g.e., s. 166-167.
9 Küçükyıldız, a.g.e., s. 165-166; M. Şotaew - S. Aqnazarow, Tañğacayıp Qumalaq, Astana, 2011, 
s. 9.
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yer alması onun XII. asırlarda Türkler arasında yaygın bir oyun olduğunu bize 
göstermektedir.

Osmanlı döneminde de mangala oyununun halk arasında revaçta olduğu-
nu araştırmalardan ve minyatürlerde yer alan resimlerden anlaşılmaktadır. 
Prof. Thomas Hyde 1694 yılında Latince yazdığı Doğu Oyunları isimli kitabın-
da Osmanlı oyunlarının uzun bir listesini vermektedir. Bu listede mangala 
oyunu da yer almaktadır.10 Osmanlı’da mangala oyunu konusunda önemli bir 
kanıt Surname-i Hümayun adlı eserdir. 1588 tarihinde tamamlanarak padi-
şaha sunulan elyazma eserde 1582’de III. Murad’ın oğlu Şehzade Mehmet’in 
sünnet düğünü anlatılmaktadır. Nakkaş Osman tarafından resmedilen bir 
minyatürlerden birinde mangala oyunu görünmektedir.11

Bu konuda bir başka görsel kaynak XVI. yüzyıl Osmanlı kahvehaneleri ile 
ilgili İstanbul’da yapılmış suluboya bir resimdir. XVI. yüzyılın sonunda yapı-
lan resmin orijinali Dublin’de Chester Beatty Kitaplığı’ndadır. Resimde man-
gala oynayanlar açık bir şekilde görülmektedir. Francesco Guardi’nin XVIII. 
yüzyılda haremde günlük yaşam tablosu, 1714’de Marquie de Ferriol’un Man-
gala oynayan Türk kızları tablosu ve 1737’de Jean Baptiste van Mour’un İs-
tanbul tablosunda mangala oynayan kişiler resmedilmiştir.

1610’da Osmanlı ülkesini ziyaret eden İngiliz seyyahı George Sandys Os-
manlı toplumunda para ile oynanan kumar oyunlarına rağbet edilmediğine 
işaret etmektedir. Bu oyunları bilmeyen Türklerin ne kadar mutlu olduklarını 
söyleyen Sandys şans oyunları yerine satranç, dama, mangala ve tavla gibi 
zeka oyunlarını oynadıklarını ifade eder. Osmanlılar bu oyunları genellikle 
dostlarıyla baş başa oldukları zaman oynarlardı. Mangala da sevilen bir oyun-
du.12

Mangala oyunu sön dönemlere kadar Türk halkının hikayelerinde ve de-
yişlerinde yerini korumuştur. Bunun en güzel örneklerinden bir iki tanesini 
vermek gerekirse, Köroğlu hikayelerinin Maraş ağzından derlenmiş versiyo-
nunda mangalanın konu olduğunu görmekteyiz. Köroğlu destanına, zengin 
bir versiyonun bulunduğu Maraş yöresinde kendine has özellikler katılmış-
tır. Burada anlatılan mangala ile ilgili bölümün Köroğlu hikayelerinin diğer 
versiyonlarında olmayabilir. Yöresel unsurlar, büyük ihtimalle onu söyleyen 
aşıklar tarafından eklenmiştir. Hikâyede Maraş’ın zengin ağalarından biriyle 
Agop adındaki bir Ermeni kahyası arasındaki mangala ilişkisi anlatılır. Ağa 
mangalaya çok meraklıdır. Eli açık, sofrası zengindir. İyiliğini ve ikramını gö-
ren misafirleri ağaya çeşitli hediyeler verirlermiş. Bunların arasında mangala-
ya sıkça rastlanırmış. Fakat ne hikmetse, Kahya Agop her getirilen mangala 
tahtasına bir kusur bulurmuş; ya tahtasına, ya taşına, ya da nakışında bir 
eksiklik görürmüş. Ağanın Ahır Yaylası’nda bulunduğu ve sicim gibi yağmu-
run yağdığı bir zamanda eve bir konuk gelir ve çok güzel bir mangala tahta-

10 Metin And, Oyun ve Bügü Türk Kültüründe Oyun Kavramı, İstanbul, 2007, s. 342; Türk Dünya-
sında Ortak Sporlar, (Haz. Ahmet Tüzün), Ankara, 2010, s. 218.
11 Nurhan Atasoy, Surname-i Hümayun, İstanbul, 1997, s. 120.
12 Gülgün Üçel, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları (1530-1699), İstan-
bul, 2003, s. 168.
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sı hediye eder. Hiçbir kusuru da yoktur. Ağanın çok hoşuna gider. Hemen 
kahyasını çağırır ve mangalayı nasıl bulduğunu sorar. Agop ne kadar evirip 
çevirse de bir kusur bulamaz ve sonunda şöyle der:

- Ağa, mangala iyi, güzel. Ah bir de bunun taşları Aksu ile Ceyhan’ın karış-
tığı yerden olacaktı ki… Bak o zaman sen bunun tadını…

Bu sözlere sinirlenen Ağa:
- Kalk o zaman Agop, hemen beygirine atla ve Aksu ile Ceyhan’ın karıştığı 

yerden o taşları topla gel.
Emir emirdir. Vaktin gece, havanın soğuk, yağmurun durmadan yağdığı 

gecede çaresiz Agop beygirine binerek Ahır Dağı’ndan üşüye üşüye, titreye tit-
reye inmeye başlar. Ovaya indiğinde sabah olmuş gün ışımıştır. Yoldan geçen 
biri nereye gittiğini sorunca, Agop gayri ihtiyarı şu cevabı vermiş:

- Ahır Dağı’nın başında bir b.k yedim, Aksu ile Ceyhan’ın karıştığı yerde 
ağzımı yumaya gidiyorum.13

Mangala ile ilgili bir deyiş Gaziantep bölgesine aittir. Gaziantep’te terzi-
ler arasında mangala tahtası değil, bayram haftası şeklinde bir deyim vardır. 
Hazır elbiselerin günümüzdeki kadar yaygınlık kazanmadığı bayram haftası 
terziler için çok önemlidir. Bayramlık elbiselerin bayramdan önce yetiştiril-
mesi çok önemlidir. 1950’li yıllarda bu haftanın mangala tahtası gibi basit 
olmadığını, önemini belirtmek için mangala tahtası değil, bayramı haftası de-
yiminin kullanıldığı belirtilmektedir.14 Bundan da biz mangalanın 1950’lilere 
kadar Gaziantep yöresinde deyimlere girecek kadar çok yaygın bir biçimde 
oynandığı sonucunu çıkarabiliriz.

Anadolu’daki mangalanın izleri ise son yıllarda Göbeklitepe’deki arkeolojik 
kazılarla 10 bin yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Elbette bu dönem Türklere 
ait bir dönem olmamakla birlikte mangalanın tarihinin çok eskilere götürmesi 
bakımından önem arz etmektedir. Göbeklitepe arkeolojik kazılarının yönetici-
si Prof. Dr. Klaus Schmidt burada mangala oyununa ait taşlar üzerine kazın-
mış oyun tahtası bulunduğuna işaret etmektedir.15

Mangala oyunlarının tarih konusunda çalışan araştırmacılar onun hangi 
devirde ve hangi bölgede ilk defa ortaya çıktığı konusunda farklı fikirler ortaya 
koymaktadır. Mangala oyununun dünyadaki tarihi bin ile dört bin yıl kadar 
eskilere gitmektedir. Arkeolog Fliderns Petrie Mısır’da M.Ö. 1400 yıllarından 
kalma 3 sıralı ve 14 delikli bir mangala tahtası bulmuştur.16 Eski dönemlerde 
Mısır’dan başka Sümer Uygarlığı’nda da bu oyunun oynandığı belirtilmekte-
dir.17 Eski devirlerde bu oyunun Sümerlerde de oynandığı hususunda kayıtlar 
vardır.18

13 Hacı Ali Özturan, Maraş Ağzı Köroğlu, Kahramanmaraş, 2009, s. 71-72.
14 Gonca Tokuz, 20. Yüzyılda Gaziantep’te Eğlence Hayatı, Gaziantep Üniversitesi Vakfı Yayınları, 
Gaziantep, 2004, s. 80.
15 Küçükyıldız, a.g.e., s. 216-217.
16 Metin And, Oyun ve Bügü Türk Kültüründe Oyun Kavramı, İstanbul, 2007, s. 342.
17 Tokuz, a.g.e., s. 77.
18 Aynı yer.
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Araştırmacıların çoğu oyunun anavatanın Mısır, İran, Hindistan ve Af-
rika ülkelerinden biri olduğu ihtimalini ileri sürmektedirler.19 Mangala ko-
nusunda uluslararası alanda yapılan araştırmalarda oyunun Türk Dünya-
sı’nın çeşitli ülkeleri ve halkları arasında oynandığı gerçeği göz ardı edildiğini 
veya fark edilmediği de anlaşılmaktadır. Türk araştırmacılar, özellikle Metin 
And’ın çalışmalarında ortaya konması yabancı mangala araştırmacılarını 
şaşkınlığa uğratmış görünmektedir. ABD’de Amerikan Folkloru Dergisi’nde 
And’ın 1979’da yayınlanan “Türk Halk Oyunlarının Bazı Özellikleri ve İşlev-
leri” isimli makalesi pek çok antropologun mangala oyununa ilgisini çekti. 
Onlardan bazıları oyunun bugüne kadar Türkiye’de korunabilmiş olmasını 
ilginç de bulmuşlardı. Kenya Üniversitesi öğretim üyesi Philips Townshend 
mangala oyunun Türkiye’de yaşadığını ve üstelik bir türünün Afrika’dakilere 
benzediğini öğrendiğinde çok şaşırmış ve bunun birçok şeyi değiştirebileceğini 
ifade etmiştir. Çünkü bu konudaki uzmanların fikrine göre, bu oyun Doğu 
Afrika’dan büyük ihtimalle Habeşistan’dan çıkmış ve buradan özellikle esir 
ticareti yoluyla başka ülkelere yayılmıştır.20 Townshend’i şaşırtan Türkiye’nin 
bahsedilen ticaret yolu üzerinde bulunmamasıydı. O zaman bu oyun Türki-
ye’ye Afrika’dan gelmiyordu.

Mantık ve oynayış biçimi bakımından mangalaya benzeyen oyunların Af-
rika, Ortadoğu ve hatta bazı Uzakdoğu halklarında da olduğunu görüyoruz. 
Bu oyunlar bölgelere göre bazı küçük farklılıklara arz etmekte ve “Abalala’e”, 
“Ayoayo”, “Bao”, “Bechi”, “Deka”, “Gabata”, “Gamacha”, “Giuthi”, “Njombwa”, 
“Nsumbi”, “Qelat”, “Çoban Oyunu”, “Wari”, “Owari” ve “Wouri” gibi isimler al-
maktadır. Tüm bu oyunlara genel olarak Arapça “hareket ettirmek” manasına 
gelen “mancala” oyunları denmektedir.21

Küçükyıldız mangala kelimesinin Arapça hareket ettirmek fiilinden geldiği-
ne katılmamaktadır. Ona göre, şehir, yerleşim birimi ve kuyu anlamlarına ge-
len “kale” sözcüğünden mangala kelimesi türetilmiştir. Küçükyıldız Osmanlı-
larda ilk devirlerde bu oyunun adının “minkale”, yani “binkale” olmalıdır. Çok 
sayıda kuyu manasına da gelen “min” eski Osmanlıcada ve Türkistan’daki 
lehçelerde “bin”in “m” ile söylenilmektedir. Küçükyıldız halen Şanlıurfa Ak-
çakale ve Siverek’te mangalaya “mıngala” dendiğini ifade etmektedir. Ayrıca 
oyunun Batılı ülkelerde ve dünyada “mancala” olarak yayılmasının XVII. yüz-
yılda Batılı seyyahların Osmanlı diyarlarında gezerken görüp öğrenmeleri ve 
ülkelerine götürürek yaymaları sonucunda olmuştur.22 Araştırmacıya göre, 
Araplara da mangala oyunu Osmanlılardan gitmiştir.23

Dünyada mangalanın hangi bölgeden çıktığı tartışmalı olsa bile, Türk 
mangalanın kendine has özellikleri olduğu bir gerçektir. Kazakistan’da dokuz 

19 Ulrich Schädler, “Mancala in Asia Minor”, Board Game Studies 1, 1998, s. 1. http://www.boar-
dgamestudies.info/pdf/issue1/BGS1Schaedler.pdf, And, a.g.y.
20 And, a.g.e., s. 344; Metin And, “Çocuk Oyunlarını Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi”, Ulusal Kül-
tür, Nisan 1979.
21 http://mancala.wikia.com/wiki/Kalah
22 Küçükyıldız, a.g.e., s. 27.
23 Küçükyıldız, a.g.e., s. 27.
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kumalak araştırmalarıyla tanınan Maksat Şotayev, dokuz kumalaktaki taş 
kazanmak için rakibin taşlarını çift yapma kuralını Türk inanç ve devlet sis-
temi ile mukayesesini yapmaktadır. Şotayev’e göre, dokuz kumalak oyunun-
daki yutulacak kumalaklar sayısının çift olması Türklerin geleneksel dünya 
görüşüne uygun düşmektedir. Eski Türkler göğü baba, yeri ana olarak kabul 
etmiştir veya Nuh Peygamberin gemisine canlı türlerinin çift çift alınması, ha-
yatın devamına başlangıç olmuştur. Araştırmacı Karcavbay Sartkocaoğlu “iki 
esas” düşüncesi hakkında ilginç bir tespit yapmaktadır. İki esas düşüncesi 
eski Türklerin dünyayı anlama felsefesi olarak görülür. Eski Türklerin anlayı-
şında dünya ata (baba) ve anadan ortaya çıkmıştır. Atanın gökteki yansıması 
güneş, ananın gökteki yansıması aydır. Ayrıca atanın yerdeki yansıması dağ 
ve ananın yerdeki yansıması ise sudur. Ayrıca Türkler “iki esas” fikrine göre, 
ülkelerini de yönetmişlerdir. Buna örnek olarak Türk devlet sistemindeki töleş 
ve tarduş (sol ve sağ), idarede yabgu ve şad sistemi vb. gösterebiliriz. Şotayev, 
bu ikili esasa dokuz kumalaktaki “çift sayısı” meselesinin de eklenebileceğini 
söylemektedir.24

Ayrıca oyunda hiçbir mankala türünde olmayan ve Kazakların “tuzdık” 
dedikleri, Türkiye Türkçesi’ne “kale alma” diye çevirebileceğimiz bir kural 
vardır. Bu kural, oyunda kazanma ihtimallerini çoğaltmakta ve karmaşıklaş-
tırmaktadır. Böylece satranca benzer bir şekilde her türlü ihtimalleri hesap 
etmeyi gerektiren bir oyun türü ortaya çıkmaktadır. Dokuz kumalak oyunun 
kurallarını inceleyen bazı yabancı mankala uzmanları, bu kale kuralının dâ-
hiyane bir buluş olduğunu ifade etmekte ve oyunun stratejik seviyesini yük-
selttiğine işaret etmektedirler.

Dokuz kumalak ile diğer mankala türlerindeki bir diğer önemli fark oyu-
nun muhtevasında yatmaktadır. Dokuz kumalakta Türklerin asker millet ol-
malarının yansımasını görmek mümkün olmaktadır. Diğer mankala türlerin-
de taşlar genelde “tohum” adını almakta ve taşları hareket ettirme ise “tohum 
saçma” olarak ifade edilmektedir. Bu da onların ziraatçi bir toplum oldukla-
rını göstermektedir.

Oysa Türk mankalası olan dokuz kumalakta taşlar “asker” olarak görül-
mektedir ve bu da oyunun bir çiftçilik oyunu değil savaş oyunu olduğunu 
ortaya koymaktadır. Dokuz kumalakta en çok askeri toplayan kazanmış ol-
maktadır. Ayrıca Kazak dokuz kumalak terminolojisi de bunun bir savaş oyu-
nu olduğunu ispatlamaktadır. Mesela, Kazak Türkçesi’nde oyun tahtasındaki 
her bir çukur “otav” yani otağ ve yutulan taşların konduğu hazine ise “orda” 
yani karargâh olarak isimlendirilmektedir. Demek ki, çukurlar askeri bölükle-
rin bulunduğu otağlardır ve yutulan taşların konduğu hazineler de orduların 
toplandığı karargâhlar, yani merkezlerdir.

Tarihte dokuz kumalak oyununu genelde Türk çobanları oynamışlardır. 
Hayvan güderken baş başa veren iki çoban toprağı kazarak oyun tahtası 
yapmışlar ve oyunun taşlarını da kumalaklardan temin etmişlerdir. Böylece, 
savaşçı bir millet olan Türklerin çobanları dokuz kumalak oynayarak savaş 

24 Kara, a.g.e., s. 39.
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stratejileri geliştirerek huzur ve barış zamanlarını geçirmişlerdir. Bu durum, 
barış zamanlarında Türklerin sadece avlanarak silah kullanma becerilerini 
değil, aynı zamanda dokuz kumalak oynayarak savaş stratejilerini de devamlı 
geliştirdiklerini göstermektedirler. Bu da onları düşman karşısında her za-
man yenilmez yapmıştır.

Türk mankalasının bir diğer farkı, alınan taşların bir tanesinin kendi ota-
ğına, yani çukuruna bırakılmasıdır. Diğer mankala oyunlarında ise kendi 
çukuruna taş bırakma yoktur. Dokuz kumalakta kendi çukuruna bir taş bı-
rakma kuralı, Türk sosyal hayatındaki baba ocağına sahip çıkma geleneğinin 
yansımasından başka bir şey değildir. Türklerde baba ocağı, yani baba evine 
özel bir önem verilip evin en küçük oğluna her zaman baba ocağı kalmakta, 
diğer evlatlar baba ocağından ayrılarak kendi evlerini kurmaktadırlar. Bunu 
daha da genişletirsek, dokuz kumalakta taşların bir tanesinin diğer çukurlara 
dağıtılmadan önce kendi çukuruna bırakılmasını vatanı sahipsiz bırakmama, 
ona sahip çıkma düşüncesinin bir tezahürü olduğunu ifade edebiliriz.

Mankala oyunları içinde en çok stratejik hamle yapma ihtimallerine sa-
hip olanının, yani en gelişmişinin Türklere ait olduğunu söylersek abartmış 
olmayız. Bu sadece taş sayısının birkaç misli fazla olmasından değil, aynı 
zamanda oyun kurallarının çeşitli ihtimal hesaplarına uygunluğu açısından 
da kaynaklanmaktadır. Diğer mankala türlerinde çukurlara taş bırakarak 
ilerlerken kendi hazinenize de bırakarak taş kazanırsınız. Ayrıca son taşınız 
kendi tarafınızdaki boş bir çukura gelirse, o çukurun tam karşısındaki raki-
bin çukurundaki tüm taşları yutarsınız. Oysa Türklerde, rakibin taşını almak 
için rakibin çukuruna gelen son taş, oradaki sayıyı çift yaptığı zaman kazan-
maktasınız. Bu durum, hem oyuncunun ve hem de taş kaptırmamak isteyen 
rakibin ihtimal hesaplarını iyi yapmasını gerektirmektedir.

Mangala Anadolu’da son yıllara kadar çok farklı isimlerle oynana gelmiştir. 
Bunlardan bazılarını bölgelere göre ifade etmek gerekirse, altı ev (Erzurum), 
Bolu Yığması (Fethiye-Muğla), Çukur Beştaş, Evcik (Ula-Muğla), Göç, Göç-
mecik (Bilecik, Eskişehir), Kıbık (Amasya), Kuy Taş (Artvin), Kuyu (Çankırı, 
Yumalak-Aydın), Mangala (Gaziantep), Meneli Taş (Ilgın-Konya), Yalakkaya, 
Yerdim Yer (Amasya), Ev Göçtü (Kadirli-Adana).25

Türkiye’de mangala araştırmalarıyla tanınan Arslan Küçükyıldız manga-
lanın Türk Dünyası’nda 225 farklı isimle oynandığını tespit etmiştir. Bunlar 
arasında altı ev, amen, eme, emen, çal, çalık, foduk, göz, han, hane, huyne, 
kale, kuyu, kuyucuk, kuyu taşı, melle, mene, mere ve yalak gibi isimler var-
dır. Ayrıca araştırmacı bu oyunun 150’den fazla kuralla, farklı sayıda kuyu ve 
taşlarla oynandığını da söylemektedir.26

1940’larda Amerika Birleşik Devletleri’nde “kalah” isimli oyunun ortaya 
çıkışı ve yayılması Küçükyıldız’ın bu fikrini doğrular niteliktedir. 1944’te Wil-
liam Julius Champion Jr. isimli bir Amerikan vatandaşı “kalah” isminde oyun 

25 Tokuz, a.g.e., s. 77.
26 Küçükyıldız, a.g.e., s. 13, 27-28. Araştırmacının mangala adları için tespit ettiği 225 isim için 
bkz. a.g.e., s. 249-255.
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icat ederek piyasaya sürer. Bu mangala oyunlarının bir çeşididir. Mangala 
oyunları ile ilk defa 1905’te karşılaşan William bundan sonra oyunlar yakın-
dan ilgilenerek Afrika ve Asya ülkelerindeki zeka oyunlarını araştırmaya baş-
lar. 1944’te mangala oyununun tahtasını “kalah” ismi ile imal ederek satışa 
sunar. 1952’de oyunan patentini aldıktan sonra 1955’de de oyunun kuralları-
nı kesinleştirir. 1958’de ise kalah oyun şirketini kurar. Böylece mangala oyun 
tahtalarını imal ederek bundan para kazanmaya başlar. Okullarda kalah 
oyunun eğitimdeki öneminin anlaşılmasını sağlar ve şampiyonalar düzenler. 
Böylece oyun Amerika Birleşik Devletleri’nde geniş çaplı yayılır. Günümüzde 
“kalah” Amerika Birleşik Devletleri’nde mangala kelimesinin sinonimine dö-
nüşmüştür.27 1880’de Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletine bağlı 
Trinidad şehrinde doğan ve 1972’de gözlerini hayata kapatan William Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde mangala oyunlarının yayıcısı olarak bilinmektedir.28

Türkiye’de tespit edebildiğimiz kadarıyla mangala konusunda ilk makale 
1934’de Enver Mehmet Beşe’nin kaleminden çıkmıştır. Araştırmacı makale-
sinde Safranbolu ve köylerindeki mangala oyunu hakkında bilgi vermekte-
dir.29 Aynı sene Yusuf Ziya Demircioğlu’nun Anadolu’da Eski Çocuk Oyunları 
başlıklı makalesini yayınladı.30 Beş yıl sonra Cemil Cahit Güzelbey’in Gazi-
antep’deki mangala oyunlarına değindiğini görmekteyiz.31 1951’de ise Feh-
mi Çaylı da Türkiye’de taşlarla oynanan oyunlar konusundaki makalesinde 
mangala oyunu ile ilgili bilgilere yer vermiştir.32 Süheyl Ünver 1963’de yayın-
lanan makalesinde kahvehanelerde oynanan oyunlar arasında mangaladan 
bahsetmiştir.33 Osman Sinanyuç 1974’te yayınlanan yazısında Oğuzkent’te 
“pıç” adıyla oynanmakta olan mangala oyunu hakkında bilgi vermiştir.34 Tür-
kiye’de mangala konusunda ilk kapsamlı çalışmayı yapan çocuk oyunları 
üzerine araştırmalarıyla tanınan Metin And olmuştur. 1979’da yayınlanan 
makalesinde And dünyada mangala oyunları konusu üzerinde durduktan 
sonra Türkiye’deki mangala oyunları ve özellikleri konusunda etraflıca bilgi 
vermiştir.35

Arslan Küçükyıldız son yıllarda mangala oyunlarıyla en çok ilgilenen araş-
tırmacı olmuştur. 2007’den itibaren bu konuda internette bir blog açan Kü-

27 http://mancala.wikia.com/wiki/Kalah; M. Şotaew - S. Aqnazarow, Tañğacayıp Qumalaq, As-
tana, 2011, s. 3-4.
28 http://mancala.wikia.com/wiki/William_Julius_Champion_Jr.
29 Enver Mehmet Beşe, “Safranbolu’da ve Köylerinde Aile”, Halk Bilgisi Haberleri, Sayı: 35, Nisan 
1934, s. 7.
30 Yusuf Ziya Demircioğlu, Anadolu’da Eski Çocuk Oyunları, İstanbul, 1934, s. 23-24.
31 C.C. Güzelbey, Gaziantep Folklorundan Notlar, Gaziantep, 1939, s. 73-75.
32 Fehmi Çaylı, “Çok Taş ve Meneli Taş Oyunları”, Türk Folklor Araştırmaları, Sayı: 24, Temmuz 
1951, s. 19.
33 Süheyl Ünver, “Türkiye’de Kahve ve Kahvehaneler”, Türk Etnoğrafya Dergisi, İstanbul, 1963, s. 33.
34 Osman Sinayuç, “Oğuzkent’te Zihinsel Bir Oyun: Pıç”, Türk Folklor Araştırmaları, Sayı: 299, 
Haziran 1974, s. 25.
35 Metin And, “Some Notes on Aspects and Functions of Turkish Folk Games”, The Journal of 
American Folklore, Vol. 92, No. 36321, 1979, s. 44-64. Makale daha sonra Türkçe’de yayınlandı: 
Metin And, “Çocuk Oyunlarının Kültürümüzde Yeri ve Önemi”, Ulusal Kültür, Sayı: 4, Nisan 1979.
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çükyıldız mangalanın Türkiye’de tanıtılmasında önemli rol oynadı. Küçükyıldız 
mangalanın Kırgız versiyonu olan dokuz korgool oyunu ile ilk defa 1992’de 
Kırgızistan’da karşılaştı ve hayran kaldı. Daha sonra bu oyunun Türkiye’de 
mangala ismiyle oynandığını fark etti, ancak fazla bir bilgi bulamadı. Küçük-
yıldız 2007’de Ankara’ya gelen Doç. Dr. Abdulvahap Kara’nın kendisine dokuz 
kumalak tahtası hediye etmesinden sonra dokuz kumalak ve mangala oyun-
larının aktif bir tanıtıcısına dönüşerek hemen bu konuda bir blog açtığını şu 
şekilde ifade etmektedir: “…Doç. Dr. Abdulvahap Kara’nın makalelerine rastla-
dım. Kara, makalesine “4000 yıllık Türk Zeka Oyunu: Dokuz Kumalak” başlığı-
nı koymuş. Böylece oyunun Kazakistan’da bu adla oynandığını, hatta oyunun 
federasyonunun olduğunu öğrenmiş oldum.” Kemal Çapraz dostumdan Abdul-
vahap Bey’in telefonunu aldım. Ve heyecanımı, bildiklerimi, Gaziantep’li Man-
galacıların çabalarını kendisiyle paylaştım. “Bende, - dedi, - Kazakistan’dan 
gelmiş fazladan bir oyun tahtası var. Ankara’ya size göndereyim.” Tabii ben 
çok sevindim. Heyecanla postayı bekliyorum. Ertesi günü Abdulvahap Kara 
Bey’den bir telefon: “Ben Ankara’ya bir toplantıya geldim. Oyun tahtasını da be-
raberimde getirdim. Ziyaretinize geliyorum.” Uzatmayayım, hoca geldi, tanışma 
kısa sürdü, sohbeti oyunla sürdürdük. Dokuz Kumalak Oyunu’nun kuralları-
nı, yanıma çağırdığım diğer meraklılarla birlikte öğrenmiş olduk. Burada kendi-
sine minnetlerimi sunuyorum. Aynı gün hemen bu mangala blogunu (sitesini) 
kurdum ve bulabildiğim bütün bilgileri buraya koymaya başladım. İnternetten 
fazla araştırma yapmanıza da gerek kalmadı. Buradan her türlü mevcut bilgi-
ye ulaşabilirsiniz.36 Daha sonra Küçükyıldız “Satranç’ın Atası Olan Türk Zeka 
Oyunu: Mangala” isimli makalesini yayınladı.37 Küçükyıldız 2007’den 2015 yı-
lına mangala oyunları konusunda topladığı tüm bilgileri sistematik bir şekilde 
kategorize ederek 304 sayfalık bugüne kadar yazılmış en kapsamlı mangala 
kitabını yayınladı.38 Mangala konusunda çalışma yapan bir diğer isim de Doç. 
Dr. İsmail Çalışkan’dır. Onun bu konudaki makalesi 2010’da yayınlandı.39

Mangalaya ilgi ve konudaki araştırmalar bizim “Dört Bin Yıllık Türk Zeka 
Oyunu Dokuz Kumalak (Dokuz Taş)” başlıklı yazımızın Ağustos 2007’de inter-
nette yayınlanmasından sonra birden artış göstermiştir.40 Mangala oyunları 
1970’li yıllardan sonra Türkiye’de unutulmaya başlamıştı.41 2000’li yıllara ge-
lindiğinde mangala oyunları neredeyse tamamen unutulmuş gibiydi. Mangala 
araştırmacısı Serkan Aziz Ceyhan, II. Dünya Savaşı sonrası Kızılay tarafından 
hem gelir elde etmek, hem de halka moral olması amacıyla bilinçli bir şekil-

36 http://mangala.blogcu.com/togiz-qumalaq-oyini-dokuz-kumalak-oyunu/4257905
37 Arslan Küçükyıldız, “Satranç’ın Atası Olan Türk Zeka Oyunu: Mangala”, Türk Yurdu, Sayı: 292, 
Aralık 2011, s. 190-202; Arslan Küçükyıldız, Günümüzde Çocuk Oyunları ve Oyuncaklarında Yaşa-
nan Değişimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Ankara, 2011, s. 87-95.
38 Arslan Küçükyıldız, Türk Zeka Oyunları 1: Köçürme Mangala, Ankara, 2015.
39 İsmail Çalışkan, “Mangala Bir Zeka Oyunu ve Kültürümüzdeki Yeri”, Türk Yurdu, Sayı: 278, 
Ağustos 2010, s. 67-73.
40 Abdulvahap Kara, “Dört Bin Yıllık Türk Zeka ve Strateji Oyunu 9 Kumalak (9 Taş)”, http://
guneyturkistan.wordpress.com/2007/08/07/4000-yillik-turk-oyunu-9-kumalak-9-tas/
41 Türk Dünyasında Ortak Sporlar, (Haz. Ahmet Tüzün), Ankara, 2010, s. 218.
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de yaygınlaştırılan iskambil kağıdının mangala oyunlarının unutulmasında 
önemli rol oynadığını söylemektedir.42 Daha sonra okey oyunlarının yaygın-
laşması ve bilgisayar oyunlarının gelişmesi mangala oyunlarının 2007 yılına 
gelindiğinde neredeyse tamamen unutulmasına sebep olmuştu. Ceylan’ın be-
lirttiğine göre, 2007’de Türkiye’de bu oyunu sadece üç kişi oynamaktaydı.43

Türkiye’de unutulmak üzere olan mangala oyunu Kazakistan Dokuz Ku-
malak Federasyonu’nun destekleriyle tekrar canlandı. 5-12 Ağustos 2007 
tarihlerinde Makedonya’nın Ohri şehrindeki Türk Dünyası Gençlik Günleri 
ve Kurultayı etkinliğine gitmekte iken İstanbul’a uğradığında görüştüğümüz 
Kazakistan Dokuz Kumalak Federasyonu Başkan Yardımcısı Maksat Şota-
yev Kazakların zeka ve strateji oyunu dokuz kumalak’ı Türkiye’ye tanıtmak 
için bizden yardım istediler. Fakat bu oyunu kendim de bilmiyordum. Bunu 
söylediğimde, Şotayev oyunun zor olmadığını çabuk öğrenebileceğimi söyleye-
rek bana oyunu öğreterek bir dokuz kumalak tahtası hediye etti. Bu görüş-
me hakkında Şotayev, Egemen Kazakistan Gazetesi’nde yazdığı makalesinde 
şunları söylemektedir:

“Makedonya’ya giderken İstanbul’a uğradık. Burada Doç. Dr. Abdulva-
hap Kara’nın yardımıyla Kazak Türkleri Vakfı üyeleri ile bir araya geldik. 
Onlara bu eski oyunu öğrettik ve dokuz kumalak tahtalarıyla kitaplarını 
hediye ettik. Ayrıca buradaki Kazak diasporasından zeka oyunları hak-
kında bilgiler topladık. 85 yaşındaki Ömer (Yiğit) aksakal gençliğinde do-
kuz kumalak oynadığını, ancak şimdilerde unutmuş olduğunu söyledi.”44

Böylece ilk defa Şotayev’ten dokuz kumalak oyun öğrendim. Ayrıca, bu 
oyunun tarihi konusunda araştırmalar yapmaya başladım. Araştırmamı ya-
zıya dökerek 5 Ağustos 2007 tarihinde internet sitelerine gönderdim. “Türk 
Halklarının 4000 Yıllık Zeka ve Strateji Oyunu Dokuz Kumalak” başlıklı bu 
yazım büyük bir ilgi gördü. Akabinde telefonlar ve e-postalar gelmeye başla-
dı. Çoğunlukla yaşı 50’nin üzerindeki kişiler takdir ve desteklerini bildirdiler. 
Sonradan anladım ki, dokuz kumalak daha önceleri Anadolu’da dokuz taş, 
kuyu ve mangala adlarıyla oynanıyormuş. Bana gelen geri bildirimlerin ço-
ğunun muhtevası “Size çok teşekkür ediyoruz. Biz bu oyunu çocukluğumuzda 
mangala ismiyle oynuyorduk, ancak daha sonra unutmuşuz. Sizin makalenizle 
hatırladık. Bin yaşayınız.” şeklindeydi.

Maksat Şotayev’de 2007’de Türkiye’ye geldiğinde dokuz kumalak oyununu 
Türklerin bildiğini fark ederek hayretler içinde kaldığını belirtmektedir. Bu 
konuda şöyle demektedir:

“…Delegasyon üyeleri Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Turan Yazgan görüşme yaptılar. Kendisi vakfın dergisinde dokuz kuma-
lak hakkında makale neşretme sözü verdi. Prof. Dr. Turan Yazgan ken-
disinin de gençlik zamanlarında dokuz kumalak oynadığını söylediğinde 

42 http://www.haberler.com/etnospor-kultur-festivali-8733907-haberi/, erişim: 28 Ekim 2016.
43 Aynı yer.
44 Maksat Şotayev, “Toqızqumalaq Türki Älemine Tanıla Bastadı”, Egemen Qazaqstan, 23.10.2007.
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şaşırdık. Çünkü Türkiye ile Kazakistan arası 5 bin kilometre uzaklıkta 
olmasına rağmen Prof. Dr. Yazgan bugüne kadar eski atalar kültürünün 
yansımalarını unutmamıştı.”

Prof. Dr. Turan Yazgan verdiği sözü tutarak bizim “Dört Bin Yıllık Türk 
Zeka ve Strateji Oyunu: Dokuz Kumalak (Dokuz Taş)” isimli makalemizi Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi’nde ya-
yınladı.45

Biz bu şekilde Kazakistan Dokuz Kumalak Federasyonu Bşk. Yrd. Maksat 
Şotayev’e söz verdiğimiz üzere Türkiye’de dokuz kumalakı tanıtma çalışmala-
ra başladıktan 6-7 ay sonra Serdar Asaf Ceyhan ve Serkan Aziz Ceyhan isim-
li iki kardeşten bir telefon geldi. Onlar mangala oyunu hakkında internette 
araştırma yaparlarken bizim makalemize rastladıklarını, Türkiye’de bu hu-
susta araştırma yapan başka bir akademisyen bulamadıklarını ifade ederek, 
bizimle tanışmak istediklerini söylediler.

Bu iki kardeşin mangala ile ilgilenmelerine 2010 senesinin İstanbul’un Av-
rupa’nın kültür başkenti olması dolayısıyla, İstanbul’daki kahvehaneler hak-
kında yaptıkları araştırmaları sebep olmuş. Tarihi kayıtlara göre, Avrupa’daki 
ilk kahvehane 1554’de Hakem ve Şems adlarındaki iki kişi tarafından İstan-
bul’un Tahtakale semtinde açılmıştı. Avrupa’daki ilk kahvehane ise bundan 
yaklaşık bir asır sonra, açık bir ifadeyle 1645’de Viyana’da açıldı.46 XVI. ve 
XVII. asırlardaki İstanbul kahvehaneleriyle ilgili minyatür ve resimlerde sat-
ranç ve tavla gibi oyunların yanında iki sıra altı dairesel şekli olan bir oyun da 
yer almaktaydı. Ceylan kardeşler araştırmaları neticesinde bu oyunun adının 
mangala olduğunu öğrenirler ve bu oyunla ilgilenmeye başlarlar. O zama-
na kadar pek çok araştırmacı bu oyunun ne olduğunu bilememişti. 15 Ara-
lık 2009’da İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü’nde Kazakistan Dokuz 
Kumalak Federasyonu ile birlikte Uluslararası Dokuz Kumalak Konferansı 
gerçekleştirdik. Dinleyiciler arasında yer alan ve konferans sonunda bir ko-
nuşma yapan Türk sözlü edebiyatı araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Şeyma 
Güngör bu hususta şunları söyledi:

“Biz bu konferansta dokuz kumalak ve mangala oyununu tanımış olduk. 
Mangala oyununun resimleri olan minyatürleri daha önce birkaç kez gör-
müştük. Ancak orada insanların mangala oynamakta olduğunu fark et-
memişim. Demek ki biz o minyatürleri görmemişiz, sadece bakmışız. Bun-
dan dolayı, bunları fark ederek mangalayı bize tanıtan Ceylan kardeşlere 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Ceylan kardeşler daha sonra Kazakistan Dokuz Kumalak Federasyo-
nu’nun yardımlarıyla mangala oyununun kurallarını belirledi. Ancak bu oyu-
nu oynamak için büyük bir eksiklik daha vardı; o da Türkiye’de mangala oyu-
nu tahtasının bulunmamasıydı. Bu eksikliği gidermek üzere Ceylan kardeşler 

45 Abdulvahap Kara, “Dört Bin Yıllık Türk Zeka ve Strateji Oyunu: Dokuz Kumalak (Dokuz Taş)”, 
Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 249, Eylül 2007, s. 37-40.
46 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_coffee.
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mangala tahtasını imaline soyundular ve 2009 Ağustos’unda ilk yerli üretim 
mangala oyununu satışa sundular. Aynı zamanda halka mangala oyununu 
tanıtmak üzere mangala.com.tr adıyla internet sitesi de açtılar.47 Türkçe, İngi-
lizce, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Arapça olarak mangala oyununun nasıl 
oynanacağı hakkında bu sitede bilgilere yer verildi. Ayrıca mangala oyununun 
tarihi, basında bu konuda çıkan haberler ve mangala tahtasının nerelerde 
satıldığı konularında bilgiler de verildi. Bunun dışında Türkiye çapında ya-
yınlanan büyük gazeteler mangala oyunu hakkında yazı ve haberler yapmaya 
teşvik edildi.48 Televizyon kanallarında da kültür ve belgesel programlarında 
mangala tanıtıldı.49 Çocukların ilgisini çekmek üzere çizgi filmlere konu edil-
di. Hezarfen Mangala öğreniyor şeklinde özel çizgi filmler yaptırıldı.50 Hatta 
Osmanlı dönemini konu edinen ve Türkiye dışında birçok ülkede ilgiyle izle-
nen Muhteşem Süleyman adlı televizyon dizisinin yapımcıları ile konuşularak 
Kanuni Sultan Süleyman’ın şehzade oğlu ile mangala oynama sahnesinin çe-
kilmesine ikna edildi. Dizinin 19 Ocak 2011 tarihinde gösterime giren bölü-
münde Kanuni Sultan Süleyman oğlu Şehzade Mustafa ile mangala oyunu 
oynadı.51 Mangalanın tanıtımında diğer önemli bir hadise 10 Aralık 2011’de 
gerçekleşti. Satrançta dünya şampiyonu Gary Kasparov’a Türkiye’yi ziyareti 
esnasında Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından Türklerin en eski zeka 
ve strateji oyunu mangala tahtası hediye edildi.52 Bu konunun basında yer 
alması, mangalaya ilgiyi arttırdı.

Mangala oyununu zaman içinde Türkiye’nin resmi kurumları da milli 
oyun olarak desteklemeye başladılar. 2009’da Türkiye Turizm ve Spor Bakan-
lığı bunun bir zeka ve strateji oyunu olduğunu kabul etti. 2010’da Milli Eğitim 
Bakanlığı da mangalanın bir zeka oyunu olarak okullarda öğretilmesini ve 
oynatılmasını tavsiye kararı aldı. Türkiye Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
mangala oyunundan Türkiye şampiyonasının gerçekleştirilmesini destekle-
me kararı aldı.53 Tüm bu çalışmalar neticesini 2010 yılında vermeye başladı. 
2010 yılında ilk defa Türkiye çapında mangala şampiyonası gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin 81 ilinde mangala yarışmaları yapıldı. Her şehrin şampiyonları 
12-18 Temmuz 2010’da İstanbul’da karşı karşıya gelerek Türkiye şampiyo-

47 http://www.mangala.com.tr/index.html. 2009’da tek olan mangala imal eden şirket sayısı, 
2016’ya gelindiğinde 50-60’ı geçmiş bulunmaktadır. Bunda mangalanın seçmeli zeka oyunları 
dersine konu olmasının payı büyüktür.
48 Zaman, 18.10.2009; Bugün, NTV, 3.11.2009, 29.01.2010; Hürriyet, 19.12.2012; Oyun Der-
gisi, Aralık, 2009; Star, 20.02.2010; Haber 7, 21.02.2010; Habertürk, 11.04.2010; Haber 24, 
13.04.2010; Star, 13.04.2010; Posta, 14.04.2010; Star, 21.04.2010; Sabah, 17.06.2010; Haber 
7, 06.07.2010; Milli Gazete, 07.07.2010; Star, 07.07.2010; Star, 08.07.2010; Zaman, 11.07.2010. 
Bugün Bugece, 12.07.2010; Yeni Asya, 13.07.2010; Habertürk, 15.07.2010; Hürriyet, 16.07.2010; 
Habertürk, 18.07.2010.
49 Bunlardan bazıları TRT Gümüş Hilal, 19.12.2009; TRT Çocuk, 16.12.2009; TV Net, 27.12.2009; 
TRT 2, 15.01.2010; Kanal B, 27.10.2010; TRT Haber, 28.10.2010; TRT Arapça, 07.03.2012.
50 Bu film için bakınız: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hIMExJw37Uo.
51 http://dokuzkorgol.blogspot.com/2011_01_01_archive.html; http://cadde.milliyet.com.tr/2010/07/07/
YazarDetay/1393098/%E2%80%9CMuhtesem_Yuzyil%E2%80%9D_ve_mangala_oyunu.
52 Akşam, 10.12.2011.
53 Atlas Dergisi, Kasım 2011.
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nası için ter döktüler.54 Bu Ceylan kardeşlerin büyük başarısıydı. Üç sene 
önce unutulmaya yüz tutan en eski Türk zeka oyunu mangala tüm Türkiye 
çapında gençler arasında oynanması ve bir şampiyona gerçekleşmesi elbette 
küçümsenecek bir gelişme değildir. Bu gelişme de, tabii ki, halkın kendi milli 
oyununa sahip çıkmasının da rolü büyüktü.

Şubat 2010’da Ankara’daki Türkiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür-
lüğü’ne Ceylan kardeşlerle birlikte giderek mangala konusunda bir seminer 
verdik. Bununla cezaevlerinde mangalanın oynanmasına izin verilmesini sağ-
lamak amaçlanıyordu. Bizim mangala ve tarihi konusundaki sunumumuz-
dan sonra ismini hatırlayamadığım bir genel müdür yardımcısı çocukluğunda 
memleketi Trabzon’da bu oyunu “fotuk” adıyla oynadıklarını, ama zaman için-
de unutmuş olduğunu, bizim sunumumuzla hatırladığını ve bu milli oyunu 
destekleyeceklerini söyledi. Benden de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğü’nün Sesleniş isimli aylık dergilerinde yayınlanmak üzere 
bir makale istediler. Makalem derginin 2010 Mart sayısında “Dört Bin Yıllık 
Türk Zeka Oyunu: Dokuz Kumalak (Dokuz Taş)” başlığıyla yayınlandı. Nisan 
2010’da cezaevlerinde satranç dama ve tavla gibi oyunların yanında mangala 
oyununun oynatılmasını izin çıktı.55 Böylece yüz binlerce mahkum mangala 
öğrenme ve oynama imkanına kavuşmuş oldu.

2010 senesinde Turkcell şirketi üniversite öğrencileri arasında mangala 
oyununun tanıtımına sponsor oldu. Şirketin sponsorluğunda 12 şehirde 12 
üniversitede öğrencilere mangala oyunu tanıtıldı. Oyunun tanıtımından sonra 
gerçekleşen yarışmalarda birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere cep telefonu 
ve üçüncülere tablet bilgisayarlar gibi ödüller tayin edildi.56 Mangalanın ço-
cuklara ve gençlere öğretilmesinde en önemli gelişme ise 2012-2013 eğitim yı-
lında yaşandı. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı okullarda zeka oyunları ismiyle 
bir seçmeli ders koydu. Bu seçmeli derste satranç ve dama gibi oyunların yanı 
sıra mangala da öğrencilere öğretilmeye başlandı.57 Bu mangalanın gençler 
arasında yayılması açısından çok önemli bir gelişme oldu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 26-28 Ağustos 2016 tarihleri 
arasında İstanbul Küçükçekmece Bezirganbahçe Meydanı’nda organize edilen 
ve yağlı güreş müsabakaları, atlı cirit oyunları, mas güreşi, aba güreşleri ve 
geleneksel çocuk oyunları gibi milli oyun ve sporların I. Etnospor Kültür Festi-
vali’nde mangala da yerini aldı. Etkinlikte en dikkat çeken oyunların başında 
mangala geldi.58

Böylece Türkiye’de 2000’li yılların ortalarına kadar unutulmaya yüz tu-
tan mangal oyunu Kazakistan Dokuz Kumalak Federasyonu’nun destekle-
riyle birkaç yıl içinde tekrar canlandı. 1997’den 2006’ya yaklaşık on sene 
gibi kısa bir sürede mangala öğrenen ve oynayan insanların sayısı milyonu 

54 Hürriyet, 16.07.2010; Sabah, 22.07.2010.
55 Star, 21.04.2010.
56 Sabah, 26.12.2010.
57 Zaman, 23.09.2012.
58 http://www.haberler.com/etnospor-kultur-festivali-8733907-haberi/, Erişim: 2 Ekim 2016.
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geçti. Mangala araştırmaları ve tanıtımlarıyla tanınan Ceylan kardeşlerin ifa-
delerine göre, 2007’de Türkiye’de üç kişi olan mangala bilen ve oynayanların 
sayısı 2010 yılı başında 50 bine ulaşmış ve 2016 yılında ise bir milyonu geç-
miş bulunmaktadır.59 Bu şekilde son yıllarda mangala oynayanların sayısında 
büyük bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bunda, mangalanın okullardaki 
seçmeli zeka oyunları derslerinde öğretilmesinin büyük bir payı vardır. Şimdi 
Türkiye’de mangalada şampiyonalar düzenlenmektedir. Okullarda, kahveha-
nelerde, üniversitelerde ve hatta hapishanelerde bu oyun oynamaktadır. Türk 
halkı da geçmiş atalarının kültürel mirası mangala oyununda büyük bir öz-
lemle sahip çıktığı görülmektedir.

Oyun üzerine araştırmalarıyla tanınan Metin And’ın belirttiğine göre, man-
gala oyunu çocukların yetenek ve becerilerini geliştirecek özelliklere sahiptir. 
Özellikle matematik eğitiminde yardımcı olduğu bilinmektedir. Bunun dışında 
dikkatin yoğunlaştırılması, iyi bir hafıza ve sezgisel, matematiksel yetenekleri-
nin geliştirilmesi bakımından çocuklar için iyi bir kafa egzersizi olarak görül-
mektedir. Bu sebeple olsa gerek, Avrupa’da mangala ilkokullara ders olarak 
konması düşünülmüştür. Büyükler için de yararlı olduğu, özellikle strese iyi 
geldiği ifade edilen mangala çağdaş hayatta da sevilip oynanacak bir oyundur. 
And küreselleşmiş bir oyun olarak nitelendirdiği mangalaya rağbetin Avrupa 
ve ABD’de gün geçtikçe arttığını söylemektedir.60

Antropologlar bir toplumun kültür birikiminin tanınmasında milli oyunla-
rın önemli olduğu konusunda hem fikirdirler. Bir toplumun incelenmesi, eğer 
o toplumun oyunlarını kapsamadıysa, eksik kalır. Hangi yaşta olursa olsun 
oyun oynamayan insan önemli bir boyuttan yoksun kalır.61 Araştırmacı Philip 
Townshend’e göre bir toplumda, insanlarda en çok beğenilen ve örnek alınan 
niteliklerden şu yedisi Mangala oyunuyla ilgilidir:

Kurnazlık: Oyunun stratejisini planlamak ve oyun kurallarını kendi çı-
karları doğrultusunda kullanabilmek.

Uyanıklık: Karşısındakinin kurnazlığına karşı savunma ve önlem.
Önceden görme: Hazırladığı oyun manevrasına karşı rakibinin tepkisini 

kestirebilme yeteneği.
Esneklik: Beklenmedik durumlarda hemen tepki gösterebilme yeteneği.
Direnme: Tüm şaşırtmalara karşın, kendi planını sonuna dek sürdürebil-

me yeteneği.
Sağgörü: Oyunda rakibinden plan ve gücünü gizleyebilme yeteneği.
Bellek: Hasmının sağ görüsüne karşın, onun durumunu ve gücünü ne 

denli saklarsa saklasın kestirebilme yeteneği.62

59 http://www.on5yirmi5.com/haber/yasam/dogal-yasam/15173/osmanlinin-zeka-oyunu-man-
gala.html, Erişim: 5 Nisan 2014; http://www.haberler.com/etnospor-kultur-festivali-8733907-ha-
beri/, Erişim 2 Ekim 2016.
60 Metin And, “Küreselleşmiş Bir Oyun: Mangala”, Oyun ve Bügü Türk Kültüründe Oyun Kavramı, 
İstanbul, 2007, s. 342-351.
61 Metin And, Oyun ve Bügü Türk Kültüründe Oyun Kavramı, İstanbul, 2007, s. 345.
62 Metin And, “Çocuk Oyunlarının Kültürümüzde Yeri ve Önemi”, Ulusal Kültür, Nisan 1979.
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Sonuç olarak dokuz kumalak veya dokuz taş oyununu sadece bir strateji 
oyunu değil, aynı zamanda Türklerin dünya görüşünü yansıtan bir etnogra-
fik bir oyun olduğunu da söyleyebiliriz. Dünyada milletlerin kendi milli zeka 
oyunlarının olması, milli alfabelerinin olması gibi önemli bir kültürel özel-
liktir. Ayrıca dokuz kumalağın mankala adı verilen kendi türleri içinde en 
gelişmişinin olması, Türklerin yüksek bir kültüre sahip olduklarının bir diğer 
göstergesi olmaktadır. Osmanlı döneminde yaygın bir şekilde oynandığı bili-
nen oyun 2000’li yıllara gelindiğinde unutulmaya yüz tutmuştu. Ancak, Türk 
Dünyası’nın bu ortak oyunu Kazakistan Dokuz Kumalak Federasyonu’nun 
destekleriyle 2007 yılından itibaren Türkiye’de tekrar ilgi odağı olmuş ve 
2012-2013 eğitim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara zeka oyunlarını 
seçme ders olarak koymasıyla çocukların matematiksel zekasının gelişimine 
yararlı olan bu milli mangala tekrar yaygınlık kazanmaya başlamıştır.
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Öz

Bu makalede Türkiye’deki Tıp ve Eczacılık Eğitimi hakkında bilgiler verilir 
ve bu konuda bazı tüzükler incelenir. Böylece orijinal sonuçlara varılır.

Anahtar kelimeler: Tıp Eğitimi, Nizamnameler, Türk Tıp Tarihi.

Comments On Some Regulations On The Educations Of Medicine 
And Pharmacy In The Turkish Medical History

Abstract
In this paper, the knowledge about medical and pharmaceutical educati-

ons in Turkey are given and some regulations are pointed out. So, some origi-
nal results are obtained.

Keywords: Medical Education, Regulations, Turkish Medical History.

Giriş

Bütün bir antik çağ boyunca hatta orta çağın başlarında dünyada tıp öğ-
retimi kişisel yani usta-çırak şeklindedir ve bu gelenek sonraki yüzyıllarda 
da yer yer ve zaman zaman devam etmiştir. Buna rağmen M.Ö. III. yüzyıldan 
itibaren Eski Mısır’da İskenderiye’de kurumlaşmaya başlayan öğretim ve bu 
arada Tıp Öğretimi Urfa-Edessa ve Condi Şapur gibi dönemleri aştıktan sonra 
İslâm dünyasında medrese gibi ve çağı için çok bilimsel bir aşamaya ulaşıyor.

Ancak bütün bu gelişmesine rağmen medrese öğretimi de kişisel öğretim 
ile kurumlaşmış öğretim arasında bir adımdır. Çünkü bilinir ki medreseler-
den mezun olanlara verilen diploma o kurul adına değil, eğitimci şahıs adına 
verilirdi. Bu nedenle yakın zamanlara kadar İslâm ve Türk dünyasında yeti-
şenlerin hangi kuruluşta değil, kimin yanında yetiştiğinden söz edilirdi.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 225                Aralık 2016

* Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği Kurucu Başkanı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Kurucu Başkanı, ayseguldemirhanerdemir@gmail.com

225_Aysegul_Demirhan.indd   1 17.12.2016   09:53:57

37



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Bütün dünyada olduğu gibi Türk-İslâm dünyasında da örgütlenmiş bilim-
sel öğrenim üç safha geçirmiştir ki bunlara medrese-college, yüksek okul ve 
fakülte devri denmektedir. Onun için Türkiye’deki Tıp öğretimini incelerken 
de bu devreleri göz önünde tutmak gerekir:

Medrese Döneminde Tıp Öğretimi

29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet, 1 Ha-
ziran günü Ayasofya’da Cuma namazı kılmıştı.

İşte daha o gün İstanbul Üniversitesi’nin temeli atıldı ve Ayasofya yanın-
daki papaz odalarında Fatih’in öğretmeni Molla Hüsrev, Zeyrek’teki -şimdiki 
Atatürk Bulvarı- Pantokrator Manastırı’nda da Molla Zeyrek hemen derslere 
başladılar. Ancak 17 sene sonra bu kuruluşlar kendi esas binalarına kavuş-
tular ki buna da Fatih Külliyesi denmektedir.

Fatih Külliyesi, bugünkü deyimle site üniversiter, Fatih camii etrafında 
kurulan tetimne ve sahn yani lise ve yüksek okul olarak sekizerden 16 medre-
seden ve ayrıca imaret, ta’bhane (dinlenme yeri) aşhane, darüşşifa (hastane), 
hamam, sıbyan okulu ve kütüphaneden ibaretti. Uzun yüzyıllar doğu ve batı 
kaynaklarının açıkça belirttiklerine göre İslâmlarda hastane aynı zamanda 
bir okul, öğretim yeridir. Demek ki İstanbul’da ilk tıbbiye 1470’de kurulmuş-
tur. Her ne kadar Fatih Külliyesi’nin büyük vakfiyesinde burada okunan po-
zitif ilimler, yani matematik, biyoloji, felsefe gibi dersler arasında tıbbında 
bulunduğunu gösterir bir kayıt yoksa da İstanbul’daki Tıp Öğretiminin daha 
doğrusu İstanbul Tıp Fakültesi’nin başlangıcının bu darüşşifaya bağlanması 
yerindedir. Çünkü bir ana kanun diyebileceğimiz büyük vakfiyede sözü uzat-
mamak için bazı konuların ayrıca işleneceği, yani bugünkü terimle yönetme-
lik yapılacağı söylenmektedir. İşte böyle bir yönetmelik olan ve Topkapı Sarayı 
Arşivleri’nde 3882 no. ile kayıtlı olan küçük vakfiyede darüşşifada tıb talebe-
leri için odalar bulunduğu bildirildiği gibi, Evliva Çelebi de bu hastanede bir 
dersiam, yani bir idareci öğretmen bulunduğunu belirtmektedir.

Bu nedenledir ki tetimme medreselerinde ortaokul ve lise öğretimini ta-
mamlayan öğrencilerden birçoğu yüksek öğrenimin birçok dallarına ayrılır-
ken, bazıları da darüşşifada tıp eğitimine başlardı. Bu gibi öğrenciler Fatih 
Darüşşifası’nda pratik olarak yetiştikleri gibi, oradaki hekimlerin teorik bil-
gilerinden de faydalanırlar ve gereğinde medrese kütüphanelerindeki Arapça, 
Farsça veya Türkçe tıp klâsiklerinden yararlanırlardı. Bu da Fatih’in özel kü-
tüphanesinden çıkarak Fatih Külliyesi kütüphanelerine bağışladığı yüzlerce 
kitap arasında çeşitli tıp kitabının bulunmasıyla bellidir. O tarihlerde meşhur 
Paris Tıp Fakültesi Kitaplığı’nda ancak altı eser vardı.

Yüksek Okul Döneminde Tıp Öğretimi

1- Askerî Tıbbiye - Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane: Ancak Fatih Darüşşifası 
ile 1555’de kurulan Süleymaniye Tıp Medresesi’nde hatta diğer şehirlerdeki 
hastanelerimizde yetişen hekimler kısmen de olsa imparatorluğun hekim ge-
reksinimini karşılıyorsa da artık benzeri çağdaş kuruluşlara göre oldukça geri 
kalmış olan bu kuruluşların yeniden ele alınmaları gerekiyordu.
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Tıp öğretiminin modernizasyonu yolundaki ilk adım Selim III devrinde 
1805 yılında atılmıştır. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi (1774-1834)nin 
teşvikleri ile modern bir tıbhane kurmak isteyen Selim III (1789-1807), devrin 
taassubu dolayısıyla bunu başaramamışsa da 1805’de Kuruçeşme’de yalnız 
Rumlar için üniversite ve bir tıbbiye kurulmasına izin vermiştir. Başına da 
Buğdan voyvodasının kardeşi Dimitreşko Bey getirilmiştir ki, bu zat 1812’de 
idam edilmiştir. Gayesi ilk fırsatta Sakızağacı (Bahriye) Hastanesi’nde müs-
lümanlar için ayrıca bir tıbhane açmaktı. Ancak 1820 Rum isyanı, kısa za-
man sonra Kuruçeşme Üniversitesi’nin kapanmasına ve Kabakçı İsyanı’nda 
Selim III.’ün önce tahtına ve canına mal oldu. Buna rağmen Sultan Mahmut 
II (1808-1839) devrinde ve Yeniçeriliğin lağvından sonra kurulan yeni orduya 
(Asakir-i Mansure-i Muhammediye) hekim yetiştirmek için Mustafa Behçet 
Efendi, üçüncü hekimbaşılığı sırasında 13.1.1827’de bu hükümdara da bir 
başka öneri vererek yeni bir tıb mektebi kurulmasını bir kere daha salık verdi.

Sonra Yeniçeriliğin kaldırılması ile boş kalan Şehzadebaşı’ndaki Acemi Oğ-
lanlar Kışlası yanındaki Tulumbacıbaşı Konağı’nda 14 Mart 1827’de Tıphane 
ve Cerrahhane-i Âmire kuruldu.

Beyoğlu Zükûr Hastanesi’nin Kuledibi’ne nakli sırasında, bodrumlar te-
mizletilirken, Op. Dr. Asil Mukbil Atakam tarafından bulunarak İstanbul Tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü’ne gönderilen bir mermer kitâbede “Hekimbaşı 
Mustafa Behçet Efendi Tıp Medresesi bani-i muhteremi (kurucusu) 1242” den-
diğine göre bu yeni tıbbiye de başlangıçta Fatih ve Süleymaniye Tıbbiyeleri 
gibi bir medrese olarak kurulmuştur. Nitekim Mir’at-ı Mekteb-i Tıbbiye eseri 
de başlangıçta, derslerde, diğer medreseler gibi hasırlar üzerinde oturulduğu-
nu kaydetmektedir. Hatta bir süre anatomi dersi bile kadavra yerine modeller 
üzerinde verilmiştir.

Bu okulda üst katta Tıphane, altta ise Cerrahhane öğrencileri ayrı ayrı 
okurlardı. Okul gündüzlü ve öğretim süresi Tıphane’de 5, Cerrahhane’de ise 
3 sene idi. Tıphane’nin ilk nazırı (müdürü) Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi 
idi. Mustafa Behçet Efendi’nin kardeşi Abdülhak Molla, Mısırlı Hekim Ahmet 
Efendi, sonradan Mehmet Necati ismiyle müslüman olduğu söylenen Macarlı 
Hekim, müneccimbaşı Osman Salip Efendi, Dr. İstefanaki ve Boğos Efendiler 
de öğretim kadrosunda idiler.1

O devrin geleneğine uyarak ilk önce okulun 5.ci yani bugünkü tabirle 1. 
sınıf ve sonra her yıl sırayla diğer sınıflar açılmıştır.

Bu tarihte, önceden de belirtildiği gibi, okul yatılı değildi ve okula ilgiyi art-
tırmak üzere giriş, sınav ile yapılmazdı. Sınıf geçme de sınavla olmayıp sene 
içindeki müzakerelerde hocaların yetiştiğine kanaat getirdiği öğrenciler üst 
sınıflara alınır ve onların yerine de aday olarak devam edenler kabul edilirdi. 
Fakat zamanla Tulumbacıbaşı Konağı gittikçe artan talebe ihtiyacına cevap 
veremediğinden önce Cerrahhane 1831’de Topkapı Sarayı kıyılarında Değir-
menkapı denen yerde sur dışında kalan ve 3 koğuştan ibaret olan Hastalar 
Odası’na taşındı ve başına da Osman Saip Efendi getirildi.

1 Ayşegül Erdemir Demirhan, Tıbbi Deontoloji ve Genel Tıp Tarihi (Medical Deontology and General 
Medical History, Nobel Tıp Kitabevi, Bursa, 1996, s. 1-342.
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Sonradan Tulumbacıbaşı Konağı da Mansure hazinesince yani askerî ida-
rece bir kişiye satıldığından 1836’da tıbbiye de saray içindeki yani Gülha-
ne’deki Otlukçu Kışlası’na taşındı ki buna boyasından dolayı Kırmızı Kışla da 
denir. Bu bina sonraları Gülhane Hastanesi olan binanın ön kısmıdır. Ancak 
ağabeyi M. Behçet Efendi’nin ölümü ile okulun başına getirilen Abdülhak Mol-
la’nın verdiği bir öneri yazısı da o tarihte memur, hoca ve öğrenci olarak 139 
kişi olan Tıphane ile 107 mevcutlu Cerrahhane aynı yıl bu binada yeniden 
birleştiler. Bu tarihten itibaren her iki okul da yatılı oldu. Fakat aynı binada 
olmakla beraber Tıphane ve Cerrahhane’nin dersleri gene ayrı ayrı veriliyordu 
ve Tıbbiye’de öğretim İtalyanca, Cerrahhane de ise Türkçe idi. Fakat Tıphane 
ve Cerrahhane-i Âmire iki yıl sonra 1838’de bu sefer de Galatasaray’daki eski 
Enderun Ağaları Mektebi binasına bu günkü Galatasaray Lisesi’nin olduğu 
yere taşındı ve Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane ismini aldı. Viyana’dan geti-
rilen Dr. C.A. Bernard (1808-1844) de Muallim-i Evvel (doçent) olarak mekte-
bin ve derslerin yeniden düzenlenmesiyle görevlendirildi. Böylece Boerhaave, 
van Swieten, Baron von Stoerck gibi batının değerli hekim ve hocalarının bu 
çalışkan ve enerjik öğrencisi tıbbın bütün yeniliklerini Türkiye’ye getirdi. Ay-
rıca Dr. Stephane, Dr. Bernard’ın yardımcılığına, Hekimbaşı Abdülhak Molla 
da Tıbbiye Nezareti’ne getirildi.

Mektebin yeni baştan açılışında bizzat Sultan II. Mahmut bir konuşma 
yaptı. Bu açılışta Sultan Mahmut özet olarak şunları söylemişti:

“Burada Tıp bilimini Fransızca olarak okuyacaksınız. Şimdilik birçok ek-
sikleriniz ve zorluklarınız varsa da onların da kısa zamanda giderileceğini 
umar ve dilerim. Bizler bir taraftan bilgili hekimler yetiştirip orduda ve 
ülke içinde gerekli görevlerde kullanırken bir taraftan da Tıp dilini Türkçe-
leştirmede ve gerekli kitapları kendi dilimizde yazmağa gayret etmeliyiz.
Hekim olarak yabancı ülkelerden ne idüğü belirsiz birtakım kişilerin yur-
da gelmesinden ve buraya sokulmasından hoşnut ve razı değiliz.”

Sultan II. Mahmud, bitirme sınavlarında bile bulundu. 1839 dan sonra Dr. 
Bernard ve arkadaşlarının gayretleriyle Tıbbiye’de kuramsal öğretim terk edi-
lerek klinik ve poliklinik dersleri, diseksiyon hatta otopsi çalışmaları başladı. 
Okul zengin laboratuvarlara, güzel bir botanik bahçesine, bir kütüphaneye 
hatta matbaaya sahip oldu.2

Artık tıbbiyenin öğretim dili Fransızca idi. Hatta talebeye Lâtince bile öğre-
tilmekteydi. Bu sebeble Fransızca derslerini izlemeye yetmeyen tıb öğrencile-
riyle eski Cerrahhane mensupları cerrah sınıfına ayrılmış ve ayrıca gene 1839 
da bir de Eczacı sınıfı kurulmuştur. Her ikisinin de öğretim programları ve 
öğretim süreleri Tıbbiye’den farklıydı.

Dr. Bernard, bir taraftan idari işlerle uğraştığı gibi bir taraftan da Emrazı 
Dahiliye ve Seririyatı Dahiliye ve Hariciye (İç Hastalıkları ve Cerrahi) derslerini 
veriyor ve kitap yazıyordu. Kendisi aynı zamanda Avusturya Hastanesi hekimi 
olduğundan klinik derslerini hasta başında verdiği gibi, normal ve patolojik 

2 Erdemir, Lectures On Medical History and Medical Ethics, Nobel Tıp Kit., İstanbul, 1994, s. 1-30.
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anatomi için de oradaki ölülerden faydalanmıştır. Böylece Tıbbiyede ilk ola-
rak diseksiyon ve otopsi yapılmağa başlandı. 1842’de de mektebe bir klinik 
açılarak öğretim bakımından önemli ve ender vak’alar yatırıldı. Ayrıca birer 
fizik ve kimya laboratuvarı, kemikhane ve fizikahane, bir botanik bahçesi ile 
1837’de de zengin bir kütüphane kuruldu. Her ne kadar, Tıphane-i Âmire 
orduya müslüman hekim yetiştirmek için kurulmuşsa da Sultan Abdülmecid 
zamanında, 1839 tarihinde Tanzimat’ın ilânı ile eşitlik ilkeleri kabul edildiğin-
den 1841’den itibaren azınlıklar da Tıbbiye’ye kabul edilmeğe başladı. Ancak  
Museviler 1859’dan itibaren alınmışlardır.

İlk olarak Sultan II. Mahmud zamanında 1839’da Avrupa’ya öğrenci gön-
derilmesine karar verilirse de halkın bu fikri hoş karşılamaması üzerine vaz-
geçilir. Ancak 1847’dedir ki, ilk defa Tıbbiye Nazırı (Bakanı) olan Cerrah İs-
mail Paşa (1806-1880) bir Türk, bir Hristiyan, bir Rum ve bir Ermeni olmak 
üzere 4 öğrenciyi Viyana’ya gönderdi ki, bunlardan biri, sonradan Karantina 
Nazırı olan Muallim Arif Bey (? - 1895)’dir.

İşte bu gençlerin ve sonra gönderilen öğrencilerin başarıları sonucudur ki, 
1847’den itibaren Tıbbiye-i Şahane, Avrupalılarca fakülte olarak kabul edildi. 
Hekimlerimizin doktora sınavı vererek doktor unvanı almaları da ilk olarak 
Galatasaray’da başlar. Hatta 1843’de Abdülmecid ve diğer devlet büyükle-
ri huzurunda yapılan bir sınavla 67 öğrenciye ilk olarak doktorluk unvanı 
verilmiş ve hükümdar, başarı derecelerine göre bunların 12’sine albaylık ve 
yarbaylık, 31’ine binbaşılık, 15’ine yüzbaşılık vermiştir. Fakülte deyimi, tıp 
san’atı uygulatan yer anlamına alınırsa, tıbbiyenin daha 1843’de bu ismi al-
ması yerindedir. Ancak Beyoğlu’nda oturanlar için İstanbul yakasından he-
kim bulmak zordu. Bu nedenle merkezi bir durumda olan Bayezid’deki Sim-
keşhane karşısındaki eczacı dükkânı hekimlere nöbet yeri olarak verildi ve 
1845’den itibaren Mekteb-i Tıbbiye’den seçilen 10 doktor ile 2 cerrah geceleri 
sabaha kadar orada nöbet beklemek üzere atandı. Bunların ek ücretleri ile 
fakirler için parasız verilecek ilâçların ücretlerinin her ay maliye hazinesinden 
ödenmesi ve kudreti almayan hastalardan para istenilmemesi kararı verildi.

Sonradan gene Avusturya’dan çağırılan Dr. Spitzer de Dr. Bernard’a yar-
dımcı oldu. 1841’den itibaren tıbbiyede ilk olarak ölü üzerinde anatomi der-
si veren bu hekimdir. Bir şansızlık eseri olarak Dr. Bernard 1844 senesinde 
daha pek genç yaşta iken vefat edince Dr. Spitzer onun yerine Muallim-i Evvel 
(doçent) olmuştur. 1845’de harbiyede olduğu gibi Tıbbiye İdadisi de 5 sınıf ola-
rak ayrılmış ve Tıbbiye’nin Yüksek Öğretim Sınıfları da 6 seneye çıkarılmıştır.

1849’da Tıbbiye-i Şahane meşhur Galatasaray yangınında yanar, böylece  
birçok öğretim araçları, kitaplar, hatta mektebin resmî evrakı kül olur. Tıb-
biye bu sefer Halıcıoğlu’na bir zamanlar Mühendishane-i Berri-i Hümayun 
olan eski Humbarahane’ye yani Birinci Topçu Kışlası’na taşınır ve aynı sene 
botanik hocası ve Hekimbaşı Salih Efendi okul müdürlüğüne getirilir.

1865 kolera salgını sırasında Hunbarahane Kışlası hastahaneye çevrilin-
ce Askerî Tıbbiye bu kez Has Köye Gergeroğlu Konağı’na göç eder. Ancak bu       
yerleşme iki sene bile sürmez ve salgının bitmesine rağmen mektep tekrar 
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Halıcıoğlu’na dönmez ve 1866’da Sirkeci’ye Demirkapı’daki kışlaya nakledilir. 
1867’de burada sivil tıbbiye kurulur.3

Tıbbiyeler 1874 yılına kadar Demirkapı’da kalır ve o tarihte yeniden onarı-
lan Galatasaray’daki binaya taşınırlar. Fakat iki sene sonra burada Galatasa-
ray Sultanisi açılınca 1876’da tıbbiyeler tekrar Demirkapı Kışlası’na dönerler. 

Bu nakiller esnasında bile mektepte birçok yenilikler görülür. Ocak 1887’de 
bir Darülkelp Tedavihanesi yani Kuduz Müessesesi kuruldu. Bu tarihten iki 
yıl önce Pastör, Kuduz Aşısı’nı uygulamaya başladığı zaman kurulacak mües-
seseye, Pastör Enstitüsü için, Sultan II. Abdülhamid de 1000 altın ve ayrıca 
Pastör’e verilmek üzere bir Mecidi nişanı göndermişti. Bu hediyeleri götüren 
heyete Tıbbiye-i Şahane Dahiliye Muallimi Dr. Zoeros Paşa (1842-1907) baş-
kanlık ediyordu. İşte Paris’te bu açının hazırlanması ve uygulama usullerini 
öğrenen heyetin ülkeye dönüşünden sonra bu müessese kuruldu.

Kuduz müessesesini 1888’de Telkihhane yani Çiçek Aşısı Enstitüsü takip  
etti. Bunu kuran da Zoeres Paşa heyeti ile Paris’e giden Tıbbiye-i Şahane   
mualimlerinden Hüseyin Remzi Bey (1839-1894)’dir.4

Dahiliye kliniği yanında 1892’da Göz ve Kadın-Doğum Klinikleri açılır ve başı-
na Avrupa’da yetişmiş genç Türk hekimleri getirilir. Gene 1892’de Tıbbiye’de ayrı 
ayrı okuyan hekim ve cerrah sınıfları birleştirilir. 1893’de görülen kolera salgını 
üzerine bakteriyoloji dersi konur ve Tıbbiyeye ek olarak kurulan Bakteriyojihane-
nin başına Louis Pasteur’un önerisiyle talebelerinden Dr. Maurice Nicolle getirilir.

Bu sırada daha açılışından itibaren Sivil Tıbbiye’de başarı ile uygulanan 
Türkçe öğretim 1870 yılından itibaren Askerî Tıbbiye’de de başladı ve böylece 
okuldan mezun olan hekim sayısı hızla arttı. Sultan Abdühamid II (1876-
1909) zamanında 1892’de inşasına başlanan Haydarpaşa’daki Tıbbiye bina-
sının klinikler, teşrihhane ve fizyoloji laboratuvarı gibi bazı kısımları her ne 
kadar tamamiyle bitmese de Sultan Abdülhamid’in doğum yıldönümü olan 6 
Kasım 1903 Cuma günü binanın açılış töreni yapıldı ve Askerî Tıbbiye 1903-
1904 ders yılına bu yeni binada başladı. Bu acele taşınma dolayısıyla II. Meş-
rutiyet yıllarında yani 1908’de bile okulun yerleşmesi henüz bitmemişti.

Okulun üst katı geçici olarak seririyat (klinik) haline getirilerek Muallim 
Dr. Süleyman Numan Bey’in Seririyat-ı Dahiliyesi, Muallim Dr. Raşid Tahsin 
Bey’in Seririyatı Akliyesi (Akliye Kliniği), Muallim Dr. Celal Muhtar Bey’in Se-
ririyatı Cildiyesi, Muallim Dr. Akil Muhtar Bey’in Seririyatı Tedaviyesi ve Dr. 
Pepo Bey’in Seririyatı Asabiyesi yerleştirildi. Muallim Asaf Derviş Bey’in Seri-
riyatı Nisaiyesi de geçici olarak okulda kuruldu. Yeni kurulan bu kliniklerle 
beraber Tıp Fakültesi kliniklerindeki yatakların sayısı dört yüze yakın bir sa-
yıya çıktı. Gene o yıl okul için iki yeni pavyon inşasına başlandı. Her biri birer 
dershane ve 84 yatak ihtiva edecek bu pavyonlara Süleyman Numan Paşa’nın 
Dahiliye, Ziya Paşa’nın Göz, Orhan Abdi Bey’in Hariciye klinikleri yerleşti ve 
cildiye klinikleri ise eskisi gibi mektebin üst katında kaldı.

3 Esin Kahya - Ayşegül Erdemir Demirhan, Bilimin Işığında Osmanlıdan Cumhuriyete Tıp ve Sağlık 
Kurumları, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2000, s. 1-360.
4 Kahya - Demirhan, Not. 3’de a.g.e., s. 255-280.
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2- Sivil Tıp Okulu (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye): 1867’de Askeri Tıbbiye-
nin bir odasında kurulan Mülkî Tıbbiye’de öğretimin Türkçeleştirilmesi ülke 
sağlığı bakımından önemli bir olaydır. Çünkü kuruluş tarihi olan 1827 yılında 
Askerî Tıbbiye’de derslerin Türkçe olarak verilmeğe başlanmasına yani 1870 
yılına kadar geçen 40 küsur yıllık zaman içinde 1841’den itibaren müslüman 
olmayanların da okula kabulüne rağmen, yetişen hekim sayısı ancak 300’ü 
aşmıştır. Yani değil ülkenin sadece ordunun ihtiyacını bile karşılamaktan 
uzaktır. Halbuki Sultan II. Mahmut 1839 yılında Tıphane-i Âmire’yi Gala-
tasaray’da Tıbbiye-i Adliye-i Şâhane ismiyle ve modern bir şekilde öğretime 
açarken şöyle demiştir:

“Fenn-i Tıbb-ı Kâmilen lisanımıza alıp kütüb-ü lâzimeyi Türkçe tedvine 
say ve ikdam etmeliyiz. Sizlere Fransızca okutmaktan benim muradım 
Fransız lisanını tahsil ettirmek değildir. Ancak Fenn-i Tıbbi öğretimini ken-
di lisanımıza almaktır ve ondan sonra memalik-i mahrusa-i şâhanemin 
(ülkenin) her tarafında neşir eylemektir.”5

Bu nedenle 1852’de Tanzimant meclislerinden Meclisi Vâlâ azasından Ce-
malettin Efendi Mekteb-i Tıbbiye Müdürlüğü’ne gelince öğretimin Türkçeleşme-
si ile yakından ilgilendi ve 1855’de talebe arasından bir kısmını seçerek Fran-
sızca’dan başka Arapça, Farsça ve Türkçe öğrenecek seçkin bir sınıf oluşturdu. 
Sonra vak’anüvis olan Lütfi Efendi’yi bu sınıfa hoca olarak atadı ve yanına Arif 
ve Şevki Efendileri de yardımcı olarak verdi. Bu seçkin sınıf 6 sene böylece ye-
tiştiği halde Hayrullah Efendi, Cemalettin Efendi yerine mektebe müdür olunca 
bu konu ile ilgilenmemiş ve bu sınıf da dağılmıştır. Fakat bu sınıftan yetişen 
Kırımlı Aziz İdris Efendi ile arkadaşlarından Vahid, Hüseyin Remzi, Servet, İb-
rahim Lütfi, Bekir Sıtkı, Nafiz, Nedim, Hüseyin, Sabri, Emin, Ahmet Ali, Salih 
Efendi gibi genç ve idealist insanlar bu yola çalışmalara devam ettiler.6

1845 yılında okula öğrenci olarak girdiği halde sonradan tahsili terk eden 
ve bu seçkin sınıfa muallim muavini, sonradan mektebin İbare-i Türkiye ve 
Münşeat Muallimi ve nihayet Mekteb-i Tıbbiye Matbaa Müdürü olarak he-
kimlik ve okulla yeniden ilişki kuran Arif Bey’in Eyüp Sultan’a Baba Haydar’a 
Hacı Beşir Ağa Medresesi’ndeki odasında 1862’den beri gizlice devam eden bu 
çalışmalar 1866’da resmiyet kazanarak Tıbbiye-i Şahane’de bugünkü Türk 
Tıp Encümeni’nin temeli olan Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye’nin kurulması 
için ferman çıkmıştır.

Türkçülük cereyanının bu öncüleri bir taraftan Türkçe’ye çevirdikleri tıp 
eserleri ile Türk Dili ile Tıp Öğretimi yapılamaz iddiasında bulunanlara fiilen 
cevap verirken diğer taraftan da onların tazyikleri iledir ki, 1867’de Mülkî Tıb-
biye, Askerî Tıbbiye’nin bir odasında kuruldu ve bunu gene o yıl açılan sivil 
eczacılık sınıfı izledi.

Mülkî Tıbbiye’de öğretim, Türkçe olup öğretim süresi de 5 sene idi. Mezun 
olanlar Salise rütbesi ve 1.000 kuruş maaşla belediye tabipliklerine atanacak-

5 Bedii Nuri Şehsuvaroğlu, “Anadolu Türklerinde Eczacılık Tarihçesi”, Eczacılık Bülteni, 3 (8), 1961.
6 Şehsuvaroğlu, Eczacılık Tarihi Dersleri, Hüsnü Tabiat Matbaası, İstanbul, 1970, s. 31-129.

225_Aysegul_Demirhan.indd   7 17.12.2016   09:53:58

43



8 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

lardı. Okulun her ne kadar 1872 sonlarında ilk mezunlarını vermesi gereki-
yorsa da klinik öğretimin noksan olduğu göz önüne alınarak 1868’da okulun 
nizamnamesine bir madde eklendi ve Mülkî Tibbiye’de de dersler Askerî Tıb-
biye’de olduğu gibi 6 yıla çıkarıldı. Ayrıca okula rağbeti arttırmak üzere önce-
den kaldırılan giriş sınavları ve doktoralar zorunlu kılındı ve noksan görülen 
dersler ve 5 doktora sınavı daha eklendi.7

O sene bir yandan Mülkî Tıbbiye’ye bir yıl eklenirken bir taraftan da İda-
dî’yi tamamlamadan gelenler için ayrıca bir idadî (lise) sınıfı da açılmışsa da 
birkaç yıl sonra bu sınıf kaldırılmıştır.

İdare-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi ise İdare-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin 
oluşumundan ve görevlerinden söz eder.8

İdare-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi
Fasl-ı Evvel (Birinci Fasıl)
(İdare-i Tıbbiye-i Mülkiyenin Suret-i Teşkili Beyanındadır)

Birinci Madde: Mekteb-i Fünun-u Tıbbiye Nezareti’ne mülhâk olmak üze-
re Umur-u Tıbbiye-i Mülkiye için Nezaret-i Tıbbiye-i Mülkiye namıyla bir idare 
teşkil olunmuştur.

İkinci Madde: Nezaret-i Tıbbiye-i Mülkiye mâyetinde Cemiyet-i Tıbbiye-i 
Mülkiye unvanıyla bir hey’et bulunacaktır.

Üçüncü Madde: Cemiyet-i Tıbbiye bir reis ile sekiz azadan mürekkeb olup 
azanın altısı doktor etibba (hekimler) ve ikisi doktor eczacı olacak ve cemiyetin 
mâiyetine bir kâtip dahi temin kılınacaktır.

Dördüncü Madde: Cemiyetin reisine şehriyye (aylık) iki bin beş yüz ve 
kâtibine iki bin kuruş maaş tahsis olunub içtimâ ettikleri günlerde birer Os-
manlı yüzlük altını ücret verilecektir.

Beşinci Madde: Nezâretini reyiyle Mekteb-i Fünûn-u Tıbbiye’nin doku-
zuncu ve onuncu sınıflarından cemiyete lüzumu mikdar talebe dahi idhal 
olunabilecektir.

Fasl-ı Sâni (İkinci Fasıl)
(Nezaretin Vezâifi (Görenleri) Beyanındadır

Altıncı Madde: Umur-u Tıbbiye-i Mülkiye Nazırı Mekteb-i Fünun-u Tıb-
biye’ye ait hususatta Makam-ı Seraskeriye merbûtiyeti (bağlılığı) beâki olmak 
üzere

(İşler)
Mesâlih-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin (Sivil Tıbbiyenin İşleri) icrasında Dahiliye 

Nezareti’ne müracaat edecek ve Umur-u İcraiye hakkında tahsil-i malûmat 
için vilâyet ile dahi muhabere eyleyeceklerdir.

Yedinci Madde: Mesâlih-i Tıbbiye-i Mülkiye’den nezarete âid olacak icraat 
işbu nizamnamede tayin olunan mevaddan (maddelerden) ibâret ve bunların 
külliyatı dahiliye nezaretinden istizâna (danışma) muvafık olup müteferriatı 

7 Feridun Nafiz Uzluk, Genel Tıp Tarihi (I), Güzel İstanbul Matbaası, Ankara, 1958.
8 “İdare-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi”, Düstur, 1. Cild, 2. Tertip, İstanbul Matbaa-i Amire, 
1289/1873, sh. 803-807.
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(teferruatı) dahi cemiyetin kasasına doğrudan doğruya mevki-i icraya konu-
lacaktır.

Sekizinci Madde: Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiye aza ve memurlarının intiha-
bı (seçimi) nezarete aiddir.

Fasl-ı Sâlis (Üçüncü Fasıl)
(Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiyenin Vezâifine Dâirdir)

Dokuzuncu Madde: Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin Vezâif-i Esasiyesi 
evvelâ sıhhat-ı umumiyeye aid mesâlik-i mezkûre (adı geçen işler), saniyen 
(ikinci olarak), memâlik-i sâirede olan Cemiyet-i Tıbbiye ile bu vazifeye mü-
teallik muhaberat mühimme ve münasebetin icrası, sâlisen (üçüncü olarak) 
nezaret-i tıbbiye-i mülkiyenin emr-i bahtında olmak üzere mülkiye tababet 
ve eczacılıklarına aid icraatının usulen tetkikiyle beraber bunlara terettüp 
eden kâffe-i mevadd-ı (bütün maddeler) mesâilin (işlerin) temyizi ve tababet-i 
belediye ve beledî ispençiyarlık nizamnamelerinde tabib ve eczacılar hakkın-
da muharrer olan usul-ü intihabiyenin (seçim usulünün) icrası ve edviyenin 
(ilaçların) keşf ve muayenesi, tababet-i belediye ile eczacılara râci e muhake-
me şekline girerek dava-i vakâiye fena hûkm tertibi, hükümetin talebi üzerine 
tıbb-ı kanuniye bir keşfiyatın teftişiyle icabeden talimatın tanzimi ve lüzûmu 
hâlinde tıp kanunu cemiyeti şeklini alarak keyfiyetin bilfiil teftişine ve kaffe-i 
tahlilat ile umumen keşfe dair icraata rey-i itası maddelerinden ibarettir.

Onuncu Madde: Emraz-ı Umumiye (genel hastalıklar) vesâirenin men-i 
davet ve sirayeti (bulaşıcılığı) isbata tayin ve Guraba hastahanelerine nezaret 
ve muhtaç olan aceze için tedâbir (önlemler) almak, cemiyet-i tıbbiyeye âittir.

Onbirinci Madde: Vilâyette emraz-ı umumiye vesâirenin zuhurunda ma-
hallî etibbasının ittihaz edeceği tedabirin beyannameleri nezaret-i tıbbiye-i 
mülkiyeye ve nezaret tarafından dahi cemiyet-i tıbbiyeye ita olunarak tâdil 
edildikten sonra kaleme alınacak talimnameler icra mahallerine gönderilmek 
üzere cemiyet tarafından nezarete verilecektir.

Onikinci Madde: Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiye vilayete tayin olunan etib-
banın suret-i hareketlerine talimnameleri tanzim ve bunların harekât mua-
melâtına mütemediyen nezaret edecek ve vilayette sıhhiye meclisleri veya ce-
miyetleri teşkil olundukça nizamname layikalarını kaleme alıp icraatını dahi 
teftiş eyleyeceklerdir.

Onüçüncü Madde: Devâir-i belediyenin (belediye dairelerinin) ve onların 
mâiyetlerine memur etibba’nın tetkikatıyla icraları idare-i belediyeye aid olan 
umur-u tanzimiye ve tedabir-i âdiye-i sıhhiyeden maada ahvalde fenn-i tıbba 
aid mevâdd (maddeler) tıbbiyece teyin ve hükm edilecekdir.

Ondördüncü Madde: Cemiyet-i Tıbbiye, teftiş vazifelerini icra etmek için 
lüzum gördükçe vilayete teftiş memurları tayinini Bâbıâli’ye arz etmek üzere 
nezarete tebligat icra eyleyeceklerdir.

Onbeşinci Madde: Cemiyet-i Tıbbiye, haftada iki defa in’ikâd edecek (top-
lanacak) ve etibbadab (tabiplerden) olan azası, her ictimada bulunmağa mec-
bur olub eczacı azaları on beş günde bir bulunacaklardır.
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Onaltıncı Madde: Cemiyetin icab-ı mevâsime (mevsimlere) göre evkât-ı 
in’ikâdı (toplanma vakitleri) nezaretin reyiyle reis tarafından tayin olunur.

Onyedinci Madde: Cemiyet hey’etinin suret-i devamları muayyen olmak 
üzere reis nezdinde bir defter bulunacak, vakt-i küşâdından (açılışından) ya-
rım saat geçmesine kadar gelen azanın esâmisi (isimleri) sırasıyla işbû defter 
kaydedilerek yarım saat bittiğini müteâkıle yazıları isimlerin zirine (aşağısı-
na) reis tarafından bir kat keşidesiyle defter kapanıp mevadd-ı atiyede beyan 
olunduğunu vechile müzakerata devam olunacaklardır.

Onsekizinci Madde: Cemiyet azalarından biri mazeret veyahut bir resmi 
memuriyetinden hâsıl olmuş hâller dışında sebepler ile birbirini müteakıb üç 
defa bulunmadığı halde kendisine müstafi nazarıyla bakılıp yerine derhal di-
ğeri tayin olunacakdır.

Ondokuzuncu Madde: Cemiyetin açılışına müteâkıb içtima-ı sabıkın (ge-
çen toplantının) müzakere mazbatası okunacak ve zabıtta noksan görüldü-
ğünde tamamlanıp, tashih olunduktan sonra, ziri (aşağısı) reis ve aza tarafın-
dan tasdik ve imza edilecek ve evvelâ nezaretten havaleli kağıtlar ve cemiyete 
merbût (bağlı) komisyonlar olduğu halde onlardan gelen takrirler ve sonra 
sâir işler müzakere olunacakdır.

Yirminci Madde: Reis, cemiyet işlerini tarihlerine göre müzakere sırasına 
koyacak ve fakat bir maddenin takdim-i müzakeresi arz eden biri tarafından 
ihtar olunub bu suret azâyı sâire tarafından dahi kabul ve tasdik kılındığı 
halde o maddenin tarihi sonraya ait bile olsa evvel müzakere edileceklerdir.

Yirmibirinci Madde: Reisin gıyalarda cemiyetde mevcut olan aza, içlerin-
den birini riyasete intihale edeceklerdi (seçeceklerdir).

Yirmiikinci Madde: Cemiyetin müzakerelerinde ekseriyet-i reye itibar edilecek 
ve müsavât (eşitlik) vukuunda reisin reyinin bulunduğu taraf tercih olunacakdır.

Yirmiüçüncü Madde: Beşinci Madde mucibince Mekteb-i Fünûn-u Tıb-
biye talebesinden cemiyete dâhil olanlar, müzakere vukuunda beyan-ı reye 
memur olmayıp yalnız sual olunan şeylere mutalâa edebileceklerdir.

Yirmidördüncü Madde: Cemiyet, iş bu nizamname ile tayin olunan hu-
kuk kaidelerine göre bilâhare tadilâta lüzum gördükçe ve fenn-i tıbba dair 
terâkkiyat ve islahâta muttali oldukça lâzım gelen layihaların kaleme olub ne-
zarete ita eyleyecek ve nezaret dahi bunları zâtî mutalâalarını ilâve ile beraber 
Bâbıâli’ye ulaştıracaklardır.

Fi 27 Şubat Sene 1286/1870.

Yine diğer bir nizamname olan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi 
(Sivil Tıbbiye) de okula alınacak öğrenciler hakkındadır.9

(Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi) (Sivil Tıbbiye)
(Mektebe Alınacak Şâkirdan (Öğrenciler)

Mekteb-i Rüştiye’den ya şahadetname olarak çıkmış olanlar, yahud olduk-
ça malumat sahibi bulunan teb’a, Devlet-i Âliye-i İslam ve Hıristiyan gençle-

9 “Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi (Sivil Tıbbiye)”, Düstur, 1. Cild, 2. Tertip, Matbaa-i 
Amire, İstanbul 1289/1873, sh. 807-813.
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rinden olunub onaltı yaşından aşağı ve yirmibeş yaşından yukarı olmayacak 
ve içlerinde taşralı bulunanlar doktorluk diplomalarını istihsal ettiklerinde 
kur’adan muaf olup esnayı tahsillerinde yalnız devamsız ve tahsile kabiliyet-
sizliği görülenler buraya tabi olacakdır. Bunlar bildiği mertebe taşralılardan 
olmak ve tababet ve eczacılıkdan herhangisine dâhil olacaksa o vechile kay-
dolacaktır.

İşbu mektebe devam edecek talebe maaşsız olarak sabah gelip akşam ha-
nelerine gideceklerdir.

Mekteb-i mezkûr (adı geçen), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Nâzırı bulunan 
zâtın nezaretinde olub şimdilik Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane dahilinde olarak 
bir binbaşı müdür ile yalnız birinci sınıf hocası ibtidâyı teşkilinde memur 
olunacakdır.

Mekteb-i Mezkûre’de tedris ve talim olunan fünûnun (derslerin) cümlesi 
mutlaka Türkçe lisân ile tedris olacakdır.

Mekteb-i Mezkûre’de tahsil olunacak fenlerin bir kısmı ulûm-u tıbbiye  
(tıbbiye ilimleri) ve diğer kısmı fünûn-u ispençiyeriye (eczacılık bilimleri) ola-
caktır.

Talebe-i mekteb beş sınıfdan ibaret olup tahsil-i tababet beş sene müddet-
te bitirilecektir.

(Birinci Sınıf Dersleri): İlm-i Hikmet (Fizik), İlm-i Kimya.
(İkinci Sınıf Dersleri): İlm-i Teşrih (Anatomi), Fenn-i Nebatat (Botanik), 

Fenn-i İspençiyari (Eczacılık).
(Üçüncü Sınıf Dersleri): İlm-i Hayvanat (Zooloji), Müfredat-Tıp (Farma-

koloji).
(Dördüncü Sınıf Dersleri): İlm-i Emraz-ı Dahiliye (İç Hastalıkları), Seriri-

yat-ı Tıbbiye (Klinikler), İlm-i Emraz-ı Hariciye (Cerrahi), Seririyat-ı Hariciye, 
Tıp Kanunu (Adli Tıp).

(Beşinci Sınıf Dersleri): İlm-i Emraz-ı Dahiliye, İlm-i Emraz-ı Dahiliye, 
İlm-i Emraz-ı Hariciye, Fenn-i Kıbâle (Doğum Bilgisi).

İşbu beş sınıfta tedris olunacak dersler için sekiz hocanın lüzûmu olacak-
tır şöyle ki ilmi hikmet-i tıbbî (Fizik) ve ilmi kimya için bir hoca, ilmi teşrih 
(anatomi) için bir hoca, ilmi nebatat ve hayvanat için bir hoca, kanun-u tıp 
(adli tıp) ve fenn-i kıbale için bir hoca, müfredatı tıp ve fenni ispençiyari için 
bir hoca, ilmi emrâzı dahiliye ve seririyatı tıbbiye için bir hoca, ilmi emrazı 
hariciye ve seririyatı hariciye için bir hoca olacaktır.

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların hocaları, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de 
mevcut bulunan hoca muavinlerinden olup, dördüncü ve beşinci sınıflar için 
müstâkil iki binbaşı ile bir kolağası (yüzbaşı) hocalar tayin olunacak ve bu binba-
şılardan biri, seririyatı tıbbiye ve ilmi emrazı dahiliye hocalığı ile müdür-ü mektep 
ve biri ilmi emrazı hariciye (cerrahi) ve seriryatı hariciye (klinik cerrahi dersi) 
hocası ve kolağası bulunan fenn-i kıbâle (doğum) ile tıp kanunu hocası olacaktır.

Talebenin hâl ve harekâtına dikkat etmek üzere iki nefer sınıf başı ola-
caktır ve bunların birisi mektebin ibtidâyı teşkilinde ve diğeri dahi dördüncü 
sınıfın teşekkülünde alınacaktır.
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Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de bulunan, 
dördüncü ve beşinci sınıfla şâkirdanı (talebesi) Gurâba Hastahanesi’nde seri-
riyat (klinik) görecek ve ilmi emrazı ve fenni kıbale ile tıb kanunu dersi tedris 
edecek ve bu sınıfların hocaları mektebin müstâkil (bağımsız) memuru olup üç 
evvelki sınıflar hocalarına beşer yüz kuruş mâhiyye (aylık), tahsis olunacaktır.

Beher sene Şevvâl-i Şerifin onuncu gününde derslere başlanıp Recebin 
başlangıcında bitirilecektir.

Bir senede ilm-i tedrisiye ikiyüz on günden ibaret olub her bir hocanın ve-
receği dersler, hocalar marifetiyle ilmi mezkûreye münasib şekilde taksim ve 
her bir ders o sürede bitirilecektir.

(Tadilât)

Cuma (1), Ramazan (30), Bayram (10), Mevlûd (1), Leyâl-i Kanâdil (Kandil 
Geceleri) (3), Cülûs-u Hümayûn (Tahta Çıkma) (1).

Her bir hoca, haftada beş gün verip bir günde geçmiş dersleri edâ edecektir.
Her bir dersin müddeti, o fennin saat ve ehemmiyetine göre bir veya bir-

buçuk saat olacaktır.
Bir sene zarfında okunan dersler Receb-i Şerif’in başlangıcında tamamla-

nacağından bu ayda derslerin tekrarıyla meşgul olunacaktır.
Şaban-ı Şerîf’in başlangıcından sınıf imtihanlarına başlanıp onbeşinde ta-

mamlanacaktır.
Şakîrdân (talebe) beher gün devama ve yedi saat müddet mektebde ikâme-

te mecbûr olacaktır.
Bir sene zarfında altmış kere dersinde bulunmayan talebe imtihana kabul 

olunmayacaktır.
İmtihanda âlâ (iyi) ve aliyy-ül-a’lâ (pekiyi) cevap verenler, üst sınıfa geçe-

bilip kârîb-ül âlâ (iyiye yakın) cevap verenler ile ednâlar (alçak not alanlar) 
geçemeyecektir.

Her bir sınıfta aliyy-ül-a’lâ cevap verenlerden üç talebeye yüz, yüz elli ve iki 
yüz kuruş bir hediye verilecek, işbu hediye mesârif-i müteferrika (ufak tefek 
masrafların parası)dan tedarik olunacaktır.

Tahsillerinin bitiminde talebeler hocaların huzurunda birkaç fenden bir 
saat nikden ilmi tartışma edecekdir.

Tedris ve tahsil mümkün mertebe faydalı suretle olacaktır.
Her bir hoca derslerini muntazam yaparak ve mektebde bulunarak ders-

lerini verecekdir.
Hocalar nezaret tarafından seçilen kitablara müracaatla fenn-i Türkçeye 

tercüme ve Arabi ve Türkîlerini bulamadığı ıstılâhâtın (deyimlerin) Fransızca-
larını aynıyla kabul ederek talebeye tedris edeceklerdir.

Tahsil-i fenn-i ispençiyari (eczacılık) üç seneye münhasır olup tıp dersle-
riyle birlikte tedris olunacaktır.

(Birinci sene): İlm-i hikmet (fizik), İlm-i kimya.
(İkinci sene): Fenn-i Nebatat, Fenn-i İspençiyâri.
(Üçüncü sene): Müfredat-ı Tıp (Farmakoloji), İlm-i Hayvanat (Zooloji).
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Eczacı talebeler hakkında gerek tahsilce gerek imtihanca olacak muamele 
tababet tahsilinde bulunan talebeler gibi olacaktır.

Tedris oluncak derslerin vakit ve zamanı cedvel-i mahsus mucibince ola-
caktır.

Birinci sınıf talebeleri elli neferden (kişiden) ibaret olup bu mikdarı tecavüz 
etmemek ve sene sen beş sınıf dolduğu halde mektep mevcûdu ikiyüze bâliğ 
olacaktır.

Müdür bulunan zat kendi vazifesi olan idarî işlerle beraber tercüme tashi-
hiyle meşgul olacaktır.

(Mektebin Küşâdında (Açılışında) Birinci Sınıf Dersleri İçin Alınacak 
Memurlar)

(Tedrisiyye ve Maaşları)

Kuruş
500 1 İlm-i hikmet (fizik) için

2250 1 İlm-i kimya için

200 1 Sınıf başı

1000 1 Masarif-i Müteferrika (Diğer Masraflar)

(İkinci Sene Alınacak Memûrîn-i Tedrisiyye ve Maaşları)
500 1 İlm-i Teşrih (Anatomi) İçin

500 1 Fenn-i Nebatat İçin

500 1 Fenn-i İspençiyari İçin

(Üçüncü Sene Alınacak Memûrîn-i Tedrisiyye ve Maaşları)
500 1 Fizyoloji İçin

(İlm-i hayvanat için nebatat hocası olacağı)

1000 - Müfredat-ı tıp için
(Fenn-i İspençiyarı hocası olacağı)

(Dördüncü ve Beşinci Seneler İçin Alınacak Memûrîn-i Tedrisiyye ve Maaşları)
10000 - İlm-i Emrâz-ı Dahiliye ve Seririyat-ı Tıbbiye

(Mektep Müdürü)

2250 1 İlm-i Emrâz-ı Hariciye ve Serirayat-ı 
Cerrahiye için

1250 2 Tıp Kanunu

300 1 Sınıfbaşı

3950 Birinci sene başından nihâyetine kadar 
beher mâh (ay) bitimine kadar lazım gelen

5450 İkinci sene başından nihâyetine kadar beher 
mâh (ay) bitimine kadar lazım gelen

5950 Üçüncü sene başından nihâyetine kadar
beher mâh (ay) bitimine kadar lazım gelen

9750 Dördüncü sene başından nihâyetine kadar
beher mâh (ay) bitimine kadar lazım gelen
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Birinci sene mektebin yalnız birinci sınıfı mevcud olacağından müdür ile 
bir hoca alınacaktır.

Birinci sene birinci sınıfa ilm-i hikmet (fizik) için alınmış olan hoca, ikinci 
sene kimya dersini de beraber verecektir.

İkinci sene ikinci sınıf açılacağından üç hoca dahi alınacaktır. Birinci İlm-i 
teşrih (anatomi), biri fenn-i nebatat, biri dahi fenn-i ispençiyari (eczacılık) için, 
üçüncü senesi üçüncü sınıf açılacağından fizyoloji için bir hoca alınıp, ilm-i 
hayvanat ve nebatat hocasına ve müfredat-ı tıbbiye (farmakoloji), fenn-i is-
pençiyari hocasına ihâle olunacaktır.

Dördüncü sene açılacak olan dördüncü sınıfa ilm-i emrâz-ı dahiliye ve serî-
riyat-ı tıbbiye ve ilm-i emrâz-ı hariciye ve seririyât-ı cerrahiye ve tıp kanunu 
dersleri için üç hoca lâzım ise de onlardan biri müdür olacağından seririyât-ı 
cerrahiye ve emrâz-ı hariciye için binbaşı ve tıp kanunu için bir kolağası (yüz-
başı) hoca alınacaktır.

Beşinci sene açılacak beşinci sınıfın derslerini yine dördüncü sınıf hocaları 
okutacaktır.

İşbu sene bitiminde memuriyetlerini hakkıyla icra edip muvafık doktorlar 
yetiştirdikleri anlaşılanların kendilerine münasip şekilde mükâfat ihsan olunur.

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin Nizamnâmesi Esasiyesine Zeyl (Ek)

Birinci Madde: Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de tedrisi şart olan fünûndan 
başka sıhhate maraz-ı umumiye ve hıfzısıhha ve cerrahi-i sagîr (küçük cerra-
hi) fenleriyle coğrafya ve ulûm-u riyaziye dersleri dahi okutturulacaktır.

İkinci Madde: Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin tahsil müddeti yedi sene 
olacaktır.

Üçüncü Madde: Etibbayı Mülkiye liva, vilayet ve teftiş sınıfları unvanla-
rıyla üç sınıf itibar olunup liva (kaza ile vilayet arası) talibleri bin kuruş (1000 
krş) maaş, ile rütbe-yi sâliseye (üçüncü derece rütbe), vilayet tabipleri, bin-
beşyüz kuruş (1500) maaş ile rütbe-yi sâniye (ikinci derece) ve müfettişler 
ikibin kuruş (2000) maaş ile rütbeyi sâniye, sınıfı evvel (birinci sınıf) ile dere-
celeneceklerdir.

Dördüncü Madde: Tıbbiye-i Mülkiye’de tahsilini tamamlayarak icâzetna-
me (diploma) alanlar ilk önce liva hekimi sınıfına mahsus olan mükafata nâil 
olacak ve bunların terfii, liva tababeti sınıfında üç sene hizmete ve ondan 
sonra vilâyet hekimi sınıfında bulunacaktır. Vilayet hekiminin teftiş sınıfına 
intikali dahi üç sene müddetle hizmette olacak ve etibbanın sınıflarına mah-
sus maaşlarına beş yüz kuruş zam yapılacaktır.

Beşinci Madde: Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de Fenn-i İspençiyari tahsil 
edip eczacılıkla çıkanlar dahi liva (kaza ile vilayet arası bir idari bölge), vilayet 
eczası unvanıyla iki sınıf itibar olunub liva eczacıları beş yüz kuruş maaş ile 
rütbe-yi sâliseye (üçüncü derece), vilayet eczacıları yedi yüz elli kuruş maaş 
ile rütbe-i sâniye (ikinci derece)ye müstahak olacaklardır.

Altıncı Madde: Hekim ve eczacıların maaşları memuriyetlerine mahsus 
olacaktır.

Fi 16 Cemaziyelâhir Sene 1287/1871.
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Ancak Demirkapı’daki bina sivil ve asker talebelerin günlük öğretimleri-
ne yetmediğinden Mülkî Tıbbiye için önce Ahırkapı’da yeniden bazı klinik ve 
dershaneler inşa edilerek 1873’de buraya nakledilmiş ise de bu ek kuruluşlar 
da yeterli olmamıştır. Bu nedenle 1893 yılında Maarif Nezareti’nce Kadırga 
Meydanı’na bakan Menemenli Mustafa Paşa Konağı (bugün yerinde bir ilko-
kul yapılmıştır) 4.000 altına satın alınarak binaya Dahilî, Haricî, Efrencî-Cil-
dî (Deri-Frengi) Kehhalî (Göz), Üzvii Hançerevî (Kulak-Burun-Boğaz), Vilâdî-i 
Nisaî (Kadın-Doğum) klinikleri, Bakteriyoloji, Hikmet (Fizik), Kimya, Fennî 
İspençiyari (Farmakoloji) ve Fizyoloji laboratuvarları ile Teşrihhane ve diğer 
detayları taşıyan pavyonlar eklendikten sonra Mülkî Tıbbiye oraya nakledildi 
ve 1909’da Haydarpaşa’daki binada yeniden Askerî Tıbbiye ile birleşinceye 
kadar orada kaldı.

Mülkî Tıbbiye’de önceleri Askeri Tıbbiye Nezareti’ne bağlı iken idarî bakım-
dan zaman zaman Maarif, Dahiliye ve Maliye Nezaretlerine bağlanmış ise de, 
bilimsel bakımdan daima Tıbbiye-i Şahane’ye bağlı kaldı. İlk müdürü Askerî 
Tıbbiye Emrazı Dahiliye Muallimi Binbaşı Kırımlı Aziz İdris Bey’dir. Onun ve-
fatından sonra gene Türkçe öğretim taraftarlarından ve Askerî Tıbbiye Emra-
zı Umumiye Muavini Hüseyin Sabri Bey geldi. Onun başka göreve atanması 
üzerine Askerî Tıbbiye Nebatat Muallimi İzmirli Hacı Ali Paşa müdür oldu ve 
onu da Askerî İdadî Riyaziye Muallimi Ferik Ziya Paşa, Edirne Jandarma Ko-
mutanı İbrahim Paşa ve Mülkî Tıbbiye mezunlarından Dr. Arifi Paşa izlediler. 
Dönemin sıkı idaresi Mülkî Tıbbiye’ye ilk adımını Hacı Ali Paşa’nın müdür-
lüğü sırasında mektebe dahiliye zabiti olarak gelen Askerî Tıbbiye’nin eski 
Zabitlerinden Yüzbaşı Faik Bey ile atmıştır.

1896 Temmuz’undan sonra Mülkî Tıbbiye de Askerî Tıbbiye gibi ilmî ba-
kımdan Mekâtibi Askeriye Nezareti’ne yani Müşir Zeki Paşa’nın idaresine ve-
rildi ve ancak 1908’de bu idareden kurtuldu.

1909’da Askerî ve Sivil Tıbbiyeler fakülte olarak Haydarpaşa’da birleşince 
Kadırga’da boş kalan ahşap binada bir Eczacı-Dişçi ve Ebe Okulu açıldı.

III. Fakülte Devri: O tarihe kadar Kadırga’da Menemenli Mustafa Paşa 
Konağı’nda bulunan Mülkî Tıbbiye 01.10.1908’de Maarif Nezareti’nin anî bir 
kararı ile fakülte unvanını aldı. Askerî Tıbbiye daha 1847’den beri Avrupa’da 
fakülte kabul ediliyordu.

Nihayet Askerî ve Mülkî Tıbbiyeler 1909’da Haydarpaşa’daki binada birle-
şerek Tıp Fakültesi ismini aldılar. Bu sırada 29.09.1909’da Dekanlığa seçilen 
Operatör Dr. Cemil Paşa (Topuzlu)’nın fakültenin Avrupa’daki benzerleri aya-
rında ilerlemesi bakımından büyük emekleri geçti.

İlk Dünya Savaşı, Tıp Fakültesi’nin tarihinde de önemli rol oynar. Çünkü 
daha ilk yıl, asistanından profesörüne kadar hemen hemen bütün öğretim 
kadrosu askere alındığından 1914’de fakülte açılamadı. Hatta birçok okullar 
gibi fakülte binası da Askerî İhtiyat Hastanesi olarak ayrıldı. Müderris Ziya 
Nuri Paşa bu hastanenin baş tabipliğine atandı.

Önce 750 yataklı olan hastane 1500 yatağa çıkarılınca bütün koğuşlar, 
laboratuvarlar, hatta koridorlar yatakla doldu. Tıp Fakültesi İhtiyat Hastanesi 
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önce askeriyeye bağlı iken sonra Kızılay emrine geçti. Nihayet 1915 sonların-
da düşman yenilip Çanakkale’den çekilince hastane kapatıldı. Böylece 1916 
ilkbaharında yeniden öğretim başladı ve o sene altışar aylık iki devre öğretim 
yapılarak iki sınıf mezun edildi. Fakat öğretim kadrosunun çoğu şehit düştü 
ve geriye kalanların da bir kısmı terhis edilmemişti. Bu nedenle öğretim, öğre-
tim üyelerinin fedakârlıklarıyla sağlandı.

Tıbbiye Haydarpaşa’daki binada 30 yıl kaldı. Fakat binanın şehrin mer-
kezinden uzak olması bazı klinik hocalarını memnun etmiyor ve öğrencilere 
yeterli oranda hasta gösterilmediği bahanesiyle okulun yeniden İstanbul ya-
kasına nakli isteniyordu.

İlk adım olarak Cağaloğlu’nda bugünkü Türk Tabipler Birliği binasında 
bir poliklinik açıldı. Aslında 1917’de fakülteye normalden çok öğrenci alın-
dığından bu bir zorunluluk halini almıştı ve gerekli ödeneğin 4.000 lirasını 
Dahiliye, 5.000 lirasını da Hariciye Nezareti ödemişti.

1917’de faaliyete başlayan poliklinikte haftada dört gün hasta kabul edi-
lirdi. Staj ve klinik sınıflarından öğrenciler posta posta poliklinik günlerine 
gelirler, hastaların müşahedelerini alarak muayene eder ve hocalarına da tak-
dim ederlerdi.

Cumartesi Hariciye Faik Bey, Abrevaya Efendi
Dahiliye Esad Bey

Etfal Kadri Raşit Paşa
Pazartesi Hariciye Kerim Sebatî

Dahiliye Abrevaya Efendi, Esad Bey
Ayniye Ziya Hey
Cildiye Ali Hüseyin Bey

Salı Hariciye Poliklinik, Etibba
Dahiliye Akil Muhtar Bey, Esad Bey

Etfal Kadri Raşit Bey
Çarşamba Hariciye Kerim Sebatı Bey

Dahiliye
Akil Muhtar Bey, Hulûsi 
Fuad Bey

Cildiye Celâl Muhtar Bey
Ayniye Esad Paşa

Bu program iki yıl sürdü ve sonra bazı değişiklikler yapıldı. Böylece son 
sınıf öğrencisinin fazla hasta görmesi sağlandı. 1918 senesi ile 1919 Ağus-
tos sonuna kadar polikliniğe 22.719 hasta müracaat etmişti. Ancak 1925’de 
son sınıfın İstanbul Hastaneleri’nde staj görmeleri kabul edildi. Fakat bir sö-
mestr sonra bu usul de kalktı. İlk olarak 1922-23 ders yılındadır ki, kadınlar, 
Tıp Fakültesi’ne öğrenci olarak girdiler. 1924-25 ders yılında da F.K.B. sınıfı 
açıldı. 1933 Üniversite Reformu’nda Tıp Fakültesi İstanbul’a nakledildi. Bazı 
enstitü ve kürsüler Beyazıt’ta eski Harbiye Nezareti Binası’na ve arkasındaki 
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Bekir Ağa Bölüğü denen kışlaya yerleşti. Klinikler de Guraba, Haseki, Cer-
rahpaşa, Bakırköy ve Şişli Çocuk Hastaneleri’ne dağıldılar. Zamanla klinikler 
Haseki, Cerrahpaşa ve Guraba’da toplandığı gibi 1967’den beri Cerrahpaşa 
ayrı bir fakülte olarak ayrılmış ve Haseki Belediye’ye verilmiştir. Bu arada 
Türkiye’nin birçok kentlerinde tıp fakülteleri açılmıştır. Bu tıp fakülteleri, bü-
yük bir gelişme içindedirler.

Hekim ve eczacının aynı kişi olduğu Osmanlılar döneminde ilaç yapımı, 
özel eczahaneler yerine aktar ve kökçülere, resmi hastane eczahanelerinde de 
eczacı kalfalarına bırakılmıştı. Yurdumuzda ilk özel eczahane, 1753’de Çem-
berlitaş’ta bir azınlık tarafından açıldı. Bunu Türk eczacılarının eczaneleri 
izledi. Ecz. Hamdi Bey, 1895’de ilk Türk eczahanesini açtı. Ülkemizde 1839’da 
kurulan askeri tıbbiyenin bir köşesindeki askeri eczacı sınıfı ile eczacılıkta da 
hekimlikte olduğu gibi modern eğitime geçiş oldu.

Beledî İspençiyarlık Sanatının İcrasına Dair Nizamname ise eczacıların 
eğitimi, görevleri ve eczane açımı ile ilgilidir.10

Beledî İspençiyarlık Sanatının İcrasına Dair Nizamnamedir.
Faslı Evvel (Birinci Fasıl)
(Eczacılara Dâirdir)

Birinci Madde: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane veyahut Avrupa mektepleri ta-
rafından yedinde İspençiyar (eczacı) ustası diploması olmadıkça veyahut Mek-
teb-i Tıbbiye-i Şahane tarafından verilmiş bir icazetname (diploma)-i mahsusi 
bulunmadıkça hiçbir kimsenin eczacı dükkanı açması ve hiçbir ilaç yapmağa 
ve satmağa salâhiyeti olmayacaktır. Fakat kendilerinde diplomalar olmayarak 
iki yüz yetmiş altı (1276/1860) senesi Ramazan’ından önce Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şahane’den diploma verilerek eczacı dükkanı açarak eczacılık yapanlar müs-
tesna tutulacaklardır.

İkinci Madde: Bir ispençiyar ustası (eczacı ustası) bir diploma almak ister 
ve yedindeki senetler dahi muteber olursa hemen sanatını icra etmeğe ruhsat 
verilecektir. Fakat kendinde bulunan diploma Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane tara-
fından verilmiş olmadığı halde Fenn-i İspençiyari üzerine imtihan edilecektir.

Üçüncü Madde: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den kendilerinde eczacılık sa-
natı yapmağa diplomaları bulunan ispençiyarlar bir defteri mahsusa kayd 
olunacaktır.

Fasl-ı Sani (İkinci Fasıl) (Eczacı Dükkanları Hakkındadır)

Dördüncü Madde: Eczacı dükkanlarının adedi mahdûd (sınırlı) değildir.
Beşinci Madde: Hiçbir eczacı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye ihbar etmedik-

çe ne bir eczacı ne de yerini değiştirebilecektir ve bunların işbu ihbarı defter-i 
mahsusuna kaydolunacaktır.

Altıncı Madde: Bir eczahane takımıyla şöhret ve unvanının sahibi mezun 
bir eczacı olmak yani kendinde şahadetname bulunmak lâzımdır.

10 “Beledî İspençiyarlık Sanatının İcrasına Dair Nizamname”, Düstur, 1. Cild, 2. Tertip, Matbaa-i 
Amire, İstanbul 1289/1873, s. 817-823.
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Yedinci Madde: Bir ispneçiyar (eczacı) ancak bir eczacı dükkanını idare 
edebilecektir.

Sekizinci Madde: Her ispençiyar dükkanı ancak mezun bir ispençiyar us-
tasıyla idare olunacaktır.

Dokuzuncu Madde: Yedinde eczacı icazetnemesi bulunan her ispençiyar 
ustası, izinnamesiz bir kimseye kendi isim ve şöhretiyle eczacı dükkanı işlet-
meyecektir.

Onuncu Madde: Hizmet-i askeriyede veyahut hastahanelerde hizmet eden 
eczacılar, eczacı dükkanı tutamayacaklardır.

Onbirinci Madde: Usta çıkan bir eczacı öğrencisi hizmet etmiş olduğu 
dükkanlara bin (1000) zir’adan (zir’a 75-80 cm’lik uzunluk) yakın yerde us-
tanın ruhsatı olmadıkça üç seneye kadar ne dükkan açabilecek ne de bir 
dükkanı idare edebilir.

Fasl-ı Sani (Üçüncü Fasıl) (Eczacılık Etmekde Olanlar Hakkında Bazı  Nizâmet)

Onikinci Madde: Bilcümle eczacı dükkanlarında elzem olan bazı ecza 
mevcut bulunmak lâzım gelecek ve bu eczanın ve gerek idare-i tibbiye tarafın-
dan tayin olunan şekilde bir kıt’a defter tanzim kılınacaktır.

Onüçüncü Madde: Her eczacı dükkanında bütün eczalar üzerleri dikkat 
ve önem üzere yaftalı ve sınıf sınıf olmak üzere her çeşit zarardan uzak olarak 
bozulmamış ve tamamen muhafaza olunmuş olduğu halde bulunacaktır.

Ondördüncü Madde: Zehirli eczalar başkaca kilitli, emin ve sâlim bir yer-
de korunacaktır.

Onbeşinci Madde: Her eczacı bütün eczayı kontrol hususunda Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane tarafından kabul olunan Eczacılık Terkipleri kitabına göre 
hareket edecektir.

Onaltıncı Madde: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de kayıtlı her bir eczahanede 
bulunacak cedvel-i resmiyede yazılı hekimler ve cerrahlar ve baytarlardan bi-
rinin imzasıyla imzalanmadıkça hiçbir reçete yapılıp verilemeyecektir.

Onyedinci Madde: Her ne kadar bir reçete yapılıp verilir ise her reçeteye 
bir numara konarak Umur-u Tıbbiye Nezareti tarafından imzalı olarak veril-
miş olan bir deftere numarası kayd olunacaktır.

Onsekizinci Madde: Reçete ile eczacı dükkanından yapılıp verilen ilaçla-
rın ağzı mühürlü olup üzerinde filan kimse için şöyle kullanılacaktır diye ya-
zılmış etiketiyle verilecektir ve dahilen ve kullanılacak ilaçların etiketleri beyaz 
ve haricen kullanılacak ilaçların etiketleri turuncu olacaktır.

Ondokuzuncu Madde: Eczacı hiçbir halde reçetenin ibaresini değiştire-
meyecek ve reçete yazılmış eczacının mikdarlarını azaltıp çoğaltamayacak 
veya yazılmış bir eczanın yerine diğer bir ecza koyamayacaktır. Reçetede yazılı 
olan eczada hata olduğuna ve ufak olur veya şüphe eder ise reçetede imzası 
bulunan kimseye fikrini söyleyerek yazılı bir cevap almadıkça reçetenin havi 
olduğu eczayı terkib edip veremeyecektir.

Yirminci Madde: İspençiyar, her bir reçeteyi onyedinci maddede beyan 
olunduğu vechile mahsus numarasıyla deftere kayd ve bu numarayı reçetenin 
üzerine dahi yazdıktan sonra reçeteyi sahibine verecektir.
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Yirmibirinci Madde: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de tabib, cerrah ve bay-
tarlardan birinin imzasıyla imzalanmış bir reçete olmaksızın zehirli ilaçlar 
vermesi eczacılara yasak olduğu gibi eczacıların reçete yazıp vermeleri ve he-
kimlik yapmaları dahi yasaktır.

Yirmiikinci Madde: Hastalardan para toplamak yasaktır.
Yirmiüçüncü Madde: Eczacı dükkanından külliyatlı zehirli ecza satılması 

yasak olup ancak malûm ve emin bir kimsenin niye kullanacağına dair verdiği 
mühürlü ve imzalı kağıdıyla satılabilecektir.

Yirmidördüncü Madde: Umur-u Tıbbiye Nezareti tarafından ruhsat veri-
lemeyen ilacın satılması yasaktır.

Yirmibeşinci Madde: Yedlerinde eczacılık sanatı yapmağa izinnameleri 
olan eczacılardan başka hiç kimse hiçbir halde hiçbir bahane ile parça parça 
ilaç satamayacağı gibi tabib, cerrah ve baytar reçetesi dahi yapıp veremeye-
cektir. İş bu yasak bilhassa külliyatlı ecza satan tibbi eczalar tüccarları ile 
attar ve kökçüler hakkında dahi icra olunacaktır.

Faslı Râbî (Dördüncü Fasıl) (Eczacı Dükkanlarının Nezaret ve Muayeneleri)

Yirmialtıncı Madde: Altı ayda bir defa nizam üzere eczacı dükkanları ne-
zaret ve muayene olunacaktır. Başka fevkalede olarak dahi muayene ve ne-
zaret olunacaktır.

Yirmiyedinci Madde: Eczacı dükkanlarının muayene ve nezaretleri 
Umur-u Tıbbiye Nezareti tarafından mahusen üç memur ile yerlerinde zabti-
yeden bir sorumlu ve muayene olunacak dükkan daire içinde ise daire beledi-
ye tarafından bir memur dahi bulunacaktır.

Yirmisekizinci Madde: Her ispençiyar nezaret ve muayenesine memur 
olan kimselere nizama uygun olarak dükkanlarında bulunan ilaçlarını ve ter-
kiplerini ve ecza sakladıkları mağaza ve anbarlarını ve dirhem ve terazi ve 
ölçülerini ve alet ve edeviyatını ve defterlerini velhasıl eczacılık sanatıyla ilgili 
bütün eşyasını gösterecektir.

Yirmidokuzuncu Madde: Eczacılardan her kim olur ise olsun işbu niza-
ma aykırı maddelerin biriyle meşgul olur veya bu madde yalnız zan ve tah-
mine dayanırsa muayene komisyonu zabta geçirip üç gün zarfında Nezaret-i 
Tıbbiye tarafından dahi gereği yapılacaktır.

Faslı Hâmîs (Beşinci Fasıl) (Eczacı Şâkirdleri (Çırakları) Hakkındadır

Otuzuncu Madde: Her kim ki beledî ispençiyar şâkirdi (çırağı) olmak ister-
se Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye gelerek kayd olunup kendisine bir kabulnâme 
verilecektir.

Otuzbirinci Madde: Bir eczacı şâkirdi (çırağı) ustalaşabilmek için altı sene 
bir veya birkaç mezun eczacı dükkanlarında çıraklık yapacaktır ve bu çıraklı-
ğın müddeti olan altı sene üçer sene itibar ile iki dereceye ayrılıp çıraklığının 
dördüncü senesinden itibaren Fransızca ve hesap ilmi üzerine bir imtihan ve 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de eczacılık derslerini görecektir.

Otuzikinci Madde: Bir şâkird (çırak) müddeti olan altı seneyi tamamla-
yınca eczacı ustalığı diploması almak için imtihana kabul olunacaktır ve imti-

225_Aysegul_Demirhan.indd   19 17.12.2016   09:53:59

55



20 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

hanı verince kendisini Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den eczacı ustalığı diploması 
verilecektir.

Otuzüçüncü Madde: İspençiyar şâkirdlerinden hiçbir şâkird bir dükkan-
dan çıkacak olduğu vakitde ustasına onbeş gün önce çıkacağını haber ver-
mezse ve ustasından yedinde izin veren bir şahadetname almayınca çıkma-
yacaktır ve çıraklar ustasına çıkacağını haber eylediğini isbat için ustasından 
imzalı bir varaka almağa muhtaç olacağından ustası bu varakayı yirmi dört 
saat içinde vermediği veyahut mezuniyetini havi şahadetnameyi ita eylediği 
halde o çırak durumu Umur-u Tıbbiye Nezareti’ne arz ve ifade edecek ve ne-
zaret tarafından dahi icabına bakılacaktır.

Otuzdördüncü Madde: Hiçbir eczacı ustası bir çırağı, kabulnamesini ya-
hud sâir eczacı dükkanında çıraklık etmiş ise o dükkânın ustasından izni 
gösteren şehadetnamesini göstermedikçe kabul etmeyecektir.

Otuzbeşinci Madde: Bir eczacı çırağı ustası razı olmadıkça onun dükka-
nından çıkıp bin zir’adan (75-90 cm) yakın mahalde (bin zir’a=75000 cm=750 
m-900m) bir eczacı dükkanına gidemeyecektir.

Fasl-ı Sâdis (Altıncı Fasıl) (Mekteb-i Tıbbiye Şahane Tarafından Ecza-
cılardan Alınacak Rüsûm (Vergi) Beyanındadır)

Otuzaltıncı Madde: Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de bir eczacı çırağı eczacı 
ustalığı diploması verildikte diploma resmi namıyla adı geçen mektep tarafın-
dan beş yüz kuruş alınacaktır.

Otuzyedinci Madde: Yedlerinde bulunan diplomaları Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şahane’den olmayan eczacı ustalarından eczacılık sanatı yapmak üzere veri-
lecek izinname için yine beş yüz kuruş alınacaktır.

Otuzsekizinci Madde: Eczacılık sanatına ait olup Mekteb-i Tıbbiye-i Şa-
hane’ye takdimi lâzım olan her çeşit kontrat ve senet için kaydiye resmi olarak 
yirmi beş kuruş alınacaktır.

Otuzdokuzuncu Madde: Her altı ayda bir def’a muayene olunan eczacı 
dükkânları Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye ellişer kuruş vereceklerdir. Fakat 
fevkalade olacak muayeneleri parasız olacaktır.

Fasl-ı Sâbi (Yedinci Fasıl) (Mücâzet (Ceza) Beyanındadır)

Kırkıncı Madde: İşbu nizamnameye muhalif hâl ve hareket hakkında ceza 
tertib olunacaktır.

Kırkbirinci Madde: Ruhsatsız olarak eczacılık sanatının icrası, dükkânın 
kapatılmasını ve on mecidiyeden elli mecidiye altınına kadar para cezasını 
gerektirecektir.

Kırkikinci Madde: İcrayı san’ata mezun olan eczacıların işbu nizamna-
meye aykırı hareketleri zuhurunda nizamname şartlarına aykırı bulunan eş-
yanın tamamen zabtı ve bir mecidiye altınından elli mecidiye altınına kadar 
para cezası verilmesi ve dükkanın üç aydan fazla olmamak üzere kapatılması 
ve iki seneyi tecavüz etmemek üzere ruhsatnamesinin iptali ile cezalandırılır. 

Kırküçüncü Madde: Zarar ve ziyan olan hallerde bu zarar ve ziyanı öde-
mekle hükümlüdürler.
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Kırkdördüncü Madde: Her bir madde hakkında uygulanması gereken ce-
zaların tayin derecesi meclisin reyine sunulacak ve meclis bütün şartları in-
celeyerek karar verecektir.

Kırkbeşinci Madde: Eczacılık sanatının icrasına dair muhalif-i nizam her 
güne harekât Meclis-i Tıbbiye-i Şahane’ye ait olacak ve Meclis-i Mezkûr (adı 
geçen) divan şekline girerek muhakeme yapacak ve ceza takdirine gidecektir.

Kırkaltıncı Madde: İspençiyar (eczacı) esnafı beher sene üç nefer-i aza 
olarak seçip bunlar Meclis-i Tıbbiye’de eczacılık sanatının icrasına dair vuku 
bulan müzakerelerde bulunacaktır ve bu azalar beher sene yenilenecektir.

Fasl-ı Sâmin (Sekizinci Fasıl) (Tetimme-i Nizamet) (Tamamlanan Ni-
zamlar)

Kırkyedinci Madde: Eczacılık sanatının icrasından ve ilaç fiyatından dola-
yı zuhur eden bütün münakaşalar Meclis-i Tıbbiye’de müzakere olunacaktır.

Kırksekizinci Madde: İşbu nizamname hükümlerine aykırı olan bilcümle 
nizamat-ı sabıka (evvelki kanunlar) fesh ve ilga olunmuştur.

Kırkdokuzuncu Madde: İşbu nizamnamenin icrasına Mekteb-i Tıbbiye ta-
rafından nezaret ve dikkat olunacaktır ve işbu nizamname, şimdiki hâli üzere 
yalnız Dersaadet ve tevâbünde (İstanbul’a bağlı yerler) icra edilecektir.

Fi 22 Receb Sene 1277
H. 1277/Miladi-1861.

Artık eczacılar da yüksek okul diploması taşıyan kişiler oluyordu. 1867’de 
ise sivil eczacılık sınıfı kuruldu.

Ancak 1908’e kadar tıbbiye binalarında çalışan eczacı sınıfları 1909’da 
Kadırga’da bağımsız bir Eczacı Okulu durumuna geçmiş, çeşitli dönemlerden 
sonra 4 Kasım 1963’de fakülte olmuştur.11
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BİLİMLERİN ORTAK YÖNLERİ

Yrd. Doç. Dr. Kazım YILDIRIM1

Öz

Bilimler kendi sahalarını incelerken, hedef olarak ele aldıkları objelerin içi-
ne girmek için takip ettikleri yollarda, birbirlerine çok yaklaşırlar, hatta bu yol-
lar çok defa ortak olan yollardır. Çünkü her bilimin araştırma hedefi olarak ele 
aldığı şey, kendi sahasındaki olayların bağlı oldukları kaideleri, kanunları ve 
bunlara yakın olan, kalabilen prensipleri tespit etmektir. Bu her bilimde aynı 
ciddilik ve titizlikle, aynı kararlılıkla yapılır. Bu bakımdan hiçbir bilim, diğe-
rinden geri kalmaz. Yalnız onların objelerine girmelerinin dereceleri, vardıkları 
neticeleri ve bunların hayatla olan ilgisi değişebilir. Fakat bilimler objelerine 
girme yolları (metotları) bakımından birbirine çok yakındırlar.

Anahtar kelimeler: Bilim, Metot, Ortak Alanlar, Sınıflandırmalar.

Common Sides Of Sciences
Abstract

Sciences examining their own field, they follow the road to understand ob-
jects as targeted, they are very close to each other, even these roads are roads 
that are common to many times. Because what considers as target of every 
science research, is connected to base of events in their own field, laws and 
determine close and permanent principles. This applies in every science in the 
same earnestness and accuracy, same determination. From this perspective 
no other science is lagging behind the other. Only their understanding of object, 
end results and their relations with life can change. But sciences are very close 
in manner of roads of understanding objects.

Keywords: Science, Methot, Common Areas, Classifying.

Giriş

İlim,2 düşünme metodudur. Gerçeğe ve olgulara dayalı, önyargısız, tutarlı, 
rasyonel ölçülerde bir anlama, bulma, doğrulamadır. Bir taraftan düşünme ve 

1 Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi.
2 Makalede bilim ve ilim aynı anlamda kullanılmıştır.
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ele aldığı konuları belirli yollarla (bilimsel metotlarla) araştırma sürecidir; bir 
taraftan da bilimsel araştırma sonucunda ulaşılan bir bilgidir.3

Hüseyin Atay, “Bazı İslam Filozof ve Düşünürlerine Göre İlimlerin Sayımı ve 
Tasnifi” makalesinde “İslam düşünürleri, ilim deyince üç manayı anladıklarını 
veya anlaşılması gerektiğini ifade ederler”4 diyor.

1. İlim bir hâldir, yani bir idrak ve kavramdır. Burada hâl’den maksat sabit 
değil, değişen ve yerini başkasına veren veya unutulup giden bir durumdaki 
anlayış, kavrayış ve idraktir.

2. İlim, malum anlamında anlaşılır ve buna Türkçede ‘bilgi’ demek müm-
kün olur. Böylece ilim, bilmek olarak mastar anlamından malum yani bilinen 
anlamında kullanılmış olur. Hatta dilimize yerleşmiş olan “çok malumatlı” 
(çok bilgili) tabiri bundan doğmuştur.

3. İlim bir melekedir, uzun çalışmalar sonunda insanın kazandığı ve ken-
dine mal ettiği bir ilkeler, prensipler, kanunlar bütünlüğüdür, insanda mev-
cut olan ilmin, ilkelerine ve kanunlarına göre cüzi meselelere ve malumata, 
bilinen nesnelere tasarruf etme yetkisi, gücü ve niteliğidir.

Bilgi her devirde önemli olmuştur, ama özellikle çağımızda gerek fert ola-
rak insanın hayatında, gerekse sosyal sistemlerin temelinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Çünkü bilgi kuvvettir, güçtür; hem düşüncede kuvvettir, hem 
uygulamada kuvvettir. Özellikle tabii (doğal) kuvvetleri ve teknolojinin deste-
ğini aldıktan sonra, bilginin kuvveti ve gücü zamanımızda daha da artmıştır.

Bilimler özellikleri itibarıyla bazı ortak yönler gösterirler. Ortak yönler 
farklı noktalarda düşünülebilir. Ancak makaleye sınır koymak açısından be-
lirli alanlar dikkate alınmıştır. Bu çalışmada; bilimlerin ortak konusunu teş-
kil eden varlık alanları, metotları ve sınıflandırması olmak üzere üç yönüne 
işaret edilmiştir.

İlmi bilgi ile felsefi bilginin ortak alanları ve farkları vardır: İlim ve felsefe 
bilgi üretir; her ikisi de ürettiği bilgilerin doğru yargılarına, kesin sonuçlarına 
ulaşmayı hedeflerler; bu anlamda ortak noktaları var gibi görünüyor ancak 
felsefenin kesin sonuçlara, kesin yargılara varması bilimlerinki gibi değildir. 
Felsefe ulaşılan kesin sonucu veya yargıları da sorgular. “felsefe, cevaplar 
bakımından değil, daha çok sorular (niçinler) yönüyle önemli bir ilimdir”5 Bu 
bakımdan felsefe sorgulayıcıdır. “Onun ortaya attığı sorular sayesinde pozitif 

3 Hilmi Ziya Ülken, İlim Felsefesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, Ankara, 
1969, s. 3, vd; İsmail Yakıt - Nejat Durak, İslam’da Bilim Tarihi, Tuğra, Matbaası, Isparta, 
2002, s. 13 vd; Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1996, s. 18 vd; 
Ömer Demir, Bilim Felsefesi, Ağaç Yay., İstanbul, 1992, s. 15; Ayrıca bkz. Özlem Doğan, 
Metinlerle Hermeneutik (Yorum Bilgisi Dersleri), Cilt: I-II, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1996, s. 
57; Şafak Ural, Pozitivist Felsefe/Bilimde ve Felsefede Doğrulama, Remzi Kitabevi, İstanbul, 
1986; Yine bkz. Winch Peter, Sosyal Bilim Düşüncesi ve Felsefe, Vadi Yayınları, Ankara, 1994, 
s. 17 vd.; Yine bkz. Mustafa Ergün, Felsefeye Giriş, Bilim Felsefesi, www.egitim.aku.edu.tr/
bilimfelsefesi.pdf+Bilim+felsefesi&cd=2&hl=erişim tarihi, 28.09.2009; Hüseyin Atay, Bazı İs-
lam Filozof ve Düşünürlerine Göre İlimlerin Sayımı ve Tasnifi, http://dergiler.ankara.edu.tr/
dergiler/69/1743/18496.pdf, 08.04.2016, s. 2-3.
4 Hüseyin Atay, Bazı İslam Filozof ve Düşünürlerine Göre İlimlerin Sayımı ve Tasnifi, http://dergiler.
ankara.edu.tr/dergiler/69/1743/18496.pdf, 08.04.2016, s. 5-6 vd.
5 Nihat Keklik, Felsefe Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1978, s. 85.
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ilimler harekete geçer ve yeni bilim gerçekleri ortaya çıkabilir. Sonra tekrar bu 
gerçekler üzerinde felsefe tarafından yeni sorular ve yeni tartışmalar açılır.”6 

Keklik’e göre “felsefenin tahrik edici (harekete geçiren) bir gücü vardır.”7 Ber-
nard Russel da, felsefe cevap vermek için değil soru sormak için var olduğunu 
belirtiyor. Keklik ise “felsefe, özellikle sorular yönünden önemlidir”8 diyor. Bi-
limlerin insanlara pratik faydaları olduğu hâlde, felsefenin bu şekilde pratik 
faydasından söz edilemez. İnsandaki anlama ve bilme merakı onları felsefeye 
yöneltmiştir. Keklik Hoca “hikmet binası” teorisiyle ilimlerin tanımını ve mey-
dana gelişini şu şekilde açıklıyor:

“Aynı cinsten bilgilerin bir araya gelmesine ilim denir. Bu, âdeta birbiriyle 
bağlantı kurularak dört duvarın bir oda meydana getirmesine benzetilebi-
lir. Eskiden bu yana, ne kadar ilim meydana getirilmişse, hikmet binasın-
daki odaların miktarı da o kadardır. İlimlerin arasındaki münasebet dâhi, 
yan yana iki oda arasındaki müşterek duvar gibidir.”9

Başlangıçta bütün bilimler felsefenin içindeydi. Filozof, her bilim konu-
sunda bilgi sahibi olan, bütün bilgileri sentez ederek hayat görüşüne ulaşmış 
olan kişi idi. Hemen her konuda kitap yazan ve bu kitapları o bilim alanla-
rında otorite kabul edilen Aristoteles, bu filozof tipine bir örnektir. Bilimsel 
bilgi geliştikçe, zamanla bilim dalları felsefeden “bağımsızlıklarını” ilan ettiler. 
Daha önce “Doğa Felsefesi” denen Fizik, arkasından Kimya, Biyoloji ve diğer 
fen bilimleri tek tek felsefeden ayrıldılar. Sosyal bilimler de zamanla felsefe-
nin etkisinden çıkmışlardır. Bu ayrılmalar, felsefenin konusunu hızla daralttı, 
hatta ayrılmalar sırasında felsefeye karşı düşmanca tavır takınıldı. 19. yüzyıl-
da bilim ile felsefe arasında âdeta bir uçurum meydana geldi. Felsefenin varlı-
ğı bile tehlikeye düştü. O zaman filozoflar bilimlerin sınıflandırılmalarıyla uğ-
raştılar. Hem felsefeden kopan, hem de birbirlerinden olabildiğince uzaklaşan 
bilimler, bir bütün olan evreni parçaladıkları gibi, insan kafasında da bütün 
bir evren kavramı oluşturamıyorlardı. Bu parçalanmışlık sanayi dünyasına, 
toplum hayatına ve hatta insan şahsiyetine bile yansımıştı. Felsefe, bilimleri 
sınıflandırarak onlar arasındaki ortak noktaları ve bağları göstermek, bilim-
leri birbirlerine yaklaştırmak istiyordu. Bütün bilimler varlık alanının değişik 
var olanları ile ilgileniyorlardı. Bütün bilimler hedefte, metot ve bilimsel tavır-
da da birleşiyorlardı. Sınıflandırma bunu daha açık ortaya koyacaktır.10

Bilimler kendi sahalarını incelerken, hedef olarak ele aldıkları objelerin 
içine girmek için takip ettikleri yollarda, birbirlerine çok yaklaşırlar, hatta bu 
yollar çok defa ortak olan yollardır. Çünkü her bilimin araştırma hedefi olarak 

6 Nihat Keklik, Türk İslam Felsefesi Temel Bilgiler Ders Notları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Teksir, İstanbul, 05.05.1975, s. 9.
7 Keklik, a.g.e., s. 32.
8 Keklik, a.g.e., İstanbul, 1978, s. 85.
9 Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Tek-
sir, İstanbul, 05.05.1975, s. 9.
10 Mustafa Ergün, Felsefeye Giriş, http://www.egitim.aku.edu.tr/bilimfelsefesi.pdf, erişim tarihi, 
13.09.2009.
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ele aldığı şey, kendi sahasındaki olayların bağlı oldukları kaideleri, kanunları 
ve bunlara yakın olan, kalabilen prensipleri tespit etmektir. Bu her bilimde 
aynı ciddilik ve titizlikle, aynı kararlılıkla yapılır. Bu bakımdan hiçbir bilim, 
diğerinden geri kalmaz. Yalnız onların objelerine girmelerinin dereceleri, var-
dıkları neticeleri ve bunların hayatla olan ilgisi değişebilir. Fakat bilimler ob-
jelerine girme yolları (metotları) bakımından birbirine çok yakındırlar.

Bilimlerin ortak yönlerini; 
1) Varlık sahaları bakımından,
2) Metotları bakımından,
3) Sınıflamalar (grupları) bakımından olmak üzere üç ayrı noktadan ele 

alınarak incelemek mümkündür.

1. Varlık Sahaları Bakımından Ortaklık

Bilimleri birleştiren esaslardan birisi varlık sahaları bakımından olan or-
taklıktır. Varlık sahası, bilimlerin üzerinde araştırma yaptığı, yapabildiği sa-
hadır. Varlık (ontik) sahası bir bütün olmakla birlikte onu ideal, real ve tarihi 
varlık sahası olmak üzere ayırmak ve bilimlerin bu varlık sahaları üzerin-
de araştırmalarını yaptıklarını belirtmek mümkündür. Bilimler genel olarak 
ideal (düşünce) sahası üzerinde, real (tabiat=doğa= doğal varlık) üzerinde, in-
sanlar üzerinde ve onların yapıp ettikleri, meydana getirdikleri ortak değerler 
üzerinde ve geçmişte yapılanlar üzerinde olmak üzere değişik sahalarda araş-
tırma yaparlar. Başka bir deyişle bilimler varlık sahalarının değişik alanlarıyla 
uğraşırlar.

1.1. Bilimlerin Varlık Sahası Olarak Düşünce (Fikir=Tefekkür=İdea)

Düşünce (fikir=tefekkür=idea) insana verilmiş en büyük zenginlik kayna-
ğıdır. Tefekkür sözü Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Batı dillerinde idea olarak 
ifade edilmektedir. Tefekkür eden kişiye mütefekkir (Arapça müfekkir) denir. 
Bu söz bugün düşünür anlamında kullanılmaktadır. Keklik Hoca, hikmet bi-
nası teorisinde tefekkürü binanın planı olarak düşünmektedir.

“Nasıl ki, mühendis inşa edeceği binanın planını çizerken düşünür, yani 
o bina için tasavvurlarını sistemli hale sokar ise, aynı şekilde filozof dâhi, 
inşa edeceği felsefi sistemin ana çizgilerini ve gelişeceği yönleri, tıpkı onun 
gibi düşünür. Bu olayda mühendisin muhtaç olduğu arsa gibi, filozofun 
muhtaç olduğu da akıldan ibarettir. Şu hâlde açıkça görülüyor ki, tefek-
kür ile akıl arasında organik bir bağlantı vardır. Bunlardan birinin bulun-
madığı yerde, diğeri mümkün olmuyor. Keklik’e göre “akıl âdete henüz 
çalışmayan (atalet) halinde bir makine gibidir. Tefekkür (düşünce) ise, bu 
makinanın çalışmasıdır.” Şu hâlde makine ile çalışan arasında nasıl bir 
bağlantı varsa akıl ile tefekkür arasında da öyle bir bağlantı vardır.”11

Düşünce aynı zamanda yeni fikirler üretme işidir. Belli kavramlar ve bilgi-
lerden yola çıkılarak birçok yeni ve bilinmeyen kavramlar, bilgiler veya teoriler 

11 Keklik, a.g.e., İstanbul, 1978, s. 24-88, 89; Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Teksir, İstanbul, 05.05.1975, s. 14-15.
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üretilmesidir. “Tabiatıyla fikir (düşünce) üretiminde ana gaye, bilinenden bilin-
meyen ulaşmaktır.”12 Zaten insanlar tarafından bilgi üretmenin amacı da bu-
dur. Bilgi üretilirken ilerleme yapılması sağlanır; bunun için düşünmek gere-
kir.13 İbn’ül Arabi, “Tefekkür (düşünce), maddi tabiatın hükmüdür. Bu sebeple 
(maddi olmayan) melekler düşünmez, fakat insan düşünür. Çünkü insan maddi 
tabiattan olmuştur”14 diyor. İbn Sina (980-1037), “fikir (düşünce) sözü ile bura-
da, her insanın kendi zihnindeki hazır şeylerden (bilgilerden)… Hazır olmayan 
şeylere (yeni bilgilere)”15 ulaşmayı kast ediyor. Keklik Hoca ise düşünceyi aklın 
çalışması olarak ifade ediyor; aklın bir fonksiyonu, onun çalışması veya ça-
lıştırılmasıdır diyor. “Tefekkür (düşünce), “aklı şayet bir makineye benzetecek 
olursak, tefekkür onun çalışması gibidir. Nasıl ki, çalışma makineden ayrı ola-
rak düşünülemezse aynı şekilde tefekkür (düşünce) dâhi, akıldan ayrı olarak 
düşünülemez.”16 Düşünce, Kuran’da da defalarca zikre edilmiş ve övülmüştür. 
Keklik Hoca’nın tespitlerine göre 18 ayet doğrudan düşünmeyle ilgili olarak 
Kuran’da zikredilmiştir. “Bir de buna akıl etmek, anlamak, ibret almak (:iti-
bar), bakmak (:nazar) vs. gibi deyimlere -aynı maksadı taşıyan- diğer ayetleri 
ekleyecek olursak, (tekrarlamaları ile birlikte), 6268 ayet ihtiva etmektedir”17 
diyor. Şu hâlde anlaşılıyor ki, düşünce ile insan, bilinen şeylerden hareket 
ederek bilinmeyen şeyleri hedef alıyor; yeni bilgiler, teoriler veya kurallar üre-
tiyor. İşte bu da, felsefenin matematik ve mantığın varlık sahasını oluşturu-
yor. Demek oluyor ki, bilimlerin varlık sahasını oluşturan önemli alanlardan 
birisi bizatihi insana verilmiş olan düşünme gücüdür. Denilebilir ki, düşünme 
ve onun fonksiyonu olarak ortaya çıkan düşünce, bilimlerin ana temeli olan 
felsefe, mantık ve matematik bilimlerinin varlık sahası olarak bilimlerde öncü 
rol oynamıştır. Buradan da diğer bilimlerin ortaya çıkması sağlanmıştır. İlk 
çağlardan itibaren insanlar; düşünme gücü ile önce varlık ve var olanlar, var 
olanların özellikleri, niçin var olduklarını ve bunların yapıları, özellikleri, fonk-
siyonlarını yer ve gökyüzü ve onun şekilleri ve ayrıca hayat, ölüm konusunu 
düşünmüş tartışmıştır. Ayrıca düşünme, düşünebilme, bilgiyi meydana ge-
tirebilme gücü, mantık yapısı ve bunun bilgi ve bilim için önemi; matematik 
sayılar, geometrik şekiller; sayı ve geometrik şekillerin özelliklerini tartışmış, 
zamanla bunları sistemli birer bilim veya bilim parçası haline getirmiştir.

Düşünme sahasında felsefe, edebiyat, şiir, mantık ve matematik gibi bi-
limler varlığını sürdürmektedir. Bu bilimler sahasıyla ilgili olarak yeni teori-

12 Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Tek-
sir, İstanbul, 1975, s. 51.
13 Kazım Yıldırım, Felsefe; Kavramlar-Tarihçe-Alanlar-Problemler, Yurt Renkleri Yayınevi, Ankara, 
2011, s. 198.
14 İbn’ül Arabi, Futuhat, 2/33. Aktaran: Keklik, a.g.e., s. 51.
15 M. Gojcnon, Lexique Philosophique’d’ İbn Sina, s. 280. Aktaran: Keklik, a.g.e., s. 51.
16 Keklik, a.g.e., İstanbul, 1978, s. 88-89; Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
(İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Teksir, İstanbul, 1975, s. 52, 53; Ayrıca bkz. Keklik, a.g.e., 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Teksir, İstanbul, 
05.05.1975, s. 15, 16, 17.
17 Keklik, a.g.e., Çağrı Yayınları, İstanbul, 1978, s. 89; Bkz. Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Teksir, İstanbul, 1975, s. 52.
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ler, yeni bilgi ve fikirler geliştirir. İnsanın bilgi, bilme gücü mantık yapısının 
özelliklerini ve bunun başarılarını açıklar. Matematiğin; sayı ve geometrinin 
ilkelerini bu ilkelerle yapılan işlemleri ve bu işlemlerin insan hayatına ve bi-
limlere olan katkısını tartışır. Dolayısıyla felsefe, matematik ve mantığın var-
lık sahası, yani bu bilimlerin üzerinde araştırma yaptıkları saha, insan dü-
şüncesi (idea)dir.

1.2. Bilimlerin Varlık Sahası Olarak Tabiat (Doğa)

Tabiat (doğa) varlığı (sahası) üzerinde tabiat, tabiattaki canlı ve cansız var-
lıklar ve bu varlıkların özellikleri, hareketleri birbirleriyle olan ilişkilerini konu 
alan bilimler araştırma yaparlar. Başta fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomi 
gibi bilimler bu varlık sahası üzerinde çalışma yapar. Bu bilimlerin konusu 
tabiat (doğa) ve tabiat (canlı, cansız) varlıklarıdır; bu varlıkların birbirleriyle 
ilişkileri, etkileşimleri, özellikleridir. Tabiat bilimleri (:doğa bilimleri= tabiat, 
tabii bilimler) adını alan bu bilimlerin üzerinde araştırma yaptıkları varlık sa-
hası, tabii varlık (tabiat= doğa) sahasıdır. Tabiatın kendisi, her türlü canlı ve 
cansız varlıkların, cisimlerin özellikleri ve tabiatta olup biten her türlü olaylar 
tabiat (tabii) bilimlerin konusunu oluştururlar. İnsan, canlı varlık olarak, tıp-
kı diğer canlı varlıklar gibi biyolojinin, sağlık bilimlerinin, psikolojinin ve ant-
ropolojinin araştırma sahası içerisindedir; bundan dolayı araştırılması gerekli 
bazı yönleriyle tabii varlık sahasını ilgilendirirler; biyolojik, fiziki ve psikolojik 
yapısı itibarıyla bazı konuları bu bilimlerin araştırma sahası içerisindedir. 
İnsan üzerinde başta biyoloji olmak üzere, psikoloji, sosyoloji, tıp vb. bilimler 
araştırmalarını yaparlar.

1.3. Bilimlerin Varlık Sahası Olarak İnsan ve İnsanların Yapıp Ettik-
leri (Ortak Değerler)

İnsanın yapıp ettikleri üzerinde araştırma yapan bilimler arasında 
Edebiyat, sosyoloji, psikoloji, her türlü ekonomik bilimler, işletme, eğitim bi-
limleri, hukuk; hukuk bilimleri, etik, estetik bilimleri; fiziki ve sosyal antropo-
loji, sosyal hizmet gibi insanla ilgili diğer uygulamalı bilimler; özetle her türlü 
sosyal bilimler yer alır. Buradaki her bir ilim, şimdi veya geçmişte insanların 
yapıp ettikleriyle, onların ortaya koyduklarıyla, değerleriyle ilgili araştırma-
larını yaparak kültürel bir miras bırakır. Dolayısıyla bu varlık sahasını insa-
nın kültürel değerleriyle, tarihi yapısıyla ve düşüncesiyle ilişkilendirmek de 
mümkündür. Başta sosyal antropolojinin konusunu teşkil eden insanın fizik 
ve kültürel yapısı; sosyal yapısından, yaşamasından ve ilişkilerinden kaynak-
lanan her türlü olgu ve olayların varlık sahasıdır.

1.4. Bilimlerin Varlık Sahası Olarak Tarihi Olaylar

İlimlerin üzerinde araştırma yatıkları üçüncü varlık sahası tarihtir. Tarih 
zaman taşır. Başka bir deyişle tarihten söz edildiğinde zaman da işin içerisine 
girmiş olur. Çünkü her tarihi olayın bir başlangıcı, bir zamanı ve aynı zaman-
da bir sonu da vardır. Tarih geçmiş, şimdi ve gelecek arasında köprünün ku-
rulmasıdır. Tıpkı bir insanın doğuşu, yaşaması ve ölümü gibi. Martin Heide-
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gger (1889-1976) Varlık ve Zaman isimli 1927 yılında yazdığı önemli eseriyle 
varlık, var olan ve zamanın ilişkisini anlatmaktadır.18 Heidegger’e göre tarih, 
zaman içinde dönüşen var olanlar bütününe işaret etmektedir. Var olanların 
bütünüyle kastedilen ise insanlar, insan toplulukları ve onların kültürleri-
dir.19 Ona göre tarih, insani var oluşun özsel belirlenimleri için kullanılan bir 
var olan sahasıdır.20 Bu bağlamda tarih, insanlar tarafından şimdi, geçmiş ve 
gelecek arasındaki yaşanmışlıkları konu alır.

Geçmişte yapılanlar üzerindeki her türlü tarihi bilimler bu varlık sahası 
üzerinde araştırma yaparlar. Tarihi varlık sahası soyut olmakla birlikte sözlü 
ve yazılı bilgi ve belgelerden oluşur. Tarihi bilimleri; insan bilimleri tarihi ve 
tabiat bilimleri tarihi olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. İnsan bilimleri 
tarihi, insanın kendisi ve yapıp ettikleriyle ilgili olarak ortaya koyduğu her 
türlü başarı veya başarısızlığın varlığıyla ilgili bilgilerden oluşan bilimlerdir. 
Genel anlamda tarih olmak üzere; medeniyet, sanat, edebiyat tarihlerinin var-
lık sahasını oluşturur. Mesela insan başarıları ve başarısızlıklarından oluşan 
genel tarih, genel medeniyet tarihi bu kategoriye girer. Ayrıca değişik millet-
lere ait her türlü insan yapıp ettiklerinin tarihi de bu alanda değerlendirilir. 
Mesela Türk medeniyeti tarihi, Türk edebiyat tarihi gibi. Tabiat bilimleri tarihi 
ise; tabiatın kendisi ve hareketlerinden ortaya çıkan varlık olaylarının bilgile-
rinden oluşan tarihi bilimlerdir. Mesela yeryüzü jeolojik hareketleri, her türlü 
deprem olaylarının oluşturduğu varlık sahası ve bu sahanın verileriyle oluşan 
tarihi bilimler bu alanı ifade eder.

Şu hâlde, bilimler varlık bakımından ortak özellikler taşırlar. Bu ortak 
özellikler aynı zamanda bilimleri birbirine bağlayan, onları birbirinden tam 
mânâsıyla ayırt edemeyen bağlardır. Çünkü bütün bilimler birbirlerinden az 
veya çok istifade ederek kendi sahalarını araştırırlar. Bu konuda daha geniş 
bilgiye sahip olmak için ilkçağlardan beri yapılan bilimlerin sınıflandırılmasını 
(tasnifini) gözden geçirmek yerinde olacaktır.

2. Metotları Bakımından Ortaklık

Metot takip edilen yol demektir. Her ilim adamı belirli bir yol takip ede-
rek sahasını oluşturan bilgileri tespit etmeye çalışır. Filolog, bir dilin tarih 
boyunca geçirdiği değişmeleri, vokal kaymaları, harf değişmeleri vb. olayları 
göz önünde bulundurarak, burada sabit kalan belli kaide ve kanunlara varır. 
Fizik bilimi ile uğraşan fizikçi de aynı şekilde tabiat olaylarının esaslarını in-
celerken, bundan daha farklı hareket etmez. Çünkü fizikçi de, filolog da kendi 
sahalarını ilgilendiren olayların ortak temellerini araştırır. Mümkünse bun-
ları meydana getiren şartları tespit eder ve bir kere bu şartlar tespit edildik-
ten sonra, aynı şartların her zaman aynı sonuçları meydana getirebileceğine 
hükmeder. Beklenilen gerçekleşmediği zaman ilim adamı, hatalarını araştı-

18 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, (çev. Kaan H. Öktem), Bahçeşehir Üniversitesi, Agora Kitap-
lığı Yayını, İstanbul, 2008, s. 452.
19 Heidegger, a.g.e., s. 402.
20 Heidegger, a.g.e., s. 352, 402.
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rır. Yalnız fizikçi tabiatta olup-biten olayları laboratuvarlarından suni olarak 
meydana getirebilir. Bunları istediği şekilde, istediği kadar tekrar etme im-
kânına sahiptir. Hâlbuki filolog (dilci) bunu yapamaz. Çünkü filolog, dil ile 
istediği gibi oynayamaz, onun daima beklenmesi lazımdır. Yani dilci incelediği 
dil olaylarının bir dilde nasıl meydana geldiğini tespit etmek için, dil üzerinde 
denemeler yapamaz ve bu olayların nasıl olup-bittiğini suni olarak meyda-
na getiremez. Bu sebepten dolayı filolog varmak istediği neticeye suni ola-
rak varamaz. Aynı şey, tarihçi için de geçerlidir. Tarihçi bilgilerini belgelerden 
yaşanmış olaylardan çıkarmak zorundadır, tabiat ilimlerinde olduğu gibi bu 
olayları, deneme maksadıyla laboratuvarda suni olarak meydana getiremez.

Fakat deney metodunun bu bilimlere uygulanmaması, yani lisan olayları-
nın suni olarak denenmemesi, bu bilimlerin tamamıyla başka olduklarını gös-
termez. Yürünen yolların ve bilginin kazanıldığı varlık sahalarının birbirinden 
farklı olduğunu, değişik şekiller gösterdiğini ifade eder. Bu fark, bu değişiklik, 
asli bir fark, bir değişiklik değildir.

Bu açıklamalar, bilimlerin ortak noktalarından birisinin kullandığı me-
totlar olduğunu göstermektedir. Fizikçi, dilci veya tarihçi, varlık sahalarını 
incelerken, aynı tarzda hareket ederler; üçü de kendi sahalarında, araştır-
malarına yön verecek planlardan (hipotezlerden) hareket ederler. Her üçü de 
araştırmalarında adım adım ve hiçbir atlama ve sıçrama yapmadan ilerlemek 
zorundadırlar. Her üçü de elde ettikleri bilgileri ölçüye, tartıya vurmak mec-
buriyetindedirler. Ancak her üçünün başvurdukları bu ölçü ve tartıya aracı 
olan şeyler değişir. Mesela; tarihçi insan olaylarını, başarılarını tespit eden 
belgelere (vesikalara); filolog (dilci), dilin yapısına ait gramer olaylarına; fizikçi 
ise tabiat olaylarına başvurur. Fakat ölçü ve tartının önemi her üç bilim için 
de aynıdır.

3. Sınıflandırmaları Bakımından Ortaklık

Eski çağlardan beri bazı düşünürler kendi sistemlerini ve bilim anlayış-
larını ortaya koymak üzere, zamanlarında mevcut olan bilimleri belli grup-
lar halinde sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmalar bilimler arasındaki ortak 
noktaları tespit içindir. Bilimleri sınıflandırma, başlangıçta felsefeyi uğraş-
tıran önemli bir problem iken, günümüzde eski önemini kaybetmiştir. Bazı 
filozoflar farklı temellerden yola çıkarak farklı bilim tasniflerine ulaşmışlardır. 
Bilim sınıflandırmasını ilk defa yapan düşünür Aristo (384-322) dur. Sonraki 
yıllarda Aristo’nun tasnifini dikkate alarak sınıflandırma yapan düşünürler 
olmuştur. Mesela Meşşâî ekolünden Farabi (870-950) ve İbn Sina (980-1037) 
bilimler sınıflandırmasını birbirine benzer şekilde yapmışlardır (bkz. burada 
Farabi ve İbn Sina; ilimlerin sınıflandırması). Ayrıca bu düşünürlerin bilim 
sınıflandırması Aristo’nun sınıflandırmasıyla da benzerlikler göstermektedir. 
Bilimi önce iki ana kategoriye ayırmışlardır: Teorik ve pratik bilimler. Bu dö-
nemlerde bilim felsefe ayrışması bulunmadığı için, esas olan felsefedir. Diğer 
bilimler felsefeden bağımsız değildi. Teorik felsefe (veya nazarî felsefe); metafi-
zik, matematik ve fizik bilimlerini içerirken, pratik felsefe (veya amelî felsefe); 
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ev yönetimi, siyaset bilimi ve ahlâk bilimini kapsamıştır. Her iki bilim grubu 
da felsefenin içindedir.21

3.1. Aristotales’in Bilimleri Sınıflandırması

Bilimlerin tasnifiyle uğraşan ilk düşünür Aristo’dur (Aristotales, 384-322). 
En temel bilimin episteme (bilgi=felsefe) olduğu, bilimlerin ise genel olarak üç 
ana kategoride toplanabileceğini savunmuştur (bkz. Şekil, 1). Bu üç kategori; 
pratike (pratik) poetike (iptidai=ibdai) ve Theoridike (nazari=teorik) bilimlerdir. 
Buna göre teorik bilimler kategorisinde metafizik, matematik ve fizik yer alır-
ken, pratik bilimlerde insan fiillerinin yönetimiyle ilgili bilimler yer almıştır. 
Poetik bilimler kategorisinde ise, edebiyat, şiir ve retorik (hitabet, güzel ko-
nuşma) gibi bilimler yer alır.22

Dikkat edilirse Aristo (Aristotales) (384-322), mantığı ilimler arasında gös-
termemiştir. Çünkü Aristo (384-322) mantığı bilim değil, bilimlerin aleti olarak 
kabul etmektedir. Zaten “organon” kelimesi Yunancada “alet” mânâsına geli-
yor.23 Aristotales’in (384-322) bilim tasnifi, İslam dünyasında (özellikle Farabi 
870-950 ve İbn Sina 980-1037) yapılan bilim tasniflerini de etkilemiştir.

Şekil 1. Aristotales’in Bilimleri Sınıflandırması

Episteme
(Bilgi)

 PRATİKE  POİETİKA  THEORETİKE

  (Pratik)            (İbdai=İbtidai)       (Nazari)

Ethika     Politike     Poietike     Rhetorika     Matematika          Theolojik

    (Ahlak)    (Siyaset)       (Şiir)        (Hitabet)      (Matematik)           (İlahiyat)

     Fizike
     (Fizik)

3.2. Fârâbî’nin Bilimleri Sınıflandırması

Farabi (870-950) bu konudaki tasniflerini başlıca üç eserinde açıklamıştır:
1- Makale fi Ağraz-i Maba’det- Tabia (:Metafiziğin Maksatları Hakkında 

Makale).
2- Kitab el Tenbih ala Sebil es Saade (:Mutluluğun Elde Edilmesi İçin Ten-

bih Kitabı).

21 Atay, a.g.e., http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/69/1743/18496.pdf, 08.04.2016, s. 5, 
6 vd.
22 Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Tek-
sir, İstanbul, 5.5.1975, s. 36; Ayrıca bkz. Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
(İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Teksir, İstanbul, 1975, s. 95-96.
23 Keklik, a.g.e., s. 95.
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3- İhsa el Ulum (İlimlerin Sayımı). Bunlardan birincisinde Farabi, ilimleri 
ikiye ayırmaktadır: 

a) Cüzi İlimler: Tabiat ( fizik, hendese, tıp ve hesap).
b) Külli İlimler: Vucüd (existence-metafizik) ve vahdet ilimleri.24

Bu üç eserdeki tasnifler birbirinden farklıdır.25 (Burada sadece ilimlerin 
sayımı adlı eserindeki tasnifle yetinilecektir) İhsâ el-Ulum (İlimlerin Sayımı) 
adlı eserinde aşağıdaki şekilde sınıflandırma yapmıştır.26

1- Retorik (Dil İlmi): Bu ilim; kelimeler, birleşik kelimeler, kelimelerin ka-
nunları, okumanın düzeltilmesi gibi konuları içine almaktadır.

2- Mantık İlmi: Bu da iç ve dış mantığın kanunları ile kıyas ve çeşitlerini 
kapsamaktadır.

3- Matematik İlimleri (Aritmetik, Geometri, Astronomi, Astroloji (Falcılık), 
müzik ve çeşitlerini kapsamaktadır.

4- Fizik ve Metafizik İlimler: Cisimleri inceleyen tabiat bilimi, iki âlemi in-
celeyen ilahiyat ilimleri gibi ilimleri kapsamına almaktadır. Fârâbî bu gruba 
dâhil bulunan ilahiyat ilmini; varlık, prensipler ve cisimler olmak üzere üç 
kısma ayırmaktadır.27

3.3. İbn Sîna’nın Bilimleri Sınıflandırması

İbn Sîna (980-1037) bütün ilimleri felsefe içinde dikkate alarak ve Fârâbî’yi 
takip ederek ilimler tasnifini yapmıştır. İlimlerin tasnifini, Reseil fil-Hikme 

24 Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Tek-
sir, İstanbul, 5.5.1975, s. 37, 38, 39; Ayrıca bkz. Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Teksir, İstanbul, 1975, s. 97, 98, 99.
25 Bilgi için Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen 
Okulu), Teksir, İstanbul, 5.5.1975, s. 36; Ayrıca bkz. Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Teksir, İstanbul, 1975, s. 95-96.
26 Farabi, İhsa’ül Ulum İlimlerin Sayımı, (çev. Ahmet Ateş), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstan-
bul, 1990, s. 48-49; Hüseyin Atay, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/69/1743/18496.pdf, 
08.04.2016, s. 5, 6 vd.
27 Bkz. Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen 
Okulu), Teksir, İstanbul, 05.05.1975, s. 37, 38, 39; Ayrıca bkz. Keklik, a.g.e., İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Teksir, İstanbul, 1975, s. 97, 
98, 99.

İlimler

Nazari (Teorik)

Riyaziyeeeeeeeeeee 
(Matematik)

Tabiiyye
(Fizik)

İlahiyye 
(Metafizik)

Ahlak 
(Ethik)

Siyasiet 
(Politik)

Ameli (Pratik) İlimler
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vel Tabiat (Felsefe ve Fizik Konusunda Risaleler) adlı eseriyle, Aksm el-Ulüm 
el-Akliyye (Akli İlimlerin Kısımları) adlı eserinde yapmıştır.28

İbn Sîna (980-1037) da tıpkı Aristo (384-322) ve Farabi (870-950) gibi ilim 
tasnifine mantığı dâhil etmemiştir.

3.4. Yeni Çağdan Bazı Örnekler

Burada üç Alman düşünürün yaptığı bilim sınıflandırmasında söz edece-
ğiz: Wilhem Dilthey (1833-1911), Wilhelm Windelband (1848-1915) ve Nicolai 
Hartman (1882-1950). Wilhelm Windelband (1848-1915) bilimleri yöntem ba-
kımından a priori (rasyonel) ve empirik (deneye dayalı) bilimler diye ayırıyor. 
Rasyonel ilimler matematik ve felsefe idi. Deneye dayanan ilimler ise ikiye 
ayrılıyor: tarih ilimleri ve tabiat (doğa) ilimleri. Bu son ayrım metottan ziyade 
konu farklılığından kaynaklanıyor. Çağdaşı Wilhelm Dilthey (1833-1911) de 
bilimleri metot bakımından ikiye ayırıyor: Manevî bilimler ve doğa bilimleri. 
Manevi bilimler anlama metodunun, doğa bilimleri açıklama metodunu kul-
lanıyor. Dilthey, dil, edebiyat, sanat felsefe, hukuk ve bütün tarih bilimleri 
manevi bilimlerden sayıyor.

3.3.1. Wilhem Dilthey’in (1833-1911) Sınıflandırması

İlim teorisi alanında en dikkati çeken çağdaş düşünürlerden birisidir. O 
da, ilimleri tasnif ederken, daha ziyade metot bakımından tasnif eder. Ancak 
bu metot tasnifi Windelband’dan çok daha farklıdır.

Windelband ilimleri rationel ve empirik ilimler diye ikiye ayırdıktan sonra, 
emprik ilimleri tekrar ikiye ayırarak onları; Tabiat ilimleri, Tarihi ilimler diye 
belirtmiştir. W. Dilthey, Windelband’ın aksine olarak ilimleri manevi ilimler ve 

28 Keklik, a.g.e., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu), Tek-
sir, İstanbul, 1975, s. 99-100.

İlimler

İlahiyat
(Metafizik) İlimler

Hesap Geometri Astronomi Musiki Aslı Fizik
İlimleri

(Sekiz bölüm)
isim vermiyor

3- Rüya Tabirleri
4- Finâset (Tarih
5- Tılsım

Tatbiki Fizik
İlimleri

1- Tıb
2- Astorloji
(Falcılık)

el-İlm el-Evsat Riyâziyat
(Matematik) İlimler

el-İlm el-Esfel Tabiyat
Fizik İlimleri
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tabiat ilimleri olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Bu iki grup yine kendi arala-
rında çeşitli gruplara ayrılmıştır. Şöyle ki;

Dilthey’e göre manevi ilimler anlama metodu ile tabiat ilimleri ise izah me-
todu ile çalışırlar. Manevi ilimlerin anlama metodu ile çalışması, onların tetkik 
sahalarının özelliklerinden doğmaktadır. Çünkü manevi ilimler insanların or-
taya koyduğu, başarılarla uğraşırlar. İnsanların başarıları olan bu sahadaki 
objeler belli bir mânâ taşıyan, tekrar etmeyen, tek bir defaya mahsus olan obje-
lerdir. Manevi ilimlerin, bu varlığın karakterinde bulunan bu manayı, bu tekliği 
anlamaları icap eder. Oysa izah etme metodunda böyle bir durum yoktur. O 
gruptaki ilimler istenildiği kadar tekrar etmek ve izah etme durumundadırlar.29

3.4.2. Wilhelm Windelband’ın (1848-1915) Sınıflandırması

Wilhelm Windelband (1848-1915) bilimleri yöntem bakımından a priori 
(rasyonel) ve empirik (deneye dayalı) bilimler diye ayırıyor. Rasyonel ilimler 
matematik ve felsefedir. Deneye dayanan ilimler ise ikiye ayrılıyor: tarih ilim-
leri ve tabiat (doğa) ilimleri. Bu son ayrım metottan ziyade konu farklılığın-
dan kaynaklanıyor. Çağdaşı Wilhelm Dilthey (1833-1911) de bilimleri metot 
bakımından ikiye ayırıyor: Manevi bilimler ve doğa bilimleri. Manevi bilimler 
anlama metodunun, doğa bilimleri açıklama metodunu kullanıyor. Dilthey, 
dil, edebiyat, sanat felsefe, hukuk ve bütün tarih bilimleri manevi bilimlerden 
sayıyor. Kendisinden önce yapılan ilim tasniflerini tenkit etmiştir. Ona göre 
mesela tecrübeye dayanan ilimleri, manevi ilimler ve tabiat ilimleri diye ikiye 
ayıramayız. Çünkü tabiat ve manevi varlık zıtlık teşkil ederler. Bu sebep her 
ikisini aynı grup altında gösteremeyiz. Onun için manevi ilimler yerine, tarihi 
ilimler deyimini kullanmıştır.30

3.4.3. Nicolai Hartman’ın (1882-1950) Sınıflandırması (Ontolojik 
Sınıflandırma)

Nicolai Hartman ilimleri varlık yönüyle sınıflandırmıştır. Onun için sınıf-
landırmaya ontolojik sınıflandırma demiştir. Nasıl ki, varlık âlemi reel ve ideal 

29 Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005, s. 54.
30 Mengüşoğlu, a.g.e., s. 54.

İlimler

1- Manevi İlimler

a) Dil
b) Ebediyat
c) Sanat
d) Felsefe
e) Hukuk
f) Din ve bütün tarihi ilimler

Bu gruba manevi ilimlerin 
tam zıddı olan ilimler gir-
mektedir.

2- Tabiat İlimleri
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olarak ikiye ayrılıyorsa, bilimler de inceledikleri varlık sahalarına göre ayrıl-
maktadır. Hartmann’a göre ideal (düşünce=tasavvur) varlık sahası değişme-
yen, oluş içinde bulunmayan, her türlü teknikten yoksun bir varlık alanıdır. 
Reel varlık sahası ise, tam aksine değişen, daima oluş içinde bulunan, teknik 
bakımından derece farkları gösteren bir varlık çeşididir. Real ve ideal varlık 
alanlarına uygun olarak ilimler de ikiye ayrılırlar.

1- İdeal varlık alanını ilgilendiren ilimler (ideal ilimler),
2- Reel varlık alanını ilgilendiren ilimler (reel ilimler).
İdeal ilimler grubuna matematik, mantık, etik gibi değerler sahasını ince-

leyen ilimler girer. Mesela din, sanat, dil, felsefe gibi ilimler.
Reel ilimler grubuna ise; 
1- Fizik-Kimya gibi tabiat (doğa) ilimleri, 
2- Biyoloji gibi canlı varlıkları konu alan ilimler, 
3- Psikoloji gibi insan davranışlarını konu alan ilimler, 
4- İnsan ilişkilerinden ortaya çıkan her türlü sosyal ilimler ve
5- Tarihi varlık sahasını içine alan ilmi ve teorik görüşler).31

Sonuç

Bilim, insanın eseridir. İnsan olmadığı yerde bilim de olmaz. Bu hüküm 
her bilim için geçerlidir. Dünyanın da bir başlangıcı, başlığı bir tarihi vardır. 
Dünya üzerinde insan eseri olan her şeyin (bilimin, sanatın, edebiyatın, tari-
hin vb.) de bir başlangıcı (tarihi) vardır. Ancak bu başlangıç en ilkel şekline, 
sıfır noktasına kadar götürülebilir mi? Bu durum sadece bilim için değil, in-
sanın eseri olan öteki oluşumlar için de geçerlidir.

İlimler dış görünüşleriyle birbirinden ne kadar farklı görülürse görülsün-
ler; temellerinde, mesela metotlarında, varlık sahalarında, objeleri karşısında 
takındıkları (metotlarında) tavırda birleşirler.

Vesikaları, eski devirlere ait kalıntıları inceleyen tarihle, dili inceleyen dil 
ilimleri, tabiat olaylarını inceleyen fizik-kimya arasında dış görünüşleri bakı-
mından farklar vardır. Çünkü her birisinin araştırma yaptığı varlık sahaları 
farklıdır. Fakat farklılıklarına rağmen incelenen şeyler, “var olan şeylerdir;” 
var olan şeylerin bilgisini ortaya çıkarmak için belli metotlarla inceleme ya-
pılır. Dolayısıyla dış görünüşleri itibarıyla ne kadar farklı görünürlerse gö-
rünsünler ilimler belli noktalarda ortak özellikler, benzerlikler ve birbirleriyle 
ilişkiler taşırlar.
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URFA-HALEP KERVAN YOLU ÜZERİNDE BİR 
DERBEND:

ÇARMELİK DERBENDİ

Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER*

Öz

Bugün adı Büyükhan olan Çarmelik, 150 hanelik bir köydür. Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı olup, Şanlıurfa ile Bi-
recik arasında yer alır. Suriye sınırına yaklaşık 35 km. mesafesindedir. Köy 
büyükçe bir höyüğün güney yamacında kurulmuş, çevresi -çok yüksek olma-
salar da- dağlarla çevrilidir. Osmanlı döneminde ise Çarmelik, Ruha Sanca-
ğı’na bağlı Karacurun nahiyesine tabii idi. Çarmelik kalesinin XVII. yüzyılın ilk 
yarısında işlek bir kale olduğu gerek resmi kayıtlarda ve gerekse seyahatna-
melerde görülmektedir.

XVI. ve XVII. yüzyıllarda meydana gelen sosyal buhranlar devletin iç bün-
yesini alt üst ederek çiftçi halkın çoğunluğunu oluşturan köy toplumunun etra-
fa dağılmasına, bu arada derbendcilik ve köprücülük hizmetlerinden sorumlu 
köylerin boşalmasına sebep olmuştu. Bu sırada Çarmelik derbendi de terk 
edilmişti. 1693 yılında Çarmelik derbendine konar-göçerler yerleştirildi, der-
bendin harap olmuş tesisleri de tamir edildi. Konar-göçer cemaatlerden Tacirli 
oymağı buranın muhafızlığı ile meşgul olmak şartıyla derbendin çevresindeki 
Kümbet, Mülkveran, Kireştaş, Melkış, Yoğunburc ve Tuzluca köylerine yerleş-
tirildiler. Bu suretle Urfa Halep kervan güzergahı üzerinde bulunan Çarmelik 
derbendi yeniden faal bir duruma getirildi.

Anahtar kelimeler: Urfa, Halep, Derbend, Kervansaray.

A Derbend On The Route Of Urfa-Aleppo: The Derbend Of Çarmelik
Abstract

Çarmelik, whose current name is Büyükhan, is a village of 150 houses. It 
is a part of province Bozova of Şanlıurfa, which is in Southern East region of 
Turkey. The village is located somewhere between Birecik and Şanlıurfa. It is 
approximately 35 kilometers far from the border of Syria. The village is built on 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 225                Aralık 2016

* Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
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the southern slope of a big mound and is surrounded by mountains. Çarmelik 
was a part of Karacurun sub-district which was a part of Ruha district during 
the Ottoman reign. The castle of Çarmelik was an active one during the first 
half of the 17th century according to the official records and travel books.

The social crisis throughout the 16th and the 17th centuries caused the vil-
lagers who make the most of the farmer population to disperse and the people 
who had responsibilities in the derbend or for the bridges abandoned their 
villages. Derbend of Çarmelik was abandoned in this period. In 1693, nomads 
were placed in the derbend of Çarmelik and the ruined facilities of the der-
bend were rebuilt. Tacirli Tribe of nomads was placed in the villages Kümbet, 
Mülkveran, Kireştaş, Melkış, Yoğunburc and Tuzluca, which were around the 
derbend. They were given the duty to protect the derbend. Thus, the derbend 
of Çarmelik which is on the caravan route between Urfa and Aleppo was made 
active again.

Keywords: Urfa, Aleppo, Derbend, Caravanserai.

Bir ülkede ticaretin gelişmesi, yol güvenliğinin sağlanmasına bağlıdır. Bu 
durum tarihin her döneminde ve her coğrafyada böyleydi ve aynı durum gü-
nümüz için de geçerlidir. Devletler için bölgelerarası ve uluslararası ticaret 
daima önemini korumuştur. Ticaretin kervanlarla yapıldığı devirlerde devlet 
için hayati önem taşıyan ticaretin güven içinde gerçekleşmesi için kervan yol-
larının güvenliğini sağlamak birinci derecede önem arz etmekteydi. Bu gün 
nasıl ki güvenli olmayan bölgelere yatırım yapılmıyorsa, dün de yol güvenli-
ğinden emin olunmayan yollarda kervan yürümez, dolayısıyla bölgelerarası 
ticaret sekteye uğrardı. Bunun için geçmişte her devlet kendine göre birta-
kım güvenlik önlemleri almışlardı. Osmanlı Devleti de ticaretin gelişmesi için 
yol güvenliği konusunda bazı teşkilatlar kurmuştu. Bunlardan en etkili olanı 
ise bugün kısmen jandarma teşkilatına benzeyen “derbend teşkilatı” idi. Bu 
çalışmada derbend teşkılatından Urfa-Halep kervan yolu üzerinde yer alan 
Çarmelik derbendini ele alacağız. Ancak Çarmelik derbendine geçmeden önce, 
geçmişte kalan bu teşkilatın yapısından da kısaca bahsetmek okuyucu açı-
sından faydalı olacaktır.

Bilindiği gibi yollar, günümüzde olduğu gibi, tarihin her devresinde gerek 
ekonomik gerekse sosyal ve askeri açıdan sürekli olarak birinci derecede öne-
mini korumuşlardır. Çünkü savaş zamanlarında orduların savaş alanına sev-
ki, devlet merkezi ile diğer idarî birimler arasında haberleşmenin sağlanması 
ve nihayet kervanlarla ticarî malın bir yerden başka bir yere taşınması husu-
su, devletler için her zaman hayati öneme sahip olmuştur. Orduların sevki 
ve tüccarların mallarını taşımalarında hep karayolu kullanılmıştır. Anadolu 
kentleri de birbirlerine genellikle kara ticaret yolları ile bağlıydı.

Orduların sevki sırasında ayrıca güvenlik önlemleri alma ihtiyacı olmazdı, 
ancak kervanlar için durum farklı idi. Çünkü kervanlar eşkıyalar tarafından 
soyulabilirlerdi. Kervanların sağlıklı bir şekilde işlemeleri için yol güvenliğinin 
sağlanması gerekiyordu. Anadolu Selçuklularında olduğu gibi Osmanlılarda 
da bütün ekonomik faaliyet yolların geçtiği yerler ve bu yolların vardığı liman 
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ve şehirlerde toplanmıştı. Her devirde bu yolların güvenliğinin sağlanması ti-
caretin devamı için son derece önemli idi. Bunun için büyük kervan ve ticaret 
yolları üzerindeki dağ ve geçit yerlerinde, tüccar ve yolcuları, kervanları ba-
rındıran hanlar yapılmış ve karakol niteliği taşıyan derbend tesisleri vücuda 
getirilmişti. Osmanlı merkezi idaresinin yolların güvenliğini sağlamaya yöne-
lik siyasi tedbirler aldığı biliniyor. Bunun için geliştirdiği sistemlerden biri ve 
en etkini “derbendcilik” idi.

Osmanlılarda yol güzergâhlarında, özellikle dağlık ve geçit bölgelerinde, 
tüccarın can ve mal güvenliğini sağlamak için meydana getirilmiş teşkilatlara 
“derbend”, bu teşkilatta görevli olan kimseye de “derbendci” denilirdi.1

Sosyal birer yapı olan derbend tesisleri dört tarafı duvar ile çevrili küçük 
bir kale şeklinde olup, yanında han, cami, mektep ile dükkânlar bulunurdu. 
Bu görüntüsü ile adeta bir kasaba manzarası veriyordu. Yol ve ticaret güven-
liğinin sağlanması için yapılan bu tesisler, genellikle yolların kavşak nokta-
larına ve merkezi bir durum arz eden yerlere yapılırdı.2 Osmanlı belgelerine 
göre bir yerin derbend olabilmesi için “mahûf ve muhâtara olan, kutta-i tarîk 
ve haramîden hâlî olmayan” yani, korkulu, tehlikeli ve sık sık eşkıya baskın-
larına uğrayan yerler olması gerekirdi.3

İşlek kervan yollarını izleyen tüccarlar han veya kervansaraylarda geceleye-
bilirlerdi. Han ve kervansarayın bulunmadığı yerlerde üçüncü bir konaklama 
yerleri olarak zaviyeler bu görevi üstlenmişlerdi. Dervişlerin silahlı gücünün 
oldukça sınırlı olmalarına rağmen, manevi bakımından saygı duyulduğundan 
tüccarlar için zaviyeler güvenli barınaklardı.4 Ancak diğer konaklama yerleri 
yani hanlar veya kervansaraylar için böyle bir durum söz konusu değildi. Os-
manlı teşkilatında bugünkü anlamda polis ve jandarma kuruluşları olmadığı 
için işlek yollarda bazı köylerin ahalisi devlet idaresi tarafından derbendci 
olarak görevlendirilirdi. Bu köylüler kendi köylerine yakın olan belirli bir böl-
geden sorumlu olan “yarı askerî” bir teşkilat meydana getirirlerdi. Kendi so-
rumluluk bölgesinde bir kervan soyulursa zararın ödenmesi derbendcilerden 
talep edilebilirdi. Derbendciler bulundukları bölgenin emniyetini sağladıkları 
gibi, yolların bakım ve tamir işlerinin yanı sıra başka bir görevleri daha vardı. 
O da bulundukları yerleri şenlendirmekti.5

Bir yerin derbend olabilmesi için genellikle o yerin kadısı veya herhangi bir 
kişi tarafından teklif yapılması gerekiyordu. Bundan devlet tarafından yapılan 
araştırma sonucu burasının derbend olmasına karar alınırsa, yeni kurulan 
bu derbendin idaresi, teklifi yapan şahsa “iltizam” yoluyla verilirdi. Devlet 
derbendci seçiminde çok titiz davranırdı. Bunun için bölge kadısı ve nâibin-
den başka oranın ileri gelenlerinin de derbendci olacak kişiler hakkında “gü-

1 Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı, İstanbul, 1986, s. 45.
2 Yusuf Halaçoğlu, XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara, 
1995, s. 174.
3 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Derbend Teşkilatı, İstanbul, 1967, s. 16.
4 Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kolonizatör Türk Dervişleri”, Türkler, Ankara, 
2002, s. 242 vd.
5 Orhonlu, a.g.e., s. 61.
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venilir” olduklarına dair beyanda bulunmaları gerekirdi. Çünkü derbendcilik 
görevini yerine getirmeyip sadece derbendci “avantaj”larından faydalanmak 
için derbendci olmak isteyen kişiler de vardı.6

Derbendciliğin bütün risklerine -örneğin eşkıyaya maruz kalmak, gasb 
edilen malların kendilerinden tanzim edilmek- rağmen pek çok köy ahalisi 
derbendci olmaya çalışırdı. Bunun temel sebebi de bazı vergilerden özellikle 
“avarız-ı divaniye” ve “tekâlif-i örfiye”den muaf tutulmaları idi.7 Özellikle XVI. 
yüzyıl sonlarında Osmanlı coğrafyasında meydana gelen karışıklık ortamında 
bu tür vergilerden muaf olmak köylüler için çok önemli idi.

Bir derbendin durumuna göre birçok görevli bulunmaktaydı. Bunlardan 
müstahkem mevki şeklindeki askerî nitelikli derbendlerde “başbuğ”, “sağ kol 
ağası”, “bölükbaşı”, “sol kol ağası”, “zâbitân” ve “nefer”lerden oluşan bir hiz-
metliler grubu bulunmaktaydı. Askerî kuvvetin bulunmadığı derbendlerde ise 
“han ağası” veya “derbend ağası”,8 “derbendcibaşı”, “derbendci bölükbaşısı” 
unvanlarını taşıyan kişiler görev yapmaktaydı. Bunlardan derbend ağalığı 
tabirine XVIII. yüzyıldan itibaren belgelerde rastlanmaktadır. Derbendcibaşı 
derbendin idaresinden doğrudan doğruya sorumlu olup bu makama derbend-
deki derbendciler arasından sözü geçen güvenilir biri tayin edilirdi. Derbend-
cibaşılar bazan “serdar” olarak da adlandırılmıştır. Bunlardan başka derbend 
teşkilâtı içinde belli bir ücret veya maaş karşılığı çalışan “beldar”lar ile hıris-
tiyan ahaliden tayin edilmiş derbend ve geçit bekçiliği yapan “martolos”lar da 
bulunmaktaydı. Ayrıca ücretli derbendci olarak yerli ahali arasından seçilen 
zaptiye neferi hüviyetinde “pandor”lar vardı.9

Bir derbendde görev yapan kişilerin sayısı derbendin durumuna göre de-
ğişiyordu. Buna göre bir derbendde beş on kişiden başlayıp 100 kişiye kadar 
derbendci bulunurdu. Bunlar o yerin iktisadî durumuna göre çiftçilik veya 
hayvancılıkla meşgul olurlardı. Hizmetlerine karşılık yukarıda belirtildiği gibi, 
“örfi vergi”lerden veya bütün vergilerden muaf tutulan derbendciler sahip ol-
dukları toprakta yaptıkları ziraata karşılık “şer’i” bir vergi olan “öşür” verirler-
di. Gayri müslim derbendciler ise sadece “ispençe” ve “cizye” vermekle mükel-
leftiler.10 Bu sebeple bazı vergilerden muaf olduklarına dair ellerine “muafnâ-
me” verilirdi. Muafnâmeler her padişah değiştiğinde yenilenirdi.11

Derbendcilik askerî ve ticarî yolların emniyetini sağlamakla beraber, hal-
kın güvenliğini sağlamak için köprücü, su yolcu ve derbendci gibi geri hizmet 
sınıfları da mevcuttu. Bu görevleri yerine getirmek için Osmanlı Devleti’nde 
binlerce köy, derbendcilik, suyolculuk ve köprücülük hizmetleri ile sorumlu 

6 Yusuf Halaçoğlu, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi İçinde, c. 12, İstanbul, 1989, s. 449.
7 Orhonlu, a.g.e., s. 50.
8 Derbed Ağası Tanzimat’tan sonra karakol komutanı adını almıştır. Mehmet Zeki Pakalın, Osman-
lı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. 1, İstanbul, 1983, s. 425.
9 Yusuf Halaçoğlu, “Derbend”, Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. 9, Ankara, 1994, 
s. 164.
10 BA, MAD, nr. 7534, s. 233.
11 Osmanlı Devleti’nde her padişah değişikliğinde önceki padişah devrine ait beratlar merkeze 
gönderilip yeni beratlarla değiştirildi. Buna tecdid-i berat (berat yenilenmesi) denilirdi.
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tutulmuştu. Derbendciler bu görevleri yanı sıra ihtiyaç halinde yolculara reh-
ber olarak da hizmet verirlerdi. Bölgelerinde yolculardan birinin malı kayıp 
olduğu takdirde kendileri öderlerdi. Bu husus devlet tarafından kendilerine 
verilen “derbendcilik beratı”nda şart olarak yer alırdı.12

XVI. ve XVII. yüzyıllarda meydana gelen sosyal buhranlar devletin iç bün-
yesini alt üst ederek çiftçi halkın çoğunluğunu oluşturan köy toplumunun 
etrafa dağılmasına, bu arada derbendcilik ve köprücülük hizmetlerinden so-
rumlu köylerin boşalmasına sebep olmuştur.

XVII. yüzyılın sonu ve XVIII. yüzyılın başında devlet, boşalmış köyleri zi-
raate açmak ve derbend teşkilatını yeniden yapılandırmak için işe başladı.  
Derbend ve geçit teşkilatları yeniden canlandırılmak ve bir düzen verilmek 
istenildiği zaman, bu sefer değişik bir yol izlendi. Derbend ve geçit hizmetine 
tayin edilen kimseler, arazisi olmayan başıboş halk arasında seçildi. Bu kim-
seler konar-göçer oymak mensupları oldukları kadar topraklarını kaybetmiş 
köylülerden de olabilirdi.

Bu derbend teşkilatı için yeni bir nizam idi. Bu düzenle konar göçer başı-
boş kimselerin derbendci tayin edilerek derbendlerde yerleştirilmesi, kendi-
lerine evler inşa edebilmek, ziraat yapabilmek için toprak verilmesi yeni bir 
iskân politikası ortaya koyuyordu. Her derbend yerinde, kısa zaman sonra 
birer iskân yeri doğarak köy haline dönüşüyordu.13

Derbend teşkilatının kısaca tanıtımını yaptıktan sonra şimdi Çarmelik 
derbendine geçebiliriz. Önce coğrafi konumundan başlayalım.

Bugün adı Büyükhan olan Çarmelik, 150 hanelik bir köydür. Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı olup, Şanlıurfa ile Bi-
recik arasında yer alır. Suriye sınırına yaklaşık 35 km. mesafesindedir. Köy 
büyükçe bir höyüğün güney yamacında kurulmuş, çevresi -çok yüksek olma-
salar da- dağlarla çevrilidir.

Osmanlı döneminde Çarmelik, Ruha Sancağı’na bağlı Karacurun nahiye-
sine tabi idi.14 Anadolu’nun Güneydoğu bölgesi Osmanlı idaresine geçince, 
Çarmelik bu sancakla birlikte ilk olarak Diyarbekir Eyaleti sınırları içinde 
kalmış, daha sonra Rakka Eyaleti’ne ve nihayet 1860’larda Haleb’e bağlan-
mıştır. Çarmelik kalesinin XVII. yüzyılın ilk yarısında işlek bir kale olduğu 
gerek resmi kayıtlarda15 ve gerekse seyahatnamelerde görülmektedir. Buraya 
meşhur seyyah Evliya Çelebi de uğramış ve hakkında malumat vermiştir. Ev-
liya Çelebi Çarmelik hakkında:

12 Yusuf Halaçoğlu, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi İçinde, c. 12, İstanbul, 1989, s. 449.
13 Cengiz Orhunlu, a.g.e., s. 96.
14 “Karye-i Çarmelik Tâbi-i Nâhiye-i Karacurun”, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BA), Tapu Tahrir 
Defteri, nr. 965, s. 300; “Mukata’a-i Karye-i Çarmelik Tâbi-i Nâhiye-i Karacurun Der Liva-i Ruha”, 
BA, Maliyeden Müdevver Defterler, nr. 9514, s. 27.
15 “Dizdar-ı Kal’a-i Çarmelik Tâbi-i Ruha. Bundan akdem kal’a-i mezbureye yevmi beş akçe ulufe 
ile dizdar olan mevsum hidmet-i lazıme olmayub kendu havasında ve daima şirret üzre olub ne-
ferâtı kendunden sükran üzer olmayub Rakka Beğlerbeğisi kaymakamı olan Ahmed zide kadruhu 
arz eylemekle sabıkaya kal’a-i mezburun dizdarı ile olan dört aydan beru ihsar olub mezkura ver-
meğin recaya arz etmekle maliye tarafından berat-ı şerif verilub mucebince zabtıiçün yazılmıştır.” 
Evâul-i Muharrem 1041, BA, Kâmil Kepeci, Divan-ı Hümayun Ruus Kalemi, nr. 263, s. 39.
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“Suruc’dan Batı tarafına iki saat giderek Çarmelik kalesine geldik. Burası 
Çar Melik yani dört hükümdar kalesidir. Hakikaten tarihçiler bu kalenin 
enasıreden (İran hükümdarlarından) dört kardeş tarafından yapıldığını ve 
bundan dolayı ‘Çar Melik’ adını aldığını yazarlar. Bir tepe üzerinde, dört 
köşe küçük bir kaledir. Fakat o kadar kullanışlı değildir. Dizdar ve asker-
leri Urfa subaşısı idaresinde olup, yüz haneli kasabası vardır. Camii, mes-
cidleri, hamamı ve birkaç dükkânı var. Kale, birkaç kere harap olup ona-
rılmıştır. Taş yapıdır. Bir hanı olup, içinde Türkler oturur. Menzil beygirleri, 
mütevellisi idaresindedir. Havası ve suyu hoştur. Bağ ve bahçesi yoktur.”16

diye yazar.
Evliya Çelebi, Çarmelik için havasının güzel olduğunu ancak bağ ve bah-

çesinin bulunmadığından bahsetmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, 1970’li yılların 
başından beri kurumuş olan akarsu, o zamanda yokmuş, ya da bugün ku-
ruduğu gibi o zaman da kurumuş durumdaydı. Malumdur ki suyun olduğu 
yerde mutlaka bağ ve bahçeler olur.

Evliya Çelebi’nin muhtemelen 1646’da uğradığı Çarmelik derbendinde var-
lığından bahsettiği yapılardan bugün sadece ikisi mevcuttur. Camii ve han.  
Bunlardan camii halen kullanılmaktadır. Han ise bundan birkaç yıl öncesine 
kadar tamamen harabe bir vaziyetteydi. Şu an restore edilmekte ve restoras-
yon işleri hemen hemen bitmek üzeredir. Burada hanın harap oluşuna bir 
paragraf açmak gerekir.

Orada yaşayan yaşlıların ifadelerine göre; han 1940-50 yıllarına kadar 
sağlam olarak ayakta idi. Artık kervanlarla ticaret yapılmadığndan hanın da 
eski misafirleri gelmez olmuştur. Böylece han atıl duruma düşmüş ve köylü-
ler tarafından ahır ve samanlık olarak kullanılmıştır. Ancak vakıf malı ola-
rak “kutsal” gördükleri hana zarar vermemişlerdir. Devlet atıl duruma düşen 
hanın taşlarını sökerek bunlarla köye okul yaptırmış, han da böylece harap 
duruma düşmüştür.

Hanın fiziki yapısına bakıldığında, han kesme taştan yapılmıştır. Büyük 
ölçüdeki yan duvarlarından birinin avluya bakan yönünde tonozlu galeriler 
olduğu kalıntılarından anlaşılmış ve bugün ortaya çıkarılıp yenilenmişlerdir. 
Giriş portalinden sonra 63.40 x 65.20 metre ölçüsünde bir avluya girilmek-
tedir. Bu avlunun çevresinde birbirlerine kemerlerle bağlanmış revaklar ve 
arkasında da yazlık ve kışlık bölümlerden oluştuğu görülmektedir. Bunlarda 
tamamen yenilenmişlerdir. Ortadaki odalar ortalama 3.50 m. ile 3.58 m. ara-
sında değişen ölçülerdedir. Bu odaları birbirinden ayıran ve kemerin oturdu-
ğu ayakların kalınlığı ise ortalama 1.11 m. ile 2.47 m. arasında değişmektedir. 
Her iki uçtaki köşe odalar ise 5.25 m. ile 5.20 m. arasındadır.17 Bu büyük oda-
lar genellikle büyük tüccarlar ya da “hatırlı” kişilere tahsis edildiği söylenir.

16 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Sadeleştiren: Tevfik Temelkuran-Necati Aktaş, c. 3-4, İstanbul, 
1986, s. 118.
17 Bülent Üçdağ, “Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Çarmelik Kervansarayı I. Etap Kurtarma Kazısı Ve 
Restorasyonu 2013 Yılı Çalışmaları”, 22. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu 14 - 
17 Kasım 2013 Adana, Ankara baskı yılı yok, s. 33.
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Kervansarayın tarihçesine gelindiğinde karışıklık baş göstermektedir. Ker-
vansarayın kitabesi mevcut olmadığından yapılış tarihi bilinmiyor. Hal böyle 
olunca yapılış tarihi hakkında çok farklı değerlendirmeler yapılabilmektedir. 
Hiçbiri kaynak göstermeden kimi tarihçesini Abbasi Devleti’ne kadar götür-
mektedir. Kimilerine göre Selçuklu yapısı, bir başkasına göre ise Eyyübiler 
döneminde kalmadır. Evliya Çelebi’ye bakılırsa kervansarayı yapan dört kar-
deş olduğunu ve bunların İranlı olduğunu yazmaktadır. Yine ona göre Çarme-
lik adı da ordan gelmektedir.18

Ancak kervansarayın yapı biçiminden yola çıkılarak tarihlendirmek daha 
akla yatkın görülmektedir. Zira “Osmanlı devri kervansaraylarının çoğu işlev 
olarak açık bir avlu ve kapalı bölümlerden oluşmaktadır. Kare ya da dikdörtgen 
biçiminde ve revaklı olan bu avlunun çevresindeki mekânlar çoğunlukla iki katlı 
olarak inşa edilmiştir. Yolcuların kaldığı bölümde peykeler ve ocaklar bulun-
makta, avlunun çevresinde ahırlar, depolar, yönetim birimleri vb. yer almak-
tadır.”19 diye tarif edilir. Yukarıda Çarmelik kervansarayın ölçülerine buna 
uymaktadır. Bu ölçülerden yola çıkarak bölgeyi iyi tanıyan sanat tarihçisi 
Cihat Kürkçüoğlu kervansarayın Osmanlı dönemine ait olduğu ve eskiden Bi-
recik’ten kalkan kervanların, Çarmelik Kervansarayı’nda konakladıktan son-
ra Urfa’ya ulaştığını, buradan da Titriş Kervansarayı üzerinden Diyarbakır 
yönüne doğru gittiğini belirtmektedir.20

Ticaret kervanlarla yapıldığı dönemlerde büyük ticaret yolları üzerinde he-
men her menzillik (yaklaşık 30-40 km.) mesafede bir kervansaray bulunur.21 
Kervanlar, her türlü iklim şartlarında yollarına devam etmek zorundadırlar. 
Her günün akşamı yorgun olan insanlar emniyet içerisinde uyumak, hayvan-
ları da dinlendirmek durumunda kalırlar. Ayrıca, yolculukta ihtiyaç duyulan 
her türlü malzemenin de bir şekilde temin edilmesi gerekir. Çoğunluğu vakıf-
lara ait olan bu sosyal tesislerin içerisinde, odun, yağ, arpa, saman, semer, 
ayakkabı, eyer ve yiyecek gibi yolculukta bir insanın ihtiyaç hissedebileceği 
zorunlu malzemeler bulundurulurdu. Eğer kervansaray vakıflı ise bütün bu 
ihtiyaçlar karşılıksız karşılanırdı. Vakfı olmayan kervansaraylarda ise bu te-
mel ihtiyaç malzemeleri küçük bir ücret karşılığında sağlanırdı.22

Osmanlı döneminde bölgedeki ticari yol güzergahına baktığımızda Çarme-
lik derbendinin önemli bir konumda olduğu görülmektedir. Zira İran’a gidip 
gelen kervanların izlediği birkaç yol vardı. Kuzeyden geçen yol Erzurum’dan 
geçerdi. Güneydoğu Anadolu’da ise ana gümrük kapısı Diyarbekir idi.23 Bu-

18 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Sadeleştiren: Tevfik Temelkuran-Necati Aktaş, c. 3-4, İstanbul, 
1986, s. 118.
19 Şebnem Akalın, “Kervansaray”, DİA, c. 25, Ankara, 2002, s. 299.
20 A. Cihat Kürkçüoğlu vd., Şanlıurfa Uygarlığın Doğduğu Şehir, Ankara, 2002, s. 78.
21 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Ankara, 1965, s. 93.
22 Ziya Kazıcı, İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İstanbul, 1999, s. 309.
23 “XVI. yüzyılın ikinci yarısında Diyarbekir gümrüğü mukataasını ellerinde tutan mültezimler 
çok güçlü kişilerdi. Gümrük mukataasını ve diğer çeşitli mukataaları için alan iltizamın nazırı 
aynı zamanda Urfa Sancakbeyi idi. Aynı yıllarda sancak beyinin kardeşi de söz konusu mukataa-
ların emini idi. İstanbul’a gönderdikleri raporda iki kardeş Diyarbekir’de gümrük vergisi ödemleri 
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radan Urfa üzerinden Haleb’e kadar uzanırdı. Keza Musul tarafından gelen 
kervan yolu yine Urfa üzerinden Haleb’e ulaşırdı. Haleb’den İran’a gidip gelen 
tüccarlar Güneydoğu Anadolu’dan geçen ticarî trafiği hayli yoğunlaştırırlar-
dı.24 Çarmelik derbendi de bu yoğun ticarî güzergah üzerinde bulunmasından 
dolayı tüccarların emniyeti açısından önemli bir konumda idi.

Yine o devirlerde Fırat üzerinde Birecik’ten Basra’ya kadar nehir gemileri ve 
keleklerle gidiş geliş ve mal nakliyatı yapılıyordu.25 Anadolu’nun çeşitli yerlerin-
den tüccarlar mallarını Birecik İskelesi’ne deve kervanları ile taşır, buradan gemi-
lerle Basra’ya ulaştırırlardı. Aynı şekilde Basra’dan Birecik İskelesi’ne gelen mal-
lar deve kervanları ile Haleb, İskenderun, Urfa ve diğer bölgelere gönderilirdi.26 
Haliyle Urfa tarafına gidecek olan kervanların takip edeceği güzergahın bir kıs-
mının emniyetinin sağlanması yine Çarmelik derbendinin sorumluluğunda idi.

Kervanların olduğu yerde soygunlardan bahsetmemek olmaz. Burada 
dikkati çeken bir husus, soygunların konar-göçerler tarafından yapıldığı gö-
rülüyor. Bu yörelerdeki konar-göçerler için soygun, koyunlarının bir kısım 
salgında kırıldığı ya da kışlaktaki tarlalarında ürünleri kuraklıkta yandığı za-
manlarda başvurdukları bir gelir kaynağı idi. Veyahutta soygun tehdidi bazı 
aşiretlerce denetimi altındaki bölgeden geçen kervanlardan haraç almak için 
kullanılırdı. Bu anlamda 1574 tarihinde Urfa kadısı, Mardin’den Haleb’e git-
mekte olan bir kervanın soyguncuların hücumuna uğradığını, devletin mer-
kezi, İstanbul’a bildirmiştir.27

Evliya Çelebi’nin uğramasından yaklaşık elli sene sonra yani XVII. yüzyılın 
sonlarında Çarmelik derbendinin tesisleri harap olmuş, derbendlik işlemez 
olmuştu. Buranın ahalisinden olan Kasuy ve Mersavi cemaatleri ise sadece 
burada bulunan caminin hizmetlerini yapıyor, menzil beygirleri ve hanın ta-
mir işlerine yardım ediyorlardı. Ancak derbendlik görevleri yoktu. Yine söz 
konusu yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nde konar-göçerleri derbend ve 
geçit yerlerine yerleştirmek fikri daha geniş bir şekilde uygulandı.28 Yer yer 

gerekirken bu kentten geçmekten ve dolayısiyle vergi vermekten kaçınan tüccarların yolculuğa 
başladıkları ve ulaşacakları kentlerin adlarını belirtmişlerdir.” BA, Mühimme Defteri, nr. 27, s. 400.
24 Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kent ve Kentliler, İstanbul, 2000, s. 64.
25 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Sadeleştiren: Tevfik Temelkuran-Necati Aktaş, c. 3, İstanbul, 1986, 
s. 116. Aynı zamanda Birecik’ten Bağdat taraflarına da ticaret yapılıyordu. Geniş bilgi için bakınız: 
İlhan Şahin, “1638 Bağdad Seferinde Zahire Nakline Memur Edilen Yeni-İl ve Haleb Türkmenleri”, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı: 33, İstanbul, 1980-81, s. 27 vd.
26 Cengiz Orhonlu - T. Işıklar, “Osmanlı Devrinde Nehir Nakliyatı Hakkında Araştırmalar: Dicle 
ve Fırat Nehirlerinde Nakliyat”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı: 18, 
İstanbul, 1962-63, s. 77 vd.
27 “Saldırıya uğrayanlardan Mardinli bir tüccar daha sonra kendisinden çalınan malları bulmuş ve 
konuda bilgi vermiştir. Bunun üzerine Diyarbekir valisi suç ortaklığı yaptığı öne sürülen iki kişinin 
tutuklanmasını emretti. Bunlardan biri tutuklandı, diğeri ise İstanbul’a kaçmayı başardı. Fakat bu 
arada işlediği suçlar da başkentte bildirilmişti. Yalnız soygun yapmakla değil, başka soygunculara 
yardım etmek ve onları suça teşvik etmekle de suçlanıyordu. İstanbul’da tutuklanıp Diyarbekir’e 
gönderilmesinden sonraki yargılama safhaları hakkındaki kayıtlar elimizde olmadığından dolayı 
takip edemiyoruz.” BA, Mühimme Defteri, nr. 22, s. 288. Daha başka örnekler için bakınız: Mehmet 
Emin Üner, Aşiret, Eşkıya ve Devlet, İstanbul, 2009.
28 Selahattin Çetintürk, “Osmanlı İmparatorluğunda Yörük Sınıfı Hukuki Statüleri”, Ankara Üni-
versitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Ankara, 1943, s. 13.

225_Mehmet_Emin_Uner.indd   8 17.12.2016   10:10:53

80



9MEHMET EMİN ÜNER / ÇARMELİK DERBENDİ

dağılmış olan derbendcilerin yerine onlardan yararlanma yoluna gidildi. Bu 
uygulama sırasında 1693 yılında diğer birçok yerle29 birlikte Urfa ile Birecik 
arasında bulunan Çarmelik derbendine de konar-göçerler yerleştirildi. Bu sı-
rada Çarmelik derbendinin harap olmuş tesisleri de tamir edildi. Konar-göçer 
cemaatlerden Tacirli oymağı buranın muhafızlığı ile meşgul olmak şartıyla is-
kân edildi. Tacirli oymağı derbendin çevresindeki Kümbet, Mülkveran, Kireş-
taş, Melkış, Yoğunburc ve Tuzluca köylerine yerleştirildiler. Bu suretle Urfa 
Halep kervan güzergahı üzerinde bulunan Çarmelik derbendi yeniden faal 
bir duruma getirildi ve böylece hem bölgenin emniyeti sağlanmış hem de söz 
konusu köyler tekrar ziraate açılmış oldu.

Sonuç olarak; Çarmelik derbendi önemli bir ticaret yolu üzerinde olduğun-
dan dolayı devlet burayı ihmal etmemiş, her zaman fonksiyonel bir durumda 
tutmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Çarmelik derbendinin ne zaman kurulduğu 
hakkında bilgiye sahip değiliz, nasıl ki hanın yapılış tarihine sahip olmadığı-
mız gibi. Bunların bir az daha araştırmaya ve gün ışığına çıkarmaya ihtiyacı 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Derbendin bilinen tarihi 1691’de Osmanlı Devle-
ti’nin başlattığı bir iskan politikası sırasında, 1693 yılında burayı da yeniden 
fonksiyonel hale getirmek için Tacirli oymağını yerleştirmekle başlamaktadır. 
Ancak bundan yaklaşık elli yıl önce buraya uğrayan Evliya Çelebi her ne ka-
dar derbend adını telaffuz etmese de kaleden ve kalede oturan Türkmenlerden 
ve kervansaraydan bahsetmesi o tarihte buranın derbend olduğu ihtimalini 
güçlendirmektedir.

Devlet Çarmelik derbendine yerleştirdiği Tacirli oymağına yol ve çevre gü-
venliğinin sağlanması karşılığında birçok köyün gelirini de kendilerine tahsis 
etmiştir. Çarmelik derbendine yerleştirilen oymağın yerlerini uzun süre terk 
etmedikleri ve görevi devam ettirdikleri anlaşılmaktadır. Hatta bunlardan bir 
kısmının günümüzde de burada yaşadıkları görülmektedir.
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TALAS SAVAŞI’NIN
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABUL ETMELERİNDEKİ 

YERİ VE ÖNEMİ

Yrd. Doç. Dr. Bahattin KELEŞ*

Öz

Talas Savaşı, Türk-Arap ilişkileri ve Türklerin İslamiyet’i kabul edişinde 
bir dönüm noktasını teşkil etmektedir. Zira, Türkler Abbasi Devleti’nde idari 
ve askeri hizmetlerde bulunmuş ve Emevi Devleti’ne nazaran Türkler arasında 
İslamlaşma oranı ciddi artış göstermiştir. Öte yandan, Türklerin müslüman 
olmaları, sadece Türk ve İslam alemi için değil, aynı zamanda dünya tarihi açı-
sından da büyük bir olaydır. Çünkü Türkler İslam dinini herhangi bir devletin 
siyasi baskısı altında değil, kendi arzu ve istekleri ile benimsemişlerdir. Talas 
Savaşı öncesi sınırlı seviyede bulunan Türk-Arap ilişkileri, bu savaştan sonra 
büyük bir ivme kazanmıştır. Talas Savaşı sonrası Türklerin İslamiyet’e girişleri 
hızlanmış; bunda da Abbasilerin Türklere karşı uyguladıkları ılımlı politikala-
rın büyük bir etkisi olmuştur.

Bu makale, Talas Savaşı’nın Türklerin İslamiyet’i kabul edişindeki yeri ve 
önemi üzerinde durmakta ve çeşitli din ve inançları benimseyen Türklerin İs-
lamiyet’e girmelerinde Talas Savaşı’nın rolü ve etkisini ortaya koymayı amaç-
lamaktadır. Türkler bu savaştan sonra kitleler halinde İslam dinine girmeye 
başlamışlar ve hatta daha sonraları değişik coğrafyalarda devlet kurmaya 
başlamışlardır.

Anahtar kelimeler: Talas Savaşı, Türk-Arap İlişkisi, Türklerin Müslüman 
Olması, Türk-Çin İlişkisi, Mevali (Köle).
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Abstract
The battle of Talas marked a milestone in the Turk-Arab relations and 

the conversion of the Turks to Islam because of the fact that the Turks did 
administrative and military services in the Abbasid State after the battle and 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 225                Aralık 2016

* Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi.

225_Bahattin_Keles.indd   1 17.12.2016   10:26:18

83



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

islamization rate significantly increased with regard to the Umayyad State. 
Moreover, this conversion is a great event not only for Turkic and Islamic ter-
ritory but also for the history of the world. Because the Turks embraced Islam 
on theirs own volition not by reason of any political pressure of any state. The 
Turk-Arab relations that had been in limited level before the battle gained a 
momentum post-war. After the battle, the entry of the Turks into Islam increa-
sed and the moderate policies of the Abbasids on the Turks had a considerable 
influence in this increase.

This article emphasizes the place and importance of the battle of Talas in the 
conversion of the Turks to Islam and aims to demonstrate the role and effects 
of the battle in the conversion of Turks who had several religions and faiths to 
Islam. The Turks began to enter into Islam in the masses after the battle. As 
well, they took place in administrative and military staff of the Abbasid State 
and afterwards started to establish a state in various geographies.

Keywords: The Battle Of Talas, Turk-Arab Relations, The Conversion Of 
The Turks To Islam, Turk-Chinese Relations, Mawali (Slave).

Giriş

Türkler dünyanın en eski ve en köklü milletlerinden biri olup hem İs-
lam’dan önce hem de İslami devirde tarihte çok önemli rol oynamışlardır. 
İslam dinini kabul etmeden önceki dönemde Türkler daha çok Şamanist kül-
türün etkisindeydiler ve Gök-Tanrı (Gök-Tengri) inancını benimsemişlerdi. 
Bununla birlikte zamanın şartlarına bağlı olarak değişik dönemlerde değişik 
din ve inançlara sahiptiler. Örneğin Uygurlar döneminde Maniheizm çok yay-
gınlık kazanmıştır. Hazarlar’dan küçük bir gurup Museviliği seçmiş, Peçe-
nekler, Kumanlar ve Bulgarlar ise Hıristiyanlığı benimsemişlerdir.1 Ancak bu 
dinlerin yapısı Türklerin milli karakterine uymadığı için onların milli kültürle-
rini kaybetmelerinde neden olmuştur. Bunun en açık örneği, Göktürk hakanı 
Bilge Kağan, veziri Tonyukuk’tan bir Budist mabedi yaptırmasını isteyince, 
Tonyukuk’un “Savaşmayı ve hayvan kesmeyi yasaklayan, miskinlik telkin 
eden bir dinin kabulü Türkler için bir felaket olur.”2 diye karşılık vermesinde 
görünmektedir. Aynı şekilde, Tevratiliği kabul etmiş olan bir Hazar grubunun 
ve Hıristiyanlığı kabul eden Macarlar ile Bulgarların zaman içerisinde milli 
karakter ve kimliklerinden uzaklaştıkları görülmüştür. Buna karşılık, Türkle-
rin milli bünyesine ruh ve karakterine uyan İslam dinini kabul etmeleri onlara 
yeni bir heyecan verdiği gibi milli varlıklarını muhafaza etmelerinde de önemli 
rol oynamıştır.3

1. Talas Savaşı Öncesi Türkistan’da Türk-Arap Mücadelesi

Talas Savaşı’ndan önce Arapların Türklerden haberdar oldukları eski Arap 
şiiri ve Hz. Peygamber dönemine dair rivayetlerde geçen “Türk çadırı” gibi ifa-

1 Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Cilt: 1-2, İstanbul, 2000, s. 73.
2 Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul, 1971, s. 5.
3 Abdülkerim Özaydın, “Türklerin İslamiyeti Kabulü”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: 4, Ankara, 2002, 
s. 253.
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delerden anlaşılmakla birlikte; Türklerle Araplar arasındaki siyasi mücadele-
ler İran’ın fethi ile sonuçlanan Nihavend Savaşı (642) sonrasında başlamıştır.4

Müslüman Arapların Türkistan bölgesine yaptığı fetih harekatını üç mer-
halede incelememiz mümkündür:

1.1. Birinci Merhale (642-705): Hz. Ömer’in doğu komutanı olarak Ahnef 
b. Kays’ı atamasıyla (642) başlayan ve Kuteybe b. Müslim’in el-Haccac tara-
fından Horasan’a vali olarak gönderilmesine kadar devam eden (705) birinci 
merhalede, daha çok İslam’ı yayma amaçlı fetihler yapılmıştır.

Bilindiği gibi, Hz. Ömer devrinde Araplar, Ceyhun nehrine kadar ilerlemiş-
lerdir. Fakat Hz. Ömer’in bölge komutanı Ahnef b. Kays’a Ceyhun nehrini geç-
memesini söylemiştir.5 Aradan çok uzun bir zaman geçtiği halde Arap siyasi 
hâkimiyetinin bu topraklarda istenilen seviyeye ve güce ulaştığı söylenemez. 
Bu durumun Aşağı Türkistan’ın iç kısımlarından gelerek eski İran toprakla-
rına ve daha sonra bu bölgeye gelen Araplara karşı Türklerin zaman zaman 
yaptıkları akınların da önemli tesirleri olmuştur. Nitekim Hz. Ömer devrinin 
önemli komutanı olan Ahnef b. Kays’ın, hiç de beklemediği bir zamanda kar-
şısına çıkan Türk hakanı Sulu Kağan, önce Ceyhun’u daha sonra Belh’e ve 
Merv’e kadar olan toprakları alarak Ahnef b. Kays’ı geri çekilmek zorunda 
bırakmıştır.6

Türklerin Müslümanlarla ilk temasları VII. yüzyılın ortalarında, 642 yılın-
da yapılan Nihavend Savaşı’nı izleyen dönemde başlamıştır. Türk-Arap ilişki-
leri Sasani Devleti’nin çöküşünden sonra da yaklaşık yarım yüzyıl boyunca 
çekişmeli bir biçimde devam etmiştir.7

1.2. İkinci Merhale (705-712): Arap komutanı Kuteybe b. Müslim ile baş-
layan daha çok Baykent, Buhara ve Semerkant üçgeni çevresinde odaklanan, 
çok çekişmeli ve mücadelelerle dolu bir fetih hareketidir. Bu devir Kuteybe b. 
Müslim’in Türkistan topraklarını kendi hâkimiyetine alıp, Çin Seddi’ne kadar 
genişletmek maksadıyla Horasan’a vali olarak gönderilmesiyle başlamış (705) 
ve Fergana’da kendi silah arkadaşları tarafından öldürülmesine kadar devam 
etmiştir (712).8

İslamiyet, Türkler arasında Kuteybe b. Müslim tarafından fethedilen Amu-
derya (Ceyhun) nehrinin kuzeyindeki topraklarda, özellikle Kaşgarlı Mah-
mut’un Çay-ardı diye isimlendirdiği Maveraünnehir bölgesinde yayılmaya 

4 Seyfullah Kara, Selçukluların Dini Serüveni -Türkiye’nin Dini Yapısının Tarihsel Arka Planı-, İs-
tanbul, 2006, s. 15-16. Hz. Peygamber döneminde “Türk Çadırı”ndan bahsedilmektedir. Hz. Pey-
gamber Hendek Savaşı sırasında bir Türk çadırında oturarak hendek kazanlara nezaret etmişti. 
Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Taberi, Tarihu’r-rusul ve’l-müluk, (nşr. M.J.de Goeje), Cilt: I, 
Leiden, 1879-1898, s. 1468.
5 Hakkı Dursun Yıldız - Kenan Seyitoğlu (Editör), Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Cilt: 2, 
İstanbul, 1986, s. 88.
6 Zekeriya Kitapçı, Yeni İslam Tarihi ve Türkler, Konya, 1994, s. 291.
7 Gamze Kona, “Türklerin İslamiyeti Kabulü”, http://www.osmancik.com.tr/public/koseyazisi.
aspx?id=345
8 Bahriye Üçok, İslam Tarihi Emeviler-Abbasiler, Ankara, 1979, s. 56; Zekeriya Kitapçı, Araplar’ın 
Türkistan’a Girişi, İstanbul, 2000, s. 48; Mevlüt Koyuncu, “Türkler ve İslam Dünyası”, Türkler An-
siklopedisi, Cilt: 4, Ankara, 2002, s. 339.
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devam etmiştir.9 Bu bölgede Arap hakimiyetini tesis eden ilk komutan Kutey-
be b. Müslim olmuştur.10 Kuteybe b. Müslim döneminde Horasan, Baykent, 
Buhara, Semerkant, Fergana ve Kaşgar şehirlerini kuşatmış ve bu şehirlerin 
çoğunu hakimiyeti altına almıştır.11 Emeviler bölge halkının müslüman ol-
maları için uğraşmış, fakat Emevi Devleti’nin siyasi hakimiyetini tanımaları 
ve cizye vermeleri için mücadele etmişlerdir. Şu bilgi konumuz açısından ilgi 
çekicidir. Abdullah’ın oğlu Eşres Maveraünnehir bölgesine 727 yılında vali 
atanınca bu bölgede tamamen İslamiyet’i yaymaya karar verdi. Semerkant’a 
biri Arap, diğeri İranlı iki din adamı gönderdi. İslamiyet’i kabul edenlerden 
vergi alınmayacağına dair söz verdi. Bu politikanın tahminlerin üzerinde bir 
başarı ile neticelenmesi, hem hazine memurlarının, hem de bölgeyi yöneten 
beylerin hoşnutsuzluğuna sebep oldu. Vali Eşres, müslümanların kuvveti-
nin cizye vergisine bağlı olduğuna inandığından, yeni müslüman olanlardan 
ancak sünnet olan, İslam’ın farzlarını yerine getiren ve Kur’an’dan bir sure 
okuyabilenlerin cizyeden muaf tutulmalarını emretti.12 Bu durum da göster-
mektedir ki, Emeviler İslamiyet’i yayma amacından ziyade bu bölgede siyasi 
hakimiyetlerini kurmanın peşinde olmuşlardır.

Türkler, Emeviler döneminde uygulanan baskıcı politikalar ve kendilerinin 
dışındaki halkı ‘mevali’ (köle) saymalarından dolayı İslamiyet’e geç girmişler-
dir. Emeviler döneminde Türkler arasında kitlesel din değiştirmeler pek görül-
memiştir. Bu Türklerin bu dönemde İslam dinini benimsemedikleri anlamına 
gelmez, çok az sayıda da olsa İslam dinine girenler olmuştur. Fakat Türklerin 
silahlı bir mücadele olmadan kendi gönülleriyle İslam dinine girmeleri daha 
sonraki dönemde olmuştur.13

1.3. Üçüncü merhale (712-750): Yezit b. el-Mühelleb’le başlamış (712) ve 
Nasr b. Seyyar’a kadar devam etmiştir. Daha sonra Türgiş hakanı Kur-sul’un 
Nasr b. Seyyar tarafından öldürülmesi ile (738) devam etmiş14 ve Abbasilerin 
iktidara gelmeleri ile (750) son bulmuştur.15

II. Göktürk hanedanlığı kurulup (680-745), Türk devleti kuvvetlenince  
Emevi ordusunun ilerlemesi durdu. Bunun üzerine, Göktürk komutanı Kül 
Tigin Maveraünnehir bölgesine kadar gelerek batı sınırlarını güvenlik altına 
aldı. Göktürklerin 745’te Uygur, Kırgız ve Basmıl Türkleri tarafından yıkılma-
sı üzerine Araplar karşısında sadece Türgiş hakanı Sulu Kağan kaldı. Sulu 
Kağan, büyük Türk boylarından biri olan Kara Türgiş’lerindendir. O da, ku-
mandanlarından biri tarafından öldürülünce, Türk ülkeleri doğudan ilerleyen 
Çin ile batıdan ilerleyen Arap kuvvetleri arasında bir çekişme sahası haline 

9 Özaydın, “a.g.m.”, s. 253.
10 Kara, a.g.e., s. 19.
11 Ali Aktan, İslam Tarihi (Başlangıçtan Emevilerin Sonuna Kadar), Kayseri, 2003, s. 257.
12 El-Belazuri, Futuhu’l-Buldan, Çev. Mustafa Fayda, Cilt: 2, Ankara, 1987, s. 314; Kara, a.g.e., 
s. 32.
13 İbrahim Balık, Ortaçağ Tarihi ve Medeniyeti, Ankara, 2005, s. 86.
14 Zekeriya Kitapçı, Türkistan’da İslamiyet ve Türkler, Konya, 1988, s. 250.
15 Nesimi Yazıcı, İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Ankara, 2005, s. 36; Zekeriya Kitapçı, Araplar’ın 
Türkistan’a Girişi, İstanbul, 2000, s. 48.
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geldi. Tam o sırada Emeviler iktidardan düşürülerek yerine Abbasiler geçti ve 
Arapların mevali politikasının değişmesiyle Türkistan bölgesinde Türkler ara-
sında İslam dininin kabulünde önemli gelişmeler oldu. Abbasiler, Emevilerin 
imtiyazlı “Arap milleti adına fetih” düsturu yerine, bütün Müslümanlar ara-
sında farklılığın kaldırılması ve eşitlik düşüncesinin yayılmasını kendilerine 
ilke olarak kabul ettiler.16

Arap baskısının oldukça hafiflemesi, Çinlileri Türkistan’da bir iktidar boş-
luğunun var olduğu düşüncesine itmiştir. Bundan dolayı, Çinliler eski Tür-
kistan siyasetini yeniden canlandırarak, Karluklar’ın da içinde bulunduğu 
bölgeye yeniden hâkim olmak istemişlerdir.17

2. Talas Savaşı (751)

Talas Savaşı hakkında İslam kaynakları çok detaylı bilgi vermemektedir. 
Bu savaş hakkında bilgi veren ilk kaynak, İbn Tayfur (ölm. 893)’dur. İbn Tay-
fur, bu olaydan çok kısa olarak Ebu Müslim’in komutanlarından Ziyad b. 
Salih’i Çin’e karşı sefere göndermesiyle ilgili bilgi vermekle yetinmiştir.18 Talas 
Savaşı’yla ilgili, Makdisi’nin el-Bed’ ve’t-Tarih adlı eserinde şu bilgilere yer 
verilmektedir:

“Ebu Müslim, Ziyad b. Salih’i Maveraünnehir’deki bazı yerleri fethetmek 
için gönderdi. Ziyad b. Salih bazı fetihlerde bulundu ve bu bölgede bulunan 
Taraz ve Atlah’a ulaştı. Çinliler de harekete geçtiler ve sayıları yüz binden 
fazla olduğu halde bu bölgeye geldiler. Sa’id b. Humeyd, Taraz şehrini tah-
kim ettikten sonra kendisi de askerleriyle birlikte şehri savundu.”19

Talas Savaşı öncesinde Çin’in Türklere karşı baskı ve zulmü artmış, Çin 
kumandanı Kao Sien-tche’nin Taşkent beyi Bagatur Tudun’u hile ile hapse-
dip sonrada öldürtmüştü. Bunun üzerine Tudun’un oğlu, Horasan valisi Ebu 
Müslim’den yardım istemiştir. Çinli komutanın Taşkent ahalisine sert tutumu 
üzerine başta Karluklar olmak üzere bölgedeki diğer Türk boyları Çin’e karşı 
harekete geçtiler. Ancak, bu dönemde siyasi birlikten yoksun olan Türkler, 
Çin kuvvetleriyle tek başına mücadele edemeyeceklerini bildikleri için Çin 
üzerine bir sefer düzenleme eğiliminde olduğunu bildiklerinden Abbasi Dev-
leti’nin Horasan valisi Ebu Müslim’i kendi komutası altında Kuça, Karaşar, 
Hotan ve Kaşgar’ın işgaline ikna ettiler. Bunu haber alan Çin komutanı Kao 
Sien-tche 100 bin kişilik ordu ile hareket ederek Talas (bugünkü Evliya-ata 
yakınında) şehrine gelip Said b. Humeyd’in birliği ile karşılaştı. Bunun üzeri-

16 Zekeriya Kitapçı, Türkistan’da Müslüman Olan İlk Türk Hükümdarları, İstanbul, 1998, s. 81.
17 http://www.tarihbilinci.com/forum/3-unite-ilk-turk-devletleri-ders-notlari-198/karluklar-4186/
18 İbn Tayfur - Abu’l-Fazl Ahmed b. Tahir b. Tayfur, Kitabu Bağdad, Kahire, 1949, s. 12; Hakkı 
Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul, 1980, s. 33.
19 Makdisi, Bed=Mutahhar b. Tahir al-Makdisi, Kitab al-Bad’va’l-Tarih, (Neşr. ve Fransızcaya terc.
Clemant Huart), Cilt: IV, Paris 1889-1919, s. 74; Yıldız, a.g.e., s. 34; “Çin ve Müslüman kuvvetleri 
arasında yapılan Talas Savaşı 5 gün devam etmiş ve bu savaşta 70.000 kişilik Çin birliklerinin bü-
yük bir kısmı savaş meydanında yok edilmiş, 20.000 kadarı esir olarak müslümanların eline geçmiş 
ve Çinli komutan savaş meydanında canını zor kurtarabilmiştir.” Yazıcı, a.g.e., s. 37; Liu En-Lin, 
“Talas Seferi Hakkında Yapılan Bir İnceleme”, VIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiri-
ler, I, Ankara, 1972, s. 418.

225_Bahattin_Keles.indd   5 17.12.2016   10:26:19

87



6 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

ne, Ebu Müslim’in emriyle çevre valilerden gelen yardımcı kuvvetler de Said b. 
Humeyd’in ordusuna katıldı.20

751 yılının Temmuz ayında Çin ve Abbasiler arasında başlayan ve beş gün 
süren bu savaşta, muhtemelen savaşın sonuncu günü Karluklar’ın arkadan 
Çin birliklerine taarruz etmesiyle, iki ateş arasında kalan Çin ordusunun 45-
50 bin kadar askeri öldürülmüş, 20 bin kadarı esir alınmış ve geriye kalan as-
kerler ise Çin komutanı Kao Sien-Chih ile birlikte kaçmayı başarmıştır.21 Çin 
kaynakları bu savaşta Müslüman Araplara yardım eden Karluk Türkleri’ni 
ihanetle suçlamaktadırlar. Karluklar yüzünden Çinliler bu savaşta iki cephe-
de savaşmak mecburiyetinde kalmışlar ve askerlerinin çoğunu harp meyda-
nında kaybederek ağır bir yenilgi almışlardır.22 Bu savaşta Müslüman Araplar 
Türklerin de yardımını alarak galip gelmişlerdir.

Böylece Batıdan gelen Müslüman Araplar, Türkistan’da Türk coğrafyasın-
da hakimiyet kurmak isteyen Çin’e bu fırsatı vermemiştir.

Bu süreçte, kendisini şeklen de olsa Türkistan’ın hâkimi sayan Çin’in Tung 
sülalesi orada nüfuzunu hâkim kılmak amacıyla güçlü bir ordu göndermiş ve 
bu ordu Ebu Müslim’in ordusuna 751 yılında Talas Savaşı’nda yenilince bu 
tarih Türk ve İslam tarihi bakımından bir dönüm noktası olmuştur.23 Türkler 
bu savaşta Abbasiler tarafını tutmakla yalnız muharebenin neticesini değil, 
aynı zamanda tarihlerinin istikametini de değiştirdiler. Bu tarihten itibaren 
artık Türkler yüzünü İslam dünyasına çevirdiler. Abbasi halifeleri başlangıç-
ta İranlılara ehemmiyet verdikleri halde bu savaştan sonra kendi ülkelerinin 
müdafaasında Türkleri ön plana çıkarmaya başladılar. Böylece Maveraünne-
hir’de İslamlaşma faaliyeti genişlemeye başladı.24 Talas Savaşı Türklerin İslam 
dinine girmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu savaştan sonra Türk top-
raklarına karşı Müslüman Arap ordularının önemli bir saldırıları söz konusu 
olmamış ve bu yeni dönem “Hizmet Safhası” olarak nitelendirilmiştir. Bu yeni 
durum olumlu ilişkilerin gelişmesi ve Türklerin İslam dinini yakından ince-
leyerek öğrenmeleri açısından da iyi bir ortam hazırlamıştır. İşte Türklerin 
İslam dinine büyük kitleler halinde girmeleri bu savaştan sonra olmuştur 
diyebiliriz.25

3. Talas Savaşı Sonrası Türklerin Abbasi Yönetiminde Hizmet Safhası

Talas Savaşı’ndan sonra Abbasilerin Arapların dışındaki halklara iyi dav-
ranmaya başlamaları Horasan ve Maveraünnehir’de İslamiyet’in yayılmasın-
da bir ivme kazandırmıştır. Ebu Cafer el-Mansur (754-775) İslamiyet’i kabul 
edenlerden asla “cizye” alınmamasını istemiştir. 751 yılında meydana gelen 
Talas Savaşı Türklerle Müslüman Arapların yakınlaşmasına ve İslamiyet’i be-

20 Yıldız, a.g.e., s. 34 vd.
21 Yıldız, a.g.e., s. 34 vd.
22 Liu En-Lin, “a.g.m.”, s. 418 vd; Yıldız, a.g.e., s. 34-35.
23 Ünver Günay - Harun Güngör, Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dini Tarihi, İstanbul, 
2007, s. 271.
24 Turan, a.g.e., s. 11.
25 Cemil Öztürk, Türk Tarihi ve Kültürü, Ankara, 2006, s. 34-35.
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nimsemelerine yardımcı olmuştur. Bu savaştan sonra Türklere karşı uygu-
lanan ılımlı politikalar sonucu İslamiyet’in Türkler arasında hızla yayıldığı 
görülmektedir.26

Cahız, Abbasi halifelerinden Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerine, olumlu 
katkısı olanlar arasında ikinci halife Cafer el-Mansur (754-775) gelmektedir. 
O, bir taraftan “ilk defa Türkleri devlet hizmetinde vazifelendirmiş” birisi ola-
rak karşımıza çıkarken öte yandan oğlu Mehdi’ye mevaliye iyi davranmasını, 
onların isteklerine kulak vermesini ve haklarını korumasını vasiyet eden bir 
halife olarak tanınmıştır.27 Halife Mehdi (775-785) zamanında Sogut, Toho-
ristan, Fergana, Uşrusana ve Karluk, Dokuzoğuz gibi diğer bazı Türk hü-
kümdarlarına elçiler göndererek onları İslam’a davet etmiştir. Bu gelişmeler, 
Abbasi-Türk ilişkilerinin iyi yönde ilerlediğinin bir göstergesidir.28

Halife el-Mehdi ve Me’mun dönemlerinde de Batı Türkistan’da İslamiyet’in 
yayılması için gayret gösterilmiştir. Uşrusana hükümdarı Kavus bu sırada 
müslüman olmuştur. Yörenin tam olarak itaate alınmasından sonra bölge 
valilerine Türkistan üzerine sefer yapmaları istenmiş ve valilerden de İslam di-
nini kabul edenlere maaş bağlanacağı vaat edilerek öncelikle hükümdar aile-
lerini kazanmaya çalışmışları vurgulanmıştır. Halife Memun müslüman olan-
ları ödüllendirmiş ve ordusuna çok sayıda müslüman Türk komutan almıştır. 
Halife Me’mun Türklerden oluşan özel muhafız birlikleri teşkiline büyük önem 
vermiştir.29 Me’mun döneminde Türklerin hilafet ordusuna alındıklarına dair 
bir bilgiye İbn Hurdadbih’de rastlamaktayız. Horasan valisi Abdullah b. Ta-
hir, Horasan’ın vergilerini gönderirken yanında 2000 de esir göndermiştir. Bu 
esirler arasında daha sonra Mısır’da devlet kuracak olan Ahmed b. Tolun da 
vardır.30 Türklerin hassa askeri birliklerindeki sayıca artması Halife Mu’tasım 
döneminde olmuştur.

Halife Mu’tasım bu yönde daha da ileri adımlar attığından bu durum Sey-
hun yöresinde Türklerin hızla İslamlaşması sonucunu beraberinde getirmiş-
tir.31 Mu’tasım otoritesini korumak için Türk komutanların nüfuzunu belli 
bir noktada tutmuştur. Devlet işlerinde, halifelik otoritesini tam anlamıyla 
kullanmıştır.32

Gerek Me’mun ve gerekse Mu’tasım Abbasi Devleti’ni kuran İranlılara gü-
venmiyorlardı. Devletin güvenliğinin iyice sağlanacağı daha sadık bir ordu-
nun oluşturulması için yeni bir kuvvet gerekiyordu. İşte bu sebepten dolayı 
Me’mun ve Mu’tasım Türklere daha fazla itibar ediyordu. Abbasiler bu düşün-

26 Özaydın, “a.g.m.”, s. 254.
27 Cahız, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri, (trc. Ramazan Şeşen), Ankara, 
1967, s. 29.
28 Yazıcı, a.g.e., s. 61-62.
29 Bedirhan, a.g.e., s. 146.
30 İbn Hurdadbih, Abu’l-Kasım Abdullah b.Hurdadbih, al-Masalik ve’l-Memalik, ed. M.j.de Goeje, 
Leiden, 1889, s. 39; Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul, 1980, s. 67.
31 Günay - Güngör, a.g.e., s. 272; Arnolt T.W., İntişar-ı İslam Tarihi, (Çev. Hasan Gündüzler), An-
kara, 1971, s. 305.
32 Mahmut Karapınar, “Abbasiler Dönemi Türklerin Siyasi Faaliyetleri”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: 
4, Ankara, 2002, s. 354.
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celerle Türkleri orduya aldılar, Arap ve Farslılara karşı Türkleri politikaları 
gereği desteklemeye başladılar.33 Hatta Mu’tasım döneminde ordu içerisindeki 
Türklerin sayısı o kadar arttı ki (tahminen 25-30.000 civarında), başkentteki 
halkla yeterli uyum sağlayamayan Türkler için 836’da Bağdat’ın kuzeyinde 
Samarra şehri inşa edildi ve Türkler buraya yerleştirildi. Artık buradaki Türk-
ler imtiyazlı konumda idiler ve doğrudan halife üzerinde etkili olabilmektey-
diler. Mu’tasımla başlayan 56 senelik süredeki (836-892) sekiz halife döne-
minde (Mu’tasım, Vasık, Mütevekkil, Muntasır, Mu’tez, Muhtedi ve Mu’temid)
Türkler, hilafet merkezinde sadece askeri alanda değil, siyasi, idari ve askeri 
alanlarda da devlet içerisinde büyük nüfuz sahibiydiler. Bu durum halife se-
çimlerine etki edecek kadar ileri bir seviyedeydi. Tabiatıyla halifeler, bu fiili 
duruma büyük bir istekle boyun eğiyor değillerdi. Nitekim iki taraf arasında 
gizli veya açık bir rekabet devam ediyordu.34 Türkler uzun süre Abbasi Devleti 
içerisindeki nüfuzunu devam ettirdiler. Daha sonra Mısır’da devlet kuracak 
güce ulaştılar.

4. Türklerin İslam Dinini Kabul Etmesindeki Etmenler

Emeviler hoşgörülü politikayı Türklere karşı uygulayamadıkları için ırkçı 
ve baskıcı politikaları yüzünden Türklerin İslam dinine bütün özellikleriyle 
vakıf olmaları uzun bir zaman almıştır. Türklerin İslam dinine girişinde Müs-
lüman Arap tüccarların, İslam’ı yaymakla görevli sufi dervişlerin ve halifenin 
hassa ordusuna alınan Türklerin büyük rolü olmuştur. İslamiyet’in Türkistan 
bozkırlarında yayılmasıyla Maveraünnehir’de cereyan eden ilmi ve ticari faa-
liyetler arasında sıkı bir ilişki vardır. Volga Bulgarları arasında gelişen ticari 
faaliyetler yavaş yavaş bu coğrafyaya İslam medeniyetinin üstünlüğünü gös-
termiş ve bu dine karşı bir ilgi uyandırmıştı. Buradaki medreselerde yetişen 
ilim ve tasavvuf erbabı, dervişler bu ticaret kervanına karışarak göçebelere 
İslamiyet’in esaslarını öğretiyorlardı. Bilhassa bu din bilginleri İslam’ı dar bir 
dini kurallar çerçevesinde değil, geniş ve yumuşak bir ruh ve mana ile anla-
yarak göçebelere anlatıyor ve bu dervişler İslamlaşma faaliyetlerinde önemli 
rol oynuyorlardı.35

5. Talas Savaşı Sonrası Türklerin Gruplar Halinde İslam Dinine Girişi

Türklerin hızla İslam’a girmeleri hicretin III. yüzyılda Maveraünnehir, Fer-
gana ve Aşağı Sırderya boylarında Müslüman Türklerin çoğaldığını söyleye-
biliriz.36 İslam Türk illerinde VIII. asırdan itibaren İslam ile tanışan ilk Türk 
toplumları Dağıstan’da ve Hazar Denizi’nin güney doğusunda bugünkü Türk-
menistan’da yaşamakta idiler. Bu güney-batı Türkleri, Hazarlar ve Arapça 
kaynakların “Sul Türkleri” dedikleri idi. Aynı asır içinde İslamiyet, Horasan ve 

33 Mehmet Azimli, “Abbasiler Döneminde Türklerden Oluşturulan Ordu: Hassa Ordusu”, Türkler 
Ansiklopedisi, Cilt: 4, Ankara, 2002, s. 365.
34 Yazıcı, a.g.e., s. 46.
35 Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul, 1971, s. 12.
36 Abdulkadir İnan, “Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: 3, 
Ankara, 2002, s. 392.
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Toharistan üzerinden Batı Türkistan’a kadar vardı.37 Hazar Türkleri 732 yılın-
da İslam’ı resmen kabul etmişlerdi. Emevilerin ırkçı politika uygulamaları on-
ları İslam’dan soğuttu ve 800’lerde İslam’dan ayrıldılar.38 İslamiyet IX. ve özel-
likle X. asırdan itibaren Türkistan Türk Devletleri arasında süratle yayılmaya 
başlamıştır. Türkler sanki Kur’an-ı Kerim’deki “Sen insanların bölük bölük Al-
lah’ın dinine girdiklerini görürsün” ayetine mazhar olmuş gibi, akın akın İslam 
dinine giriyorlardı. Osman Turan, İbnü’l-Esir’e dayandırdığı bir kayıtta 960 
yılında 200 bin çadırlının Müslüman olduğunu ve muhtemelen bunların Oğuz 
Türkleri olduğunu ifade etmektedir.39 Selçukluların İslam dini ile tanışmaları 
X. asırda Selçuk Bey’in Oğuz Yabgu Devleti’nden ayrılıp Cend’e40 gelmesiyle 
başlamıştır. Cend’de şartları yeniden gözden geçiren Selçuk, kendisine bağlı 
Oğuzlar ile birlikte İslamiyet’i kabul etti.41 Bu Türk Milleti’nin İslam dinine 
kitleler halinde coşkulu bir şekilde girişini göstermekteydi. Türkler her türlü 
maddi ve manevi engelleri aşarak İslam dinine ve hidayete ulaşıyorlardı.42 
Karahanlılar zamanında çok sayıda Türk kitlesi İslam dinine girdi ve İslam 
devletin resmi dini olarak kabul edildi. Bu hadisede Satuk Buğra Han’ın payı 
büyüktür. Satuk Buğra Han müslüman olduktan sonra Abdülkerim ismini 
aldı. Karahanlıların İslam’ı seçmesi ile bütün Türkistan’da Çin sınırlarını da 
aşan bir İslamlaşma hareketi başladı.43

İslam dininin Türkler arasında yayılarak geniş kitlelerin Müslüman olması 
önemli ölçüde Samanoğulları’nın hâkimiyeti döneminde gerçekleşmiştir. Sa-
mani Emirliği (892-999) Buhara’yı merkez yapmak suretiyle X. yüzyılı Müslü-
man Türkistan’ın bir altın çağı yapmayı başarmıştır. Samaniler yönetiminde 
ticaret uluslararası düzeyde çok gelişti. Bu yüzyılda ticaret yolları yıldız bi-
çiminde dört bir yana uzanarak İran ve Irak’taki merkezlere, doğuda Çin’e, 
güneyde Hindistan’a, Avrasya steplerine, kuzeybatıda Volga boylarına kadar 
uzanıyordu. Ticaretin yanı sıra o dönemde ekonomik hayatın; tarım, maden-
cilik ve sanayi gibi sektörlerde de büyük gelişmeler görüldü.

6. Talas Savaşının Sonuçları
1. Talas Savaşı Türk, İslam ve dünya tarihi açısından büyük önem taşı-

maktadır. Fakat bu savaş basit bir meydan muharebesi olarak düşünülmüş 
ve neticeleri üzerinde fazla durulmamıştır. Talas Savaşı Türk-Arap ilişkileri 
bakımından da önemli bir yere sahiptir. Araplar Türkistan’da ilk defa Türk-
lerle karşılaşıyorlar ve Emevilerin yanlış politikaları yüzünden Türklerin İslam 
dinine girmeleri gecikmiştir. Daha sonra Abbasiler döneminde barış ve dosta-
ne ilişkiler dönemi başlayacaktır. Bunun sonucu ise, Türklerin tedricen İslam 

37 Emel Esin, Türk Kültür Tarihi: İç Asya’daki Erken Saflar, Ankara, 1997, s. 18.
38 Aytekin Gezici, Dünyaya Hükmeden Türk Devletleri, Ankara, 2013, s. 38.
39 Turan, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul, 1971, s. 12.
40 Yakut el-Hamevi, Mu’cemu’l-Buldan, II/2, neşr. F. Wüstenfeld, Leipzig 1867, s. 128.
41 Refik Turan, Selçuklu Tarihi El Kitabı, Ankara, 2012, s. 32.
42 Zekeriya Kitapçı, Hz. Peygamberin Hadislerinde Türk Varlığı, Selçuklular, Moğollar, Osmanlılar, 
İstanbul, 1988, s. 159.
43 Gezici, a.g.e., s. 42.
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Devleti hizmetine girmeleri Müslümanlığın kabulünün hızla artmasıdır. Dola-
yısıyla Türkler arasında İslamiyet’in yayılması Türk ve İslam tarihi açısından 
olduğu kadar, dünya tarihi açısından da önemli bir gelişmedir. Talas Sava-
şı’nın en önemli sonucu da böyle bir gelişmeye imkan hazırlaması olmuştur. 
Liu En-Lin’in de belirttiği gibi: “Eğer savaş Arapların aleyhine neticelenmiş 
olsaydı, Müslümanlığa vurulacak darbenin tamiri çok güç olacaktı. Belki de 
Türkistan’da yaşayan Türklerin çoğunluğu, hatta bütünü Budistliği kabul et-
mek mecburiyetinde kalcaktı.” Bu hakikati ünlü tarihçi Barthold şu cümlelerle 
ifade eder: “Bu muharabenin Türkistan tarihindeki önemi çok büyüktür. Çünkü 
İslam ve Çin medeniyetinin hangisinin Türkistan’da hakim olacağı meselesi bu 
suretle halledilmiştir.”44

2. Çin Hunlardan itibaren her fırsatta Türkistan’a nüfuz ederek Türkler 
üzerinde hakimiyet kurma siyasetini hep takip etmiştir. Bu emelini gerçek-
leştirmesi Türklerin siyasi ve askeri güçlerine bağlıydı. VIII. asrın ortalarına 
doğru Çin İmparatoru’nun geleneksel siyasetinin bir devamı olan Batı Tür-
kistan’a karşı giriştiği askeri harekat 751 Talas Savaşı ile feci bir şekilde son 
bulmuştur. Böylece Çin, Türkistan bölgesine hakim olma emellerinden vaz-
geçmiştir.45

3. Savaştan önceki yıllarda Batı Türkistan’da sarsılan Türk nüfuzu, Talas 
Savaşı ile tekrar kurulmuştur. Savaşın Çin aleyhine neticelenmesinde önemli 
rol oynayan Karluklar, Göktürk ve Türgiş Devleti’nin yıkılması üzerine bölge-
nin en önemli unsuru haline gelmişler ve Türk birliğini yeniden kurmak için 
harekete geçmişlerdir. Şu hususu belirtelim ki, Karlukların savaştan önce, 
savaş esnasında ve savaştan sonra takip ettikleri siyaset, bir tesadüf eseri 
olmayıp, kendi milli menfaatlerine uygun surette ve son derece iyi planlanmış 
ve tatbik sahasına konmuştur.46

4. Sasani Devleti’nin yıkılmasından sonra Türklerle Araplar arasında ya-
rım asırdan fazla bir mücadele dönemi devam etmiştir. Bu sebeple İslam dini 
Türkler arasında Talas Savaşı’na kadar fazla rağbet görmemiştir. Talas Sava-
şı’nda bu iki rakibin Çin’e karşı birlikte hareket etmesi, Türk-Arap ilişkileri 
bakımından bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten (751) itibaren bu ilişki-
ler yerini sulhe ve dostça münasebetlere bırakmıştır. Böylece İslam dini Türk-
ler tarafından yavaş yavaş benimsenmeye başlamıştır. Türkler daha sonraki 
zamanlarda artık kitleler halinde İslam’a girmeye devam etmişlerdir.47

5. Talas Savaşı’nın dünya kültür tarihinde de önemli bir yeri olmalıdır. Çin 
bu savaşla Batı ile münasebet kurmaya başlamıştır. Çin’de keten ve kene-
virden imal edilen kağıt, bu savaşta müslümanların eline esir düşen Çinliler 
vasıtasıyla ilk defa Çin dışında bir yerde Semerkant’ta imal edilmiştir.48 Bu 

44 Yazıcı, a.g.e., s. 37-38.
45 Yıldız, a.g.e., s. 37.
46 Yıldız, DGBİT, Cilt: 3, s. 57.
47 Yazıcı, a.g.e., s. 37; Yıldız, a.g.e., s. 37-38.
48 Hakkı Dursun Yıldız, “Talas Savaşı Hakkında Bazı Düşünceler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, İstanbul, 1973, s. 71 vd.
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zamana kadar Çin haricindeki bütün dünyada olduğu gibi, İslam dünyasında 
da yazı malzemesi olarak papirus ve parşomen kullanılıyordu. Bunlar ise hem 
sağlıksız hemde çok pahalı idi.49

Talas Savaşı sonrası Çinlilerden kâğıt yapmayı öğrenen Semerkantlılar X. 
yüzyılın sonlarından itibaren bu kâğıtları bütün İslam dünyasına yaydılar ve 
oradan da Avrupa’ya geçti.50

6. Talas Savaşı’nın Çin’deki kültürel etkileri içerisinde, Arap ve İslam dün-
yasına ilginin artmasını ve İslamiyet’le ilgili bir eserin Talas Savaşı’nda esir 
düşen bir Çinli rahip olan Tu Huan tarafından yazılması çok manidardır. Bu 
Çinli rahip 12 yıl Kufe’de esir hayatı yaşamıştır ve ondan sonra ülkesine dön-
düğünde, Ching Hsing Chi adlı bir kitap yazmıştır. Bu kitap İslam dininin 
prensipleri hakkında çok sağlıklı bilgiler vermektedir.51

Talas Savaşı’nın sonucu olarak yukarıda saydıklarımızın yanında şu mad-
deleri de söyleyebiliriz:
w Türkistan Çinlilerin egemenliğine girmekten kurtulmuştur.
w Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler iyileşmiş, savaşların ye-

rini dostluk ve kardeşlik almıştır.
w Türklerle Müslüman Araplar arasında ticari ilişkiler gelişmiştir.
w Türkler kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmeye başlamıştır. Talas Sava-

şı, Türk-İslam tarihinin başlangıcı kabul edilmiştir.
w Türklerin İslamiyet’i kabulüyle İslam dini Türkler aracılığıyla daha geniş 

bir alana yayılmıştır (Pakistan, Afganistan, Hindistan, Bangladeş ve Balkan-
lar).
w Türkler, İslam dünyasındaki ayrılıkları etkili bir şekilde ortadan kaldıra-

rak halifeyi korumuşlardır.52

Sonuç

Talas Savaşı tarihin altın sayfaları arasında gereği gibi anlaşılamamış ve 
hak ettiği değer ve önem verilememiş ve sonuçları üzerinde fazla durulmamış-
tır. O dönemin tarihçileri bu olay hakkında fazla bilgi vermemişlerdir. Bu du-
rum bu olayı küçümsedikleri için mi yoksa coğrafya olarak İslam dünyasına 
uzakta oluşundan mıdır bilinmemektedir.

Talas Savaşı Türkler ve Türk tarihi için bir dönüm noktasıdır. Türkler 
uzun süre Türkistan’da Çin Devleti’yle mücadele halindeydi. Çin bu savaşla 
bütün Türkistan bölgesini hakimiyeti altına almak istiyordu. Fakat Türk-Arap 
işbirliği neticesinde Çin bu emeline ulaşamamıştır. Barthold bu savaş için, 
“Bu muharabenin Türkistan tarihindeki önemi çok büyüktür. Çünkü İslam ve 
Çin medeniyetinin hangisinin Türkistan’da hakim olacağı meselesi bu suretle 
halledilmiştir.” demektedir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere bu savaş sıra-
dan bir savaş değildir. Türk, Arap ve Çin tarihi ve hatta dünya tarihi açısın-

49 Cl. Huant, “Kağıt Maddesi”, İslam Ansiklopedisi, (MEB Yayını), Cilt: 6, s. 70; Yıldız, a.g.e., s. 38; 
Yazıcı, a.g.e., s. 39.
50 Günay - Güngör, a.g.e., s. 282.
51 Yazıcı, a.g.e., s. 40.
52 Kaynak: http://www.okuldersleri.com/turklerin_islamiyeti_kabulu.htm
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dan önemli sonuçlar doğurmuştur. Türklerin İslam dini ile tanışması ve daha 
sonraki asırlarda kitleler halinde İslam’a girişleri bu savaş neticesinde vuku 
bulmuştur.

Talas Savaşı’ndan önce Emevilerin Türklere karşı uyguladıkları “mevali” 
politikasından dolayı Türkler bu dönemde Araplara fazla yakınlık göstereme-
miş ve çok az bir Türk kitlesi hariç İslam dinine girememişlerdir. Ancak 750 
iktidarı ele geçiren Abbasiler, Arapların dışındakilere uygulanan “mevali” po-
litikasını değiştirdiklerinden Türklerle Araplar arasında bir yakınlaşma ve iyi 
ilişkiler dönemi başladı ve 751 yılında meydana gelen Talas Savaşı’yla bu du-
rum daha da kuvvetlendi. Türkler bu savaştan sonra Abbasi Devleti içerisinde 
başta askeri alan olmak üzere idari ve siyasi alanda da nüfuz sahibi olmaya 
başladılar.

Talas Savaşı sonrasında dünya kültür tarihi açısından önemli gelişme ise, 
kağıdın Çin sınırları dışına yani önce Semerkant’ta daha sonra da Ortadoğu 
üzerinden Avrupa’ya geçmesi olmuştur. Çünkü bu tarihlerde Avrupa ülkeleri 
kağıt imal edemiyorlardı. Talas Savaşı kağıdın yayılması için de önemli bir 
dönüm noktası olmuştur diyebiliriz.

Yukarıda saydığımız maddeler Talas Savaşı’nın Türk ve Dünya Tarihi açı-
sından sonuçlarını açık seçik bir şekilde göstermektedir. Bu savaş Türklerin 
İslam dinine girmelerinde ve İslam dininin Türkler arasında yayılmasında bir 
dönüm noktası olmuştur diyebiliriz.
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KÂĞITHANE KOŞU KÖŞK-İ HÜMÂYUNU
VE

SÂDÂBÂD’DA AT YARIŞLARI

Yrd. Doç. Dr. Güler YARCI*

Öz

Eski göçebe topluluklar, tarih boyunca yeryüzünde edindikleri bilgi ve 
beceriyi atın hızlı hareketi ile birbirlerine taşımış, iktisadî ve siyasî olayların 
gelişmesinde atın yardımcı bir rolü olmuştur. Böylece at, göçebe toplumların 
hayatında atlı kültür denilen bir safhanın doğmasında önemli rol oynamıştır. 
At’ın, İslâm dünyasında aynı rolü devam ettirdiği görülmektedir. Günümüzde, 
Orta Asya’dan Anadolu’ya, Kuzey Afrika’dan Endülüs’e kadar Atlı Kültür’ün 
derin izlerine rastlamak mümkündür.

Savaşta ya da barışta ata duyulan ihtiyaç, ayrıca at sevgisi Osmanlı’da 
da çok gelişmiştir. Bu ihtiyaç ve sevgi, özellikle at yarışlarında kendisini faz-
lasıyla göstermiştir.

İstanbul’da, tarihî Kâğıthane köyünün Cendere tarafındaki köprünün 
karşısına rastlayan İskender Paşa Çayırı, Osmanlı döneminde at yarışlarının 
yapıldığı alanlar arasında ayrı bir öneme sahiptir. Aynı çayırın bir köşesin-
de, Haliç’e uzanan dere kenarındaki Koşu Köşkü ise, padişahlar ve saray 
erkânının Kâğıthane ormanlarında gezerek av partilerine katıldıkları zaman 
dinlendikleri; çayırda yapılan at yarışlarını izlediklerini bir kasır olarak ta-
nınmıştır.

Bu makalede, Kâğıthane Koşu Köşkü’nün inşası, tamiri ve geçen asırlar-
daki tarihî safahatı ile Istabl-ı Âmire’ye bağlı Kâğıthane hârâsında yetiştirilen 
mirî atların da katıldığı Sâdâbad’daki at yarışları incelenmekte; padişahlar ile 
yerli ve yabancı şahıs ve kurumların bu yarışlara ilgisi, Osmanlı arşiv belgele-
rinden faydalanılarak değerlendirilmektedir.

Anahtar kelimeler: Kâğıthane, Padişah Sarayları, Koşu Köşkü, Hârâ-yı 
Hümâyun, İskender Paşa Çayırı, At Yarışları.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 225                Aralık 2016
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Kâğıthane Köşk-i Hümâyun For Race And Horse Races In Sâdâbâd
Abstract

The ancient nomadic communities have played a role in helping to develop 
economic and political events that have moved along with the rapid movement 
of knowledge and skill in the world throughout history. Thus, the horse played 
an important role in the birth of a so-called horse culture in the life of nomadic 
societies. It appears that the horse has maintained the same role in the Islamic 
world. Today, it is possible to come across the deep traces of Mounted Culture 
from Central Asia to Anatolia, from North Africa to Andalusia.

The need for battle or peace in the horse, as well as horse lover has de-
veloped much in the Ottoman Empire. This need and love, especially in horse 
races, has shown itself to a great extent.

Iskender Pasha Meadow, which stumbles across the bridge at Istanbul’s 
Cendere side of the historic Kagithane village, has a separate prescription 
among the areas where horse races were made during the Ottoman period. On 
the corner of the same meadow, the Running Villa on the edge of the Golden 
Horn rests when the sultan and the palace officials travel to the forests of 
Kagithane and join the hunting parties; It was known as a hurricane that they 
watched the horse races made in the meadow.

This article examines the horse races in Sadabad, the construction of the Kagit-
hane Running Villa, the repair and the historical pilgrimage of the past centuries, as 
well as the heritage of the mausal horses growing in the Kagithane area of   Istabl-ı 
Amire; The sultans and the interest of domestic and foreign persons and institutions 
in these competitions are evaluated by making use of Ottoman archive documents.

Keywords: Kagithane, Ottoman Ruler Palaces, Kosu Mansion, Ruler’s 
Stud Farm, Iskender Pasha Meadow, Horse Races.

Giriş

Dünyada, göçebe uygarlıkların her yönüyle gelişmesinde etkili olan bü-
yükbaş hayvanlardan biri de at olmuştur. Atlı göçebe kültür dairesinde at, 
yük, araba hayvanı olmaktan çok, binek hayvanıdır. Bu kültürde egemen 
olan unsur da biniciliktir. Başlangıçta geniş otlakları, yaylaları, su yollarını 
ve sürüleri bulmak ve muhafaza etmek amacıyla kendisinden faydalanılan 
at, zamanla askerî alanda da değerlendirilmiştir. Böylece, savaş atları yetiş-
tirilmiş ve atlı birlikler kurulmuştur. İktisadî ve siyasî olayların gelişmesinde 
de atlardan faydalanılmıştır. Eski göçebe topluluklar, atın hızlı hareketinden 
faydalanarak ürettiklerini değiştirme, geliştirme ve sosyal-kültürel alışveriş 
imkânına sahip olmuşlardır.

Özellikle Türk Dünyası’nda çok önemli bir yer edinen atın, İslamiyet’in 
kabulünden sonra önemini koruduğu bilinmektedir. Bu arada gerek Türkler, 
gerek Arap-İslam aleminde at kültürü çok gelişmiş; İslamiyet’in İspanya’dan 
Hindistan’a kadar yayılmasında, Anadolu’nun fethinde, Büyük Selçuklu ve 
Osmanlı devletlerinin kurulmasında atlı birliklerden faydalanılmıştır. Atın 
yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte iyi cins at ırkları ortaya 
çıkmış, bunların çoğaltılması ve ıslahına büyük özen gösterilmiş; Osmanlılar 
da bu alanda büyük mesafeler kat etmiştir.
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Osmanlı’da at kültürünün gelişmesi, İstanbul’un fethinden sonra yeni bir 
safhaya girmiştir. Aynı dönemde Kâğıthane, at yetiştiriciliği ve binicilik eğitimi 
bakımından hususi bir önem kazanmıştır. 19. yüzyılda Kâğıthane, padişahın 
teşvik ettiği modern at yarışlarıyla da kendisinden bahsettirmiştir.

Her yıl, özellikle bahar ve yaz aylarında Kâğıthane’ye gelen padişahlar, 
dinlenmek amacıyla burada köşk ya da saraylar yaptırmışlardır. Bunlardan 
ikisi, Ayas Ağa Kasrı ve Koşu Köşkü idi.1 Yıldız Sarayı Arşivi’nde bulunan ve 
İlyas adlı bir fotoğrafçı tarafından çekilmiş olan Koşu Köşkü’ne ait bir fotoğ-
raf, muhtemelen köşkün ilk binasına tanıklık etmektedir.2 Aynı arşivde, bu 
binanın yerine yapılan ikinci köşkün fotoğraflarını inceleyen araştırmacılar, 
yapının Sultan Abdülaziz devrinde inşa edilmiş olabileceği kanaatini taşımak-
tadırlar.3

Koşu Köşkü’nün bulunduğu Kâğıthane,4 İstanbul’da Haliç Körfezi’ne dökü-
len bir dere ile bu derenin vadisinde kurulmuş; adını, aynı vadideki eski kağıt 
imalâthanelerinden almıştır. Asırlar boyunca un değirmenleri ve baruthane-
nin5 bulunduğu Kâğıthane sahrası, aynı zamanda cirit oyunları, ok talimleri 
ve yarışların tertip edildiği bir eğitim ve eğlence mahalli olarak tanınmıştır.

Kâğıthane her dönemde, Osmanlı padişahları ve halkın sosyal-kültürel fa-
aliyetlerine sahne olmuştur.6 Fatih Sultan Mehmed’in emriyle, fetihten sonra 
arazisinin bir kısmı saray otlakları olarak ayrılmış; atların barınma yerleri, 
has ahırlar ve manejler tesis edilmiştir.7 Istabl-ı Âmire8 ve bölgede İmrahor 

1 İbrahim Hakkı Konyalı, “Tarih Sohbetleri Kağıthane-Sadabad”, Yeni Asya, 20 Nisan 1974.
2 IRCİCA Arşivi, SD (Sabiha Darga Kolleksiyonu), nr. 90854/8; Kağıthane Tarih Envanteri, haz. 
Hüseyin Irmak, Kasım 2011-İstanbul, s. 630.
3 Fotoğraflardan birinin arkasına düşülen kısa notta, daha önce kasrın yerinde aynı adla başka bir 
kasrın varlığına açıkça işaret edilmektedir (Aynı yer).
4 Kâğıthane, Terkos Gölü’nün güneydoğusundaki Karatepe mevkiinden çıkarak Belgrad orman-
larında birçok kol aldıktan sonra Haliç’e dökülen derenin kenarında kurulmuş bir karye/köy idi. 
Bizans döneminde bu dereye Barbysos, yanındaki karyeye, Pisse denilmiştir. Kâğıthane adı, çevre-
de bulunan ve Bizanslılar zamanında da faaliyet gösterdiği bilinen kâğıt imalâthâneleri dolayısıyla 
bölgeye Osmanlılar döneminde verilmiş bir isimdir (Süheyl Ünver, “Her Devirde Kâğıthane”, Vakıf-
lar Dergisi (VD), 10, Ankara 1973, s. 435-461) ve günümüze kadar hiç değiştirilmeden muhafaza 
edilmiştir.
5 II. Bayezid’in inşa ettirdiği ve Kanûnî Sultan Süleyman’ın kârgir olarak yaptırıp, üzerini kurşunla 
kaplattığı baruthâne binasıdır (Banu Bilgicioğlu, “Sâdâbâd”, TDVİA, c. 35, İstanbul 2008, s. 380).
6 Bkz. M. Münir Aktepe, “Kâğıthane’ye Dair Bazı Bilgiler”, İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya Armağan, 
Ankara 1976, s. 335-363.
7 Fatih, İstanbul’un fethinden sonra Bizans’tan kalma eski hipodromu tamir ettirmiş, burayı at 
yarışları ve cirit oyunlarının yapılacağı bir merkez haline getirmişti. Daha sora bu meydan, At 
Meydanı (Sultanahmet Meydanı) olarak şöhret bulmuştur.
8 Istabl kelimesi, hükümdarlık sarayına ait binek ve yük hayvanlarının barındırıldığı yeri ifade 
etmek üzere kullanılmış bir tabirdir. Kelimenin aslı, Grekçe’de halk arasında ahır anlamına ge-
len stablon (stablion, staulon; Lat. stabulum) olup; İslâm literatüründe saray ahırı karşılığında 
kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nde de padişaha ve saray mensuplarına ait atların barındığı Has 
Ahır’ın resmî adı, Istabl-ı Âmire’dir. Osmanlılar, Has Ahır teşkilâtını Selçuklular ve Memlükler’den 
almışlardır. İstanbul’da başta Topkapı Sarayı olmak üzere şehrin birçok yerinde has ahırlar vardı. 
Istabl-ı Âmire’nin en büyük âmiri, aynı zamanda Bîrun ağalarından olan mîrâhur idi. II. Mahmud 
zamanında Istabl-ı Âmire teşkilâtı yeniden düzenlenmiştir. 1837 yılında mîrâhur unvanı kaldırı-
larak, yerine Istabl-ı Âmire Müdürlüğü kurulmuş; bu kurum, Istabl-ı Hümâyun Müdürlüğü adı 
altında saltanatın sonuna kadar varlığını devam ettirmiştir (Abdülkadir Özcan, “Istabl”, TDVİA, c. 
19, s. 203-206).
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Kasrı’nın kurulmasıyla birlikte Kâğıthane, atların doğumu, tayların sağlıklı 
şekilde yetiştirilmeleri, adlandırılmaları, soy bilgileri ve özelliklerinin kaydı, 
nihayet eğitimleri, binici eğitimleri ve at yarışmalarının merkezi haline gel-
miştir.9

16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın şehzadeleri için yapılan sünnet 
törenleri esnasında Kâğıthane’de şenlikler düzenlenmiş, ziyafetler verilmiş-
tir.10 Kanuni’den sonra daha büyük önem kazanan Kâğıthane, kısmen iskâna 
açılmıştır. Evliya Çelebi’ye göre, bu muhit Osmanlı esnaf ve sanatkârlarının 
zaman zaman toplanıp imal ettikleri emtiayı sergiledikleri bir yer ve mesire 
mahalli olarak ün kazanmıştır.11 Kâğıthane asıl gelişmesini 18. yüzyılın ilk 
yarısında, III. Ahmed’in damadı Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa zamanın-
da göstermiştir. Kâğıthane’nin en parlak dönemini teşkil eden ve ileride Lâle 
Devri (1718-1730) adıyla anılacak bu dönemde12 birçok elçi Sâdâbad’da ağır-
lanmıştır. Kasım 1736’da İran elçisi burada misafir olunurken; sefirin onuru-
na verilecek ziyafet dolayısıyla Kurşunlu Köşk’ün taşra ve diğer bazı daireleri 
tamir edilmiştir.13 Osmanlı yönetimi, bu dönemde halkı Kâğıthane’de iskâna 
özendirmiş; derenin iki tarafında yalnız devlet erkânından bazıları, kendi ad-
larına 173 köşk inşa ettirmişlerdir. 1730’da Lâle Devri’ni sona erdiren Patrona 
Halil İsyanı sırasında, Galata Kadısı’nın müdahalesiyle bu kasırların tamamı 
yıkılmış, enkazları başka yerlere nakledilmiştir.14 İsyanla birlikte, Kâğıthane 
sahrasının ihtişamlı günleri de geride kalmıştır.

III. Selim ve II. Mahmud tahta çıktıklarında burada yeni kasırlar inşa ettir-
miş, Kâğıthane tekrar halkın rağbetini kazanmıştır.15 II. Mahmud, 1808 yılın-
da Sened-i İttifak’ı imzalamak üzere gelen âyân temsilcilerini Kağıthane’deki 
Çağlayan Kasrı’nda16 kabul etmiştir. 1835’de Şehzade Abdülaziz, Kâğıtha-
ne’de yapılan hususi bir törenle Kur’ân-ı Kerîm okumaya başlamış; ertesi yıl, 

9 Kâğıthane, Envanter, s. 179.
10 Muzaffer Erdoğan, “Osmanlı Devrinde İstanbul Bahçeleri”, VD, c. IV, Ankara 1958, s. 149-182.
11 Meselâ kuyumcular, müzehhipler ve saraçlar burada toplanırlar ve meslekleriyle ilgili törenlerini 
icra ederlerdi (Evliya Çelebi, Seyahatname, c. I, s. 483).
12 İbrahim Paşa, 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması’ndan sonra başlayan dönemde 
İstanbul’un imarına büyük önem vermiş, çeşitli saraylar, kasırlar, bahçeler, çeşmeler, cami ve 
mescitler, mektep ve medreseler yaptırmış; aynı dönemde Kağıthane’yi de yeniden tanzim etmiştir 
(Bilgi için bkz. A. Refik Altınay, Lale Devri, İstanbul 1932; Necdet Sakaoğlu, “Lale Devrine Genel 
Bir Bakış”, İstanbul Armağanı: Lale Devri, haz. Mustafa Armağan, IV, İstanbul 2000, s. 17-24).
13 Acem elçisine verilen ziyafet münasebetiyle Sâdâbad’da Kurşunlu Köşk’te yapılan tamirat mas-
rafını gösteren defter: BOA, C.SM, 80/4019, 29 C 1149/4 Kasım 1736.
14 Muzaffer Erdoğan, Lale Devri Başmimarı Kayserili Mehmed Ağa, İstanbul 1962, s. 7.
15 III. Selim’in Nizam-ı Cedid Islahatı dahilinde askeri eğitim yeniden düzenlenirken Kâğıthane ça-
yırının bu amaçla eğitim alanı haline getirilmesi tasarlanmış, Kağıthane Kasrı da onarılmaya baş-
lanmıştır (Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, sad. Dündar Günday, c. III, İstanbul 1994, s. 1398).
16 Geniş bilgi için bkz. Sedad H. Eldem, Sa’dabad, İstanbul 1977, s. 91-110; Semavi Eyice, “Kağıt-
hane-Sadabad-Çağlayan”, Taç, I, İstanbul 1986, s. 29-39. Kağıthane’de II. Mahmud’un yaptırdığı 
saray Sultan Abdülmecid devrinde ihmal edildiğinden harap duruma düşmüş, Abdülaziz dönemin-
de bu saray yıktırılarak yerine 1862-1863’te Sarkis ve Agop Balyan’a Batı Avrupa üslûbunda iki 
katlı Çağlayan Kasrı yaptırılmış, Hayrâbâd Camisi de yenilenmiştir. Padişahların bazı topluluklara 
ve yabancı elçilere burada verdikleri ziyafetler I. Dünya Savaşı’na kadar sürmüştür (Bilgicioğlu, 
“a.g.m.”, s. 381). Çağlayan Kasrı’nın bazı fotoğrafları günümüze ulaşmıştır (Yıldız Sarayı Sabiha 
Darga Kolleksiyonu, Kod SD010105; keza, Kağıthane, Envanter, s. 329).
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Şehzade Abdülaziz ve büyük kardeşi Şehzade Abdülmecid’in sünnet düğünle-
ri burada yapılmış, Kâğıthane zamanla eski şöhretine yeniden kavuşmuştur. 
Padişah olduktan sonra da Kâğıthane’ye ilgisi devam eden Sultan Abdülaziz, 
1862’de buradaki camiyi yıktırarak yerine yenisini yaptırmış, 1863’de Mısır 
seyahatinden döndüğünde askerlere ve yabancı devlet adamlarına Kâğıtha-
ne’de bir ziyafet vermiştir. Ertesi yıl, Kâğıthane’de padişah için özel bir kasır 
yapılmış ve çeşitli sportif eğlenceler düzenlenmiştir.

Saltanatı boyunca Kâğıthane’ye defalarca gelen Sultan Abdülaziz, 1867’de 
bu mevkideki Sâdâbad Sarayı’nın bahçesini halka açmıştır. II. Abdülhamid ve 
Sultan Reşad’ın da ilgi ve yatırım yaptıkları Kâğıthane’de, Sultan Abdülaziz dö-
nemi yapıları arasında gösterilen ve bahçesi uzun yıllar at yarışlarına sahne olan 
tarihî mekânlardan biri, araştırmamızın konusunu teşkil eden Koşu Köşkü’dür.

I. Kâğıthane Koşu Köşk-i Hümâyunu

A. Köşk’ün İnşası ve Mimari Özellikleri

Haliç’in başından Cendere Boğazı’na doğru uzanan alanda çeşitli zaman-
larda kurulmuş olan köşklerin bütünü hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır.17 
Bunlardan birkaçı Kurşunlu Köşk, Sadâbad Kasr-ı Hümayunu, İmrahor Köş-
kü, Kasr-ı Âli, Perdeli Kasrı ve Koşu Köşkü’dür.18

Koşu Köşk-ü Hümayunu, Kâğıthane’de, Sultan Çayırı’na doğru ve dere ya-
kınında inşa edilmiştir. Burası, payitahttaki padişah ikametgâhları19 arasında 
hâricî köşkler arasında gösterilir.20 Köşk, Kâğıthane Köyü’nün kurulduğu mev-
kiye göre, köyün Cendere yönünde ve çapraz karşısında olup; Kemerburgaz (Pyr-
gos) yakınlarındaki Aziz Paşa Konağı ve Ayas Ağa Kasrı istisna edilirse, Kâğıtha-
ne dere güzergâhındaki son köşktür.21 Yarış Köşkü22, Yarış Köşk-i Hümâyunu23, 
Yarış Kasr-ı Hümayunu24 ya da Koşu Sarayı25 adı altında bilinen bu köşk, İs-
kender Paşa26 Çayırı’nın başında, tek katlı, iki odalı, küçük, ahşap bir yapıdır.

17 Eldem, a.g.e., s. 118. Kağıthane’de Patrona Halil İsyanı sırasında yıkılmış olan köşklerin yeri 
belli değildir. Miriye ait köşklerin bazıları ayakta kalabilmiştir ve bunların en önemlisi Mirâhur 
Köşkü’dür. Bu köşk Sâdâbâd kurulmadan önce de mevcuttur (Aynı yer; Semavi Eyice, “İmrahor 
Çeşmesi ve Kasrı”, TDVİA, c. 22, s. 226-228). 1740 yılında İstanbul’da bulunan Alman Binbaşı 
Franz Gudenus’un Sâdâbâd Sarayı ve etrafının plânını yaparak, resimlerini çizdiği bilinmektedir 
(Eldem, a.g.e., s. 1 vd.).
18 BOA, Y.PRK.TNF, nr. 4/44; Osmanlı Belgelerinde Kağıthane, s. 245.
19 1867 yılında Sâdâbad Kasr-ı Hümayunu dahil İstanbul’daki bazı saray ve kasırlar için Hazi-
ne-i Hümayun tarafından sarf olunan masrafları gösterir defter: BOA, TS.MA.d, nr. 2257 0003, 
1283/1867. 19. yüzyılda İstanbul’daki diğer saray ve kasırlardan bazıları şunlardır: Beşiktaş, 
Beylerbeyi, Topkapı (Yeni Saray) Saray-ı Hümayunları; Galata, Göksu ve Koşuyolu Kasr-ı Hüma-
yunları (Aynı yer); Yıldız, Tarabya, Malta, Çekmece Kasr-ı Hümayunları (BOA, TS.MA.d, nr. 246, 
1281/1865).
20 Eldem, a.g.e., s. 115.
21 Kâğıthane, Envanter, s. 629.
22 BOA, HH, nr. 27906.
23 Aynı yer.
24 BOA, Y.PRK.TNF, nr. 4/44, 5 Mayıs 1312 / 17 Mayıs 1896.
25 BOA, ŞD, nr. 785/2.
26 Osmanlı Devleti’nin Rumeli fütuhatında önemli görevler üstlenen akıncı kumandanlarından.
İskender Paşa, Mihaloğlu İskender Paşa adıyla da tanınmış; II. Mehmed ve II. Bayezid dönem-
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Muhtemelen, vaktiyle aynı mahaldeki Koşu Saray’ın tahribi ya da bir baş-
ka sebeple yıkılması üzerine, tamamen eski binanın yerinde ve tek elemanlı 
yapı tarzında inşa edilmiş olan ikinci köşkün de ne zaman yapıldığı bilinme-
mektedir. Fotoğraflarına bakılarak yapılan bir tahminle, kasrın ikinci inşası-
nın Sultan Abdülaziz döneminde gerçekleştirilmiş olabileceği ileri sürülmek-
tedir.27 Döneminin eklektik tarzıyla ve taş taklidi ahşap olarak inşa edilmiş 
bulunan bu köşkün korniş, saçak ve fontonları28 dekupajlı29 tahta elemanlar-
la süslenmiştir.30 Ayrıca, İngiliz natüralist üslûbuyla düzenlenmiş geniş bir 
bahçesi, aynı bahçede bir havuzunun bulunduğu anlaşılmaktadır.

Koşu Köşkü, yalnız saray ve devlet erkânının kolayca ulaşabildikleri bir 
mevkide olmayıp; burası, koşuları izlemek isteyen halkın da gelebilecekle-
ri elverişli bir alanda tesis ve ihya edilmişti. Osmanlı döneminde, Kâğıthane 
deresi üzerinde, hepsi ahşap olmak üzere çok sayıda köprü yapılmıştı. 19. 
yüzyıl sonlarında, Koşu Köşkü’ne giden yol üzerinde Taştekneler Köprüsü bu-
lunuyordu. Taştekneler Köprüsü, köyün asıl girişindeki köprüden yaklaşık 
200 m. kuzeyde idi. Bu köprüden Ayazma Yolu’na, Atiye Sultan Sarayı (Za-
bit Mektepleri/Hükümet Konağı)’na çıkılırdı.31 Köydeki mandıralardan getiri-
len mandalar, önce Taştekneler civarındaki teknelerde sulanır; daha sonra, 
köprünün karşısında ve Ayazma Caddesi’nin girişindeki mandıranın sürüle-
rine karıştırılır, hemen yanlarında uzanan İskender Paşa Çayırı’na getirile-
rek, Koşu Köşkü düzlüğünde otlatılırdı.32 Taştekneler Köprüsü, 1896’da Koşu 
Köşkü onarılırken esaslı surette tamir edilmiştir.33 Aynı yıl, köşk civarındaki 
önemli mimari eserlerden biri olup, halk arasında Yeni Çeşme adıyla anılan 
II. Abdülhamid Çeşmesi de tamir edilmiştir.34

Kâğıthane’de, Mirâhur/İmrahor Köşkü aynı zamanda bir biniş köşkü ol-
duğundan iskelesi mevcuttu. Binişlerde ilk merhale bu köşk olup; padişah ve 

lerinde çeşitli bölgelerde vezir, sancak beyi ve beylerbeyi olarak hizmet vermiştir. Bosna’nın fet-
hinden sonra 1475’te Bosna Sancakbeyi, 1480’de Rumeli Beylerbeyi olarak tayin edilen İskender 
Paşa, 1483’te vezir rütbesiyle taltif edilmiştir. 1485’de ikinci, 1498 yılında üçüncü defa Bosna beyi 
olan İskender Paşa, 1491’de kendisine tahsis edilmiş bulunan arazi üzerinde Galata Mevlevihâ-
nesi’ni inşa ettirmiştir. 1500 yılında Saraybosna’da bir tekke, 1505’te İstanbul’un Fatih semtinde 
İskender Paşa Camisi’ni yaptırmış, 1506’da vefat etmiştir (Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmâni, c. 3, 
İstanbul 1996, s. 808; Markus Köhbach, Gisela Procházka-Eisl, Claudia Römer, ed. (1999), Acta 
Viennensia Ottomanica, Selbstverlag des Instituts für Orientalistik, s. 287).
27 Binanın dış görünüşü için bkz. Ekler (Ek 2-3).
28 Metalürjide dökme demir karşılığında kullanılan bir tâbirdir.
29 Dekupaj tabiri kesme anlamında kullanılmıştır.
30 Yapı tahtânî idi, yani zemin katının altında odalar bulunuyordu (Aynı eser, s. 119).
31 Günümüzde aynı yerde zemini asfaltlanmış, beton ayaklı bir köprü bulunmaktadır.
32 Kağıthane, Envanter, s. 413.
33 BOA, ŞD Şehremaneti, nr. 785/2. Kâğıthane karyesinin çıkışında Cendere Boğazı yönünde kö-
yün giriş ve çıkışı için kullanılan Kağıthane Deresi üzerindeki köprüdür. 1896’da yapılan bir keşif-
te 6.000 kş. bedelle tamiri teklif edilen köprünün emanet usulüyle ve Belediye tarafından onarıl-
ması halinde işin daha ucuza malolacağı anlaşılmıştır. Hususa dair keşif defteri ile diğer belgeler 
Dahiliye Nazırı Memduh Bey tarafından 9 Haziran 1312/21 Haziran 1896 tarihinde Sadaret’e arz 
edilmiştir (Sâdâbâd karyesi hakkında Emlâk-i Hümâyun tarafından gönderilen tahrirat: BOA, ŞD. 
Şehremaneti, nr. 699/55).
34 Koşu Köşkü ile Kâğıthane Kasr-ı Hümâyunu arasından Galata Deresi’ne doğru giden yol üzerin-
deki çeşme, Kâğıthane mesiresinin ortasında inşa edilmiştir; bugün aslî yerinde değildir.
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saray erkânı, genellikle kayıklarla Mirâhur Köşkü’ne gelir, daha ileriye atları 
üzerinde giderlerdi. Her ilkbaharda, atların çayıra çıkma zamanı geldiğinde 
padişah ve devlet erkânına yine burada görkemli bir ziyafet verilirdi.35

B. Koşu Köşkü ve At Yarışları

Tarihte, at yarışlarının ilk defa ne zaman tertip edildiği kesin olarak bilin-
memektedir. Ancak ilk yarışlar, at gruplarının çektiği arabalarla yapılırdı. Bu 
hususa dair elimizde mevcut en eski belge Asur-Babil orijinlidir ve M.Ö. 1500 
ya da daha eski bir tarihe aittir. Türkistan’dan başlayarak İslamiyet’in kabu-
lünden önce ve sonraki devirlerde at sporlarına büyük önem veren Türkler de 
bulundukları her yerde koşu atı yetiştirmiş, at yarışları düzenlemişlerdir.36

Osmanlı’da at yarışlarının başlangıcı, Avrupa’dan çok daha eskidir.37 Ta-
rihî kaynaklarda Osmanlı Türkleri’nin 1326’da Bursa’da at koşuları tertiple-
dikleri;38 İstanbul’un fethinden birkaç yıl sonra, 1457’de Fatih Sultan Meh-
med’in Edirne’de bir sünnet düğününde, diğer eğlenceler yanında at yarışları 

35 Kâğıthane, Envanter, s. 94, 331.
36 Nihal Erk, “Memleketimizde At Yarışları İle İlgili İlk Derneğin Kuruluşu”, Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı 3-4, Ankara 1962, s. 32. At, konar-göçer hayatta sadece bi-
nek hayvanı değil, aynı zamanda savaş aracı, yiyecek, içecek ve giyecek kaynağı idi. Merkezî Asya 
göçebe uygarlığının sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel hayatındaki önemini belirttiğimiz at, bu uy-
garlığın en değerli unsurlarından biri olmuştur (Doğan 2006, Belek 2008). Atın hızlı oluşu, gücü, 
çevikliği ve asaleti, göçebe uygarlıklarının tarih ve kültüründe ona ayrı bir değer kazandırmıştır. 
Kâşgarlı Mahmud’un Dîvân-ı Lugâti’t-Türk adlı eserinde geçen “at Türk’ün kanadıdır” ifadesinden 
anlaşılacağı üzere, konar-göçer Türkler’in hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur (Kayrat Belek, 
“Eski Türklerde At ve At Kültürü (Dünden Bugüne Kırgız Kültürel Hayatı Örneği)”, Gazi Türkiyat, 
Bahar 2015/16, s. 114).
37 Geniş bilgi için bkz. Selahattin Batu, Türk Atları ve At Yetiştirme Bilgisi, Ankara 1938. Türkler 
arasında, mesela Kırgızlar, gerek göçebe dönemde, gerek yerleşik hayattan geçtikten sonra iyi cins 
at yetiştirmeye, onları eğitmeye ve koşu yarışlarına önem vermiş; at sporlarını daima canlı tutul-
muşlardır. Mesela, “ataň barda el taanı, atıň barda cer taanı (baban varsa halkı, atın varsa dünyayı 
tanı)” atasözü, Kırgızlar’da aile bireylerinin birbirine bağlılığını gösterdiği gibi, atın dünyaya hük-
metme ve dünyayı tanımadaki önemini ortaya koymaktadır. Bunun içindir ki, Kırgız törenlerinde, 
özellikle yarışlarda corgo ve külük olarak bilinen cins atlar bulunur ve bu tür şenliklerin daha 
eğlenceli geçmesinde büyük rol oynardı. Yarış atlarını sayapker denilen özel bir bakıcı eğitirdi. Bu 
meslek, babadan oğula geçerek ya da çırak-usta ilişkisi çerçevesinde günümüze kadar ulaşmıştır. 
Bugün, Kırgız kültürüne has eğlencelerin önemli bir kısmını hâlâ at yarışları oluşturmaktadır. 
Halk, yarışmalarda ödül alan atları iyi tanır; at sahipleri de halk arasında büyük ün kazanır. 
Kırgızlar, halkın katıldığı büyük merasimlerde de atlarla ilgili oyun ve yarışmalar düzenlemekte-
dirler. Bunlardan biri, alaman bayge (büyük ödül) adı verilen ve olgun atların katıldığı yarışlardır. 
At yarışları arasında en fazla rağbet göreni, tay çabış’tır. Kırgızlar, kısa mesafeli ve çocuk yaştaki 
binicilerin katıldığı yarışlardan başka; koşu mesafesi 25-35 km. arasında değişen kategorilerde 
yarış düzenlemekte; hız esasına dayanan yarışların yanı sıra, corgo yani rahvan yürüyüşlü atların 
katıldığı corgo saldıruu denilen at yarışlarına da büyük önem vermektedirler. Eskiden, itibarlı 
şahısların rahvan yürüyüşlü corgolar’ının bulunması, gösterişli bir hayat tarzının alametlerinden 
sayılırdı. At sahibinin saygınlığına işaret eden corgo yarışlarına 30-45 yaş arası her erkek binici 
olarak katılabilir; at üzerinde ayakta durabilen ve atka cenil (iyi derecede at binen) kimseler, yaşla-
rına bakılmaksızın yarışa dâhil edilirlerdi. Bu yarışları kazanana, yüksek bir bayge (ödül) verilirdi 
(A.A. Çınar, “Divan-ı Lügati’t-Türk’te At Kültürü”, Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık, İstanbul 
1995; S. Demirbilek, “Kutadgu Bilig’de At Kültürü”, Millî Folklor, İstanbul 2005, s. 134-138; Kayrat 
Belek, “Eski Türklerde At ve At Kültürü (Dünden Bugüne Kırgız Kültürel Hayatı Örneği)”, Gazi 
Türkiyat, Bahar 2015/16, s. 120-122).
38 Atçılar Meydanı ile Balıklı karyesi arasındaki bir alan idi. Burası, yarış mahalli olarak vakfe-
dilmişti (Geniş bilgi için bkz. M.N. Aral, “Türkiye’de At Yarışları”, Türkiye’de Yetiştirilen Hayvan 
Türleri Yetiştiricilik Tarihi ve Teknolojisi (1923-1931), Ankara 1974, s. 215-235.
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yaptırarak, kazananIara ödüller verdiği kayıtlıdır.39 Bilindiği kadarıyla, Os-
manlı vilayetlerinde düzenli at yarışları ilk defa 23 Eylül 1856 tarihinde İz-
mir’de yapılmıştır. Bu yarışlar, dönemin İngiltere Başkonsolosu Mr. Patterson 
ve Evliyazâde Refik Bey’in öncülüğünde gerçekleşmiş;40 yine bu şahısların teş-
vikiyle, Smyrna Races Club (İzmir Yarış Kulübü) kurulmuş ve organizasyonu 
üstlenmiştir. Yılda bir defa ve Paskalya günlerinde yapılmakta olan İzmir at 
yarışları, 20. yüzyıl başlarında en parlak dönemini yaşamış, 1. Dünya Savaşı 
sebebiyle son bulmuştur. Sultan Abdülaziz, İzmir’deki ilk koşulardan 8 yıl 
sonra, bu şehirdekine benzer bir yarışmanın payitaht İstanbul’da, Kâğıthane 
semtinde yapılması talimatını vermiştir.41

Kâğıthane Koşu Köşk-i Hümâyunu’nu öne çıkaran özelliklerden biri, at 
yarışlarının köşk binasının hemen arkasında yer alan geniş İskender Paşa 
Çayırı’nda yapılmasıdır. Her yıl düzenli olarak tekrarlanan bu yarışları kaza-
nanlara ödüller verilmiştir. Sâdâbâd Sarayı’nın bulunduğu güzergâha doğru 
yapılan bazı yarışların başlangıç noktası Koşu Köşkü olmuştur. Istabl-ı Has 
ya da Has Ahır42 atları buradan başladıkları yarışı Sâdâbâd Sarayı’nın önünde 
tamamlamış, birinci gelen atlara ve binicilerine çeşitli hediyeler verilmiştir.

II. Kâğıthane’de At Yarışları ve Koşu Köşkü

A. Sultan Abdülaziz Dönemi: Dersaadet Jokey Kulübü (Cemiyet-i Sipa-
hiye) Nizamnamesi’nin Yayınlanması ve 1864 Yılı At Yarışları

1860’lı yılların başında, İzmir Yarış Kulübü’nden esinlenerek Dersaadet 
Jokey Kulübü (Cerniyet-i Sipahiye) kurulmuş;43 kulübün dahilî yönetmeliği, 
muhtemelen İngiltere Jokey Kulübü Nizamnamesi’nden tercüme suretiyle 
hazırlanmıştı.44 Cemiyetin amacı, İstanbul’da, padişahın himayesinde at ya-
rışları düzenlemek, memlekette mevcut at cinslerini ıslah ve çoğaltmak için 
çalışacak kimseleri bir araya getirmekti.

39 Gös. yer.
40 İngiltere’de ilk at yarışı 1603 yılında yapılmıştır. İngilizler daha önce de at yarışları düzenlemekle 
beraber, bugünkü manada yarışlar, Stuard Hanedanı’nın ilk kralı olan James (1603-1625) zamanı-
na rastlamaktadır. İngiltere’de ve bütün dünyada yarışlarını kontrol görevi, ilk defa 1750’de kurul-
duğu bilinen, fakat hakkında yeterli belge bulunmayan Jokey Kulübleri tarafından yapılmıştır (Erk, 
“a.g.m.”, s. 32 vd.). Batılılar, av esnasında, arazide ve savaşlarda kullanılmak üzere at yetiştirmek, 
binicilik sanatını ve atların sevk ve idaresi hususunda kendilerini daha da geliştirmek için 7 km 
mesefaleli ve 30 manialı (engelli) bir parkurda yarışlar yapar; dayanıklı, atlama yeteneği yüksek, 
sevk ve idaresi kolay atlar yetiştirmeye çalışırlardı. (Ertuğrul Güleç, Türk At Irkları, Ankara 2005). 
Belirtilen mesafe, Kâğıthane at yarışlarında gösterilen en uzun mesafenin iki katına yakındır.
41 Aynı dönemlerde Samsun, Manisa, Diyarbakır’da da at yarışları yapılmakta idi. 1909 yılında 
yayınlanan bir yönetmelikten Osmanlı Jokey Kulübü’nün başkanlığını 1913 yılında Sadrazam 
olan Said Halim Paşa yapmıştır. 1. Dünya Savaşı’nda İzmir’deki yarışların sona ermesiyle, bundan 
sonra at yarışlarının düzenli olarak İstanbul’da yapılmasına çalışılmış; Enver Paşa’nın desteğiyle, 
Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü ve Islah-ı Nefs-i Feres Cemiyeti (At Soyunu İyileştirme Derneği) ku-
rulmuştur (Bilgi için bkz. Reşat Köstem, Tarihsel Sürecinde Atçılığımızın Yapısı ve Yarışçılığımızın 
Oluşumu, Ankara 2000).
42 “Saray ahırı” yerinde kullanılır bir tâbirdir. Istabl-ı Âmire, Istabl-ı Hümâyun veya Istabl-ı Şe-
hinşâhi de denilirdi (Mehmed Z. Pakalın, “Istabl-ı Âmire”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, c. II, s. 7).
43 Ceride-i Havadis, sene 1280 /1864, 829 numaralı nüsha; Erk, “a.g.m.”, s. 32-35.
44 Gös. yer.
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Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, özellikle kuruluş döneminde at ithaline izin 
vermiş; ihracı kesinlikle yasaklanmıştı. Mesela 16. yüzyılda, Kanûnî döne-
minde at ithalatı serbest, ihracatı yasak idi.45 Sultan Abdülaziz de 1857’de 
Osmanlı Devleti’nin at ihtiyacını ithalat yoluyla gerçekleştirmeye çalışmıştı.46 
Padişah, en makbul Arap atlarının yetiştiği Suriye, Bağdat ve Halep’ten yapı-
lan at sevkiyatını 1854 ve 1873 tarihlerinde iki defa yasaklamış; iki yasak ara-
sındaki döneme rastlayan 1860’larda, İstanbul’da Sipahi Cemiyeti’nin kurul-
masına izin vermişti. 19. yüzyılın ikinci yarısında, Osmanlı at yarışlarında adı 
geçen İngilizler de Bağdat’tan Hindistan’a önemli ölçüde at nakletmişlerdi.47

Dahilî Nizamname’ye göre, daimi üyelerin sayısı sınırlı tutulacak; cemiyet, 
kurucular tarafından tayin edilecek bir reis ile iki reis vekili tarafından yönetile-
cekti. Hükümdar ailesine mensup şehzadeler, devlet erkânı ile yabancı sefirler 
ve maslahatgüzarlar cemiyetin tabii üyeleri sayılacaklardı. Sefaretlerde görevli 
müsteşar, başkâtip, maiyyet memuru, konsolos ve tercümanlar, cemiyete an-
cak yazılı başvuruda bulunarak, kur’a suretiyle üye seçileceklerdi. Kâğıthane’de 
yapılacak at koşusunun Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri icra edilmesi tasar-
lanmıştı. Padişah yarışları Pazar günleri izleyecekti. İngiltere’nin İstanbul’daki 
sefiri, şeref tribününde yerini alacaktı. 1864 yılı itibariyle yarışmaya katılacak 
atların sahipleri, 28 Nisan gününe kadar kendi isimlerini ve atlarının adını yaz-
dırmış olacaklardı. Galata’da Ömer Sokağı’nda Yarış Komitesi başkâtibi Mösyö 
Ravut’un ikamet ettiği 5 numaralı dükkân, kayıt mahalli ilân edilmişti.

Kâğıthane sahrasında yapılacak bu yarışmanın koşu mesafesi 1200 m. 
olup, atlar istenildiği kadar ağır olabilecekti. Yarışlar, padişahın hususi ödül 
vereceği Mükâfat-ı Hümâyun Yarışı’nın yanı sıra; Âsâkir-i Şâhâne Yarışı, Esnaf 
Yarışı, Geşt-ü Güzâr Yarışı gibi birçok kategoriye ayrılmıştı. Seyirciler yarış 
mahalline yaya, atlı veya araba ile geldikleri takdirde tribünlere giriş ücretleri 
değişecekti. Mesela, atlı izleyicilerin 3 günlük bilet fiyatı 50 kş., arabaların 
ikamesine mahsus yerler 40 kş.; 3 gün için arabalıların bileti 100 kş. idi. İlk 
günkü müsabakalarda yarışacak atların sahipleri arasında Sefer Paşa, İsmail 
Ağa ve Mösyü Haçinson da bulunuyordu. Mösyö Haçinson’un atı, Fındık; Se-
fer Paşa’nın, Luçida idi.48

45 BOA, MD, nr. 3, s. 71/173, 236/674; kezâ, Halaçoğlu, “a.g.m.”, s. 28.
46 Aynı yer, s. 31.
47 Bu yüzyılda Irak ve Suriye, Arap atlarının Avrupa, Anadolu ve Hindistan’a yapılan sevkiyatında 
başlıca ihraç merkezleri idi. Arabistan’ın at ihracatını gerçekleştiren bu iki bölgeden Suriye’deki at  
yetiştiriciliğinin kaynağı, Badiyetüşşam denilen Suriye Çölü iken; Irak’ta, Fırat ve Dicle nehirleri-
nin suladığı Cezire toprakları da bölgenin asil kan Arap atı çoğaltma ve ıslah merkezi sayılıyordu 
(Seda Tan, “XIX. Yüzyılda Osmanlı-Hindistan Ticaretine Bir Örnek: At İhracatı”, Mediterranean 
Journal of Humanities, IV/2, 2014, s. 239 vd.). At yetiştiriciliği ve ticareti, özellikle Irak ve Suriye’de 
göçebe aşiret ve kabilelerin temel geçim kaynağını teşkil ediyordu. Çoğu göçebe halde yaşayan 
seyyar aşiretlerin yetiştirdiği bu hayvanlar, iki bölgede de at cambazları vasıtasıyla toplanıyorlardı. 
Mısır, Beyrut, Bağdat ve Bombay gibi merkezlerde düzenlenmekte olan at yarışlarına katılmak 
üzere önceden seçilen atların bakımı büyük önem taşıyordu. Devletin temel amacı, Arap atlarının 
neslinin korunması, dolayısıyla safkan Arap numuneleri yetiştirmekten ibaretti (BOA, HR.TO, nr. 
495/37). 93 Harbi’nden sonra, Osmanlı ordusunun at ihtiyacı dikkate alınarak, Bâbıâli ihraç 
yasaklarının çerçevesini genişletmiş; asıl numuneler dışında, diğer Arap atlarının ihracatı da ya-
saklanmıştır (BOA, ŞD., 2272/43. Geniş bilgi için, bkz. Tan, “a.g.m.”).
48 Aynı yer.
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B. II. Abdülhamid Dönemi: 1880 Tarihli At Yarışları (Hazırlıklar-Program)

1. Yarış Tarihleri

Kâğıthane’de 19. yüzyılın sonlarına doğru düzenlenen yarışlar genellikle 
ilkbaharda yapılır, hazırlıkları aylarca önceden başlardı. Hazırlık çalışmala-
rının önemli safhalarından biri, tertip komitesinin kurulması ve yarış tarihi 
ile şartlarının ilân edilmesi idi. Nisan 1880’de hazırlanan bir programda, o yıl 
yapılacak at yarışlarının tarihi ve yarışma şartlarının ilânı, tahmini masraf ve 
gelirler, kategoriler ve katılacak atların özellikleri ile idmanları, nihayet yarış 
tertip komitesinin kimlerden oluşacağı, ayrıntılı olarak gösterilmişti. 9 Nisan 
1880 günü ilgililere tebliğ edilen program muhtevasında, yarışların Mayıs ayı 
sonuna doğru yapılacağı belirtilmiş, sebebi şöyle açıklanmıştır:

“Yarış için tahsis edilen meydan mahsuldar bir çayır olup, yarıştan önce 
bu çayır biçilip, kurutturulmadığı gibi, büyük bir zarar meydana gelebi-
lir; bu sebeple, otları ancak Mayıs ayı başlarına doğru biçilecektir. Çayır 
bataklık olup, ancak bir ay zarfında ve kuvvetli güneş gördükten sonra 
zemini katılaşacak, toprağı da tesviye edilecektir. Yarışlara katılacak bâr-
girlere gerekli idmanı yaptırmak ve jokey denilen binicileri eğitmek için 
yaklaşık bir buçuk aylık bir süre gerekecektir. Bu durumda, yarış ancak 
20 Mayıs’a doğru yapılmalıdır.”49

Diğer hazırlıklar programda şöyle sıralanmaktadır:

“Öncelikle imâl edilecek tribün, yani seyircilere mahsus raftlar kurulacak; 
çadırlar ve yarışa katılacak atlara mahsus mahalle meydan vermek için 
o mevkide bulunan çitten mâmul Köşk-i Hümâyun [Koşu Köşkü Hümâyu-
nu] etrafındaki bahçe muhtemelen bozulacağından, yetişmiş olan ağaçları 
korumak üzere bu ağaçlar âcilen çıkarılıp, başka bir mahalle gönderilerek 
burada dikilecektir. Koşu atlarına idman ve binicilerin eğitimi için de pist 
denilen bir bârgir yolu düzenlenecektir.”50

Bargir yolu, yani yarışın yapılacağı pist hazırlanırken çevredeki köprüler 
tamir edilmiş, su hendekleri kazılarak pistin bozulması ihtimaline karşı ge-
reken bütün önlemler alınmıştır. Koşu Yolu’nun görülebilmesi için, yolun iki 
tarafına 20’şer metre mesafede ve aralarında telgraf telleri bulunan kalın ağaç 
kazıklar dikilmiştir.51

2. Yarış Komitesi ve Görevliler

Yarış Komitesi, Has Ahır Nazırı’nın başkanlığında, gerek Osmanlı teb’ası, 
gerek ecnebi ileri gelenlerinden birkaç kişinin görevlendirilmesi suretiyle ku-
rulurdu. Komitenin en önemli görevleri, Yarış Yönetmeliği’ni lâyıkıyla duyur-
mak ve uygulamak amacıyla gerekli önlemlerin alınmasından ibaretti.52 Ya-

49 BOA, Y.PRK.HH, nr. 6 / 29, 28 R 1297 / 9 Nisan 1880.
50 Gös. yer.
51 BOA, Y.PRK.HH, nr. 6/29.
52 Bkz. Ek 5 (Koşu Köşkü, yarış pisti ve civarı: BOA, Y.PRK.HH, nr. 6/29).
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rışların düzenli ve iyi bir şekilde icrası için çeşitli memurlar görevlendirilir; 
maiyetlerine işgüzar birkaç kişi ile süvari zabitleri verilirdi. Görevliler, gerekli 
malzemeleri Istabl-ı Âmire ya da önceden belirlenmiş diğer resmî makamlara 
başvurmak suretiyle temin ederlerdi. Bu şahısların isteklerinin en kısa za-
manda karşılanması amacıyla ilgili makamlara yazılı talimat gönderilirdi.

3. Gelir ve Giderler

Yarışlar için her şeyin vaktinde ve iyi bir surette tedarik olunması gerek-
tiğinden, önceden bir miktar nakit tahsis edilir; ayrılan meblâğ, görevli baş 
memura teslim edilirdi. Mesela, Mayıs 1880’de yapılacak yarışın masraf ka-
lemleri şöyle idi:

1. Koru-yı Hümâyunlar’dan tedarik edilerek nakledilen ağaç kazıklar ile 
bunlara bağlanacak telgraf tellerinin satın alınması ve yerlerine konulması;

2. At sahiplerinin hazırlıklarını yapmaları için yarışmanın gazetelerle ilân 
edilmesi ve ilân masrafları;

3. Has Ahır’dan yarışlara dahil edilecek atların idman usulünü göstermek 
ve binicileri terbiye etmek amacıyla uygun görülecek bir muallime maaş ve-
rilmesi;

4. Bu atlara binmek için genç, hafif, atik ve binici birkaç şahıs tedarik 
edilerek, maaşlarının ödenmesi;

5. Atların idman ve tâlimi ile binicilerin eğitimi bakımından gerekli olan 
eğer takımları ile örtü ve benzeri diğer eşyanın53 satın alınmasına gerekli meb-
lağın tahsisi;

6. Yarışlara katılacak atlara fazla yem verilmesi;
7. Yarışlardan birkaç gün önce pistin düzenlenmesi ve bu işte çalışacak 

marangoz ve amelelere ücret ödenmesi;
8. Seyircilere mahsus raftlar’ın inşası ve çadırların kurulmasıyla, bu işte 

görev alacak olanlara ayrılan ücret;
9. Giriş biletlerinin basılması için verilecek ücret;
10. Tahsis edilecek ödülün bir misli nakit ayrılması,54

Yarış masraflarını karşılayarak, muhtemelen bunları bir miktar da geçme-
si beklenen gelirler de şunlardır:

1. Pist dahilinde bulunmak isteyen gerek yaya, gerek arabalı veya atlı şa-
hısların giriş ücretleri;

2. Tribün giriş ücretleri;
3. Pozar denilen mahalle mahsus giriş ücretleri;
4. Yarışlara katılacak atların giriş ücretleri;
5. Yarışlara daha önce katılmış ve ücreti ödenmiş olduğu halde bir varlık 

gösterememiş bulunan atlar için giriş ücretleri;
6. Lokanta veya kahve[hâne] açmak isteyenlerden alınacak ruhsat tezke-

resi bedelleri;

53 Atın sevk ve idaresinde en önemli unsurlardan biri binit takımı idi. Türklerde genellikle eyer, 
üzengi, gem, yular ve kamçıdan meydana gelen binit takımına terki heybesi, yem torbası ve nal da 
ilâve edilebilir (Yusuf Halaçoğlu, “At”, TDVİA, c. 4, s. 31).
54 BOA, Y.PRK.HH, nr. 6/29.
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7. Pist dahiline girmek isteyen satıcıların giriş ücretleri.55

4. Yarış Kategorileri

Eylül 1888 tarihli bir arşiv belgesinde, Kâğıthane’de yapılması plânlanan 
at yarışlarının dokuz kategoriye ayrıldığı; bu kategorilerden ilk üçüne katılan 
ve başarılı olanlara padişah tarafından nakit veya aynî olarak ödül tahsis edil-
diği görülmektedir. Diğer kategorilerin her biri için vaad edilen ödüller baş-
ka kurumlar tarafından verilecek olup; bunlardan biri Şehremâneti [İstanbul 
Belediyesi], diğerleri yabancı cemiyet ve şirketlerdir. Farklı miktarlarda nakit 
ödül veren bahis konusu kurumlar, Osmanlı ahalisinin yakından tanıdığı ve 
öteden beri memlekette faaliyet göstermekte olan Osmanlı Bankası ile Sport 
Oriental adlı bir cemiyet, Club de Commerce adlı kulüp ve Rumeli Demiryolu 
Kumpanyası’dır.

Hazırlanan programa göre her kategoride yarışa katılacak atların cinsleri, 
binicilerinin vasıfları, verilecek ödüller ve giriş ücretleri şöyle belirlenmiştir:

Tablo 1: 6 Eylül 1888 Tarihli Yarış Programı Taslağı56

Kategoriler Jokeyler

Yarışa 
katılabilecek 

atların 
vasıfları

Mesafe
(metre)

Padişah 
tarafından 

ihsan edilen 
ödül

Duhûliye 
(Giriş ücreti) 

(Osmanlı Lirası)

1. Yarış -

Dört yaşını 
geçmiş ve
hâlis Arab
cinsi atlar

1.500 200 
Osmanlı Lirası 5

2. Yarış
Bizzat at 

sahipleri jokey 
olacaklardır

Hâlis ve Necid 
cinsinden Arab 

atları
3.500 1 (adet) 

altın tas 4

3. Yarış - Askerî 
zâbitlerin atları 2.500 1 müzeyyen 

silah 1 kontr

Mesafe
(metre)

Bank-ı 
Osmânî tara-
fından takdim 

edilen ödül

Duhûliye
(Osmanlı Lirası)

4. Yarış -

Üç-dört yaşında 
olan hâlis Arab

cinsi taylar katıla-
bileceklerdir.

2.500 100 
Osmanlı Lirası

3- Bir tayın giriş 
ücreti

Mesafe
(metre)

Sport Oriental 
adlı cemiyet 
tarafından 

takdim 
edilen ödül

Duhûliye/Giriş
(Osmanlı Lirası)

5. Yarış

Bu yarışa ecnebi 
cinsinden olan 

bütün atlar katı-
labileceklerdir

4.000 100 
Osmanlı Lirası 5

55 Aynı yer.
56 Dönemin basın-yayın hayatında ayrı bir önem atfedilen yarışlar, meselâ, 1328/1910 yılı ilkba-
harında dönemin tanınmış dergilerinde ilân ediliyor, bilgi ve fotoğrafları yayınlanıyordu (Haber-fo-
toğraf: “Geçenlerde Kâğıthane’de Yapılan At Yarışlarına Katılan Zâbitan”, “Kâğıthane Yarışı’nda 
Dereden Geçerken”, “Kâğıthane At Koşusu Manzaralarında Siper”, (Servet-i Fünûn, Sayı: 991, 4 Ca 
1328 /14 Mayıs 1910, s. 69-73).
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Mesafe
(metre)

Club de 
Commerce 

Cemiyeti tara-
fından takdim 

edilen ödül

Duhûliye
(Osmanlı Lirası)

6. Yarış Anadolu cinsi 
atlar 3.500 60 

Osmanlı Lirası 2,5

57

Mesafe
(metre)

Rumeli 
Demiryolu 

Kumpanyası57 
tarafından 

takdim 
edilen ödül

Duhûliye
(Osmanlı Lirası)

7. Yarış Rumeli cinsi atlar 2.500 40 
Osmanlı Lirası 1,5

Mesafe
(metre)

Şehremâneti 
tarafından 

takdim 
edilen ödül

Duhûliye
(Osmanlı Lirası)

8. Yarış Sürücü bârgirleri 3.500 50 
Osmanlı Lirası 0,5

58

Mesafe
(metre)

Yarış Komitesi 
tarafından 

takdim 
edilen ödül

Duhûliye
(Osmanlı Lirası)

9. Yarış Rahvanlar58 2.000 50 
Osmanlı Lirası 2

Kaynak: BOA, Y.PRK.M, nr. 2 / 72.

Tabloda görüldüğü üzere, yarışa katılacak atların vasıfları belirlenirken, 
özellikle ilk sırada Arap atlarına yer verilmiştir. Zira, güzel ve zarif hatlara sa-
hip olan Arap atları, her zaman büyük kabul görmüştür. Halen Arap dünya-
sında atın Necid, Hicaz, Suriye, Yemen, Umman, Maskat, Mısır, Kuzey Afrika 
ve Cezayir cinsleri mevcuttur.

Bu atlar, yetiştikleri çölün son derece zor olan hayat şartlarına katlan-
makta gösterdikleri dayanıklılığın yanı sıra, asırlar boyunca pek çok ırkın 

57 Rumeli şimendiferlerinin ilk imtiyazı 31 Mayıs 1868 tarihinde müteahhit C. ve L. Van Elst kar-
deşler ve ortaklarına verilmiş. Şirket, tayin edilen sürede inşaata başlayamadığı için sözleşmesi 
12 Nisan 1869’da feshedilmişti. Daha sonra, Avusturya sınırına kadar uzanacak bir demiryolu 
yapımı için imtiyaz 17 Nisan 1869’da 99 yıllığına Baron de Hirsch’e bırakılmıştı. II. Abdülhamid 
zamanında Rumeli’deki şebeke, Bulgar ve Sırp hatlarına bağlanmıştı (A. Du Velay, Türkiye’nin Ma-
liye Tarihi, Ankara 1978, s. 156-163). Rumeli Demiryolları Şirketi, Kâğıthane’deki at yarışlarında 
olduğu gibi sosyal faaliyetleriyle de imparatorluğun her yerinde adından söz ettirmişti.
58 Rahvan, Farsça bir kelimedir. Binek hayvanlarının biniciyi sarsmayacak şekilde düz ve 
çabuk yürüyüşüne rahvan denilmiştir. Diğer yürüyüşler, tırıs (hızlı) ve dörtnala (sıçrama, 
koşma) tabirleriyle ifade edilmiştir.
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ıslahında veya önemli özelliklerinin güçlendirilmesinde tercih sebebi olmuş-
lardır.59

Arap-İslam coğrafyasında, atların ıslah edildiği en eski ve en meşhur yer, 
Hima Der‘iyye idi. Özellikle Medine yakınında Rebeze ve Nakī‘ gibi büyük me-
ralar atlar için ayrılmıştı. Osmanlı döneminde, mesela Necid bölgesinde at 
cinsleri ıslah edilmiş ve ticareti yapılmıştır.60 Necid menşeli Arap atlarının ya-
rıştığı Kâğıthane’deki koşuların ikinci kategorisinde, at sahiplerinin doğrudan 
kendi atları üzerinde binici sıfatıyla yarışa katılmaları şartı da bu cins atların 
maddî ve manevî değerine işaret ediyordu. Altıncı kategoride yarışacak atlara 
gelince, bunlar Anadolu cinsi atlar, yani Türkmen atları idi.61

1888 yılında, yarışlarda başarılı olanlara verilen en yüksek ödül 200 Os-
manlı Lirası’dır. Bu ödül, padişahın ihsanıdır. Bazı kategorilerde başarılı ya-
rışmacılara nakit yerine altından mamul eşya ya da çeşitli silahlar takdim 
edilmesi uygun görülmüştür. Yarış pistinin uzunluğu, 1.500 - 4.000 metre 
arasında değişmiştir. Yerli ve yabancı menşeli atlarla piste çıkacak olan yarış-
macıları izlemeye gelenler en az yarım, en fazla 5 Osmanlı Lirası giriş ücreti 
ödemişlerdir. Yarışları muhtelif kategorilerde destekleyen yerli ve yabancı şir-
ketler, kurumlarının faaliyet alanı ve ortaklık yapısına uygun yarışma şartları 
belirlemiş; mesela Rumeli Kumpanyası’nın desteklediği kategoride yalnız Ru-
meli atları yarışırken; bazı müsabakalarda hangi cinsten olursa olsun yaban-
cı menşeli atlar yarışmışlardır.

B. Kâğıthane Hârâ-yı Hümâyunu
Koşu Köşk-i Hümâyunu bahçesinden başlayan yarışlara katılan atların bir 

kısmı Kâğıthane Hârâ-yı Hümâyunu’ndan62 seçiliyorlardı. Fatih Sultan Meh-
med’in saltanat yıllarında faaliyete geçen ve Kanuni Sultan Süleyman döne-
minde kurum hüviyeti kazanan Kâğıthane Hârâsı, saray atlarının otlatılması, 
bakımı ve barındırılması amacıyla tesis edilmişti.63

6 Haziran 1892’de bu hârâdaki atların bakımı, çoğaltılmaları, yetiştiril-
meleri ve yarışlara hazırlanmalarına dair kuralları ihtiva eden bir Tâlimatnâ-
me64 hazırlanarak, yürürlüğe konuldu.65 Tâlimatnâme’nin ilk iki maddesinde 

59 Osman Abidin (Akıncı), Osmanlı Atları, Matbaa-i Âmire 1917; Tan, “a.g.m.”, s. 240.
60 Kitâbü’l-hayl türü eserlerden öğrenildiğine göre, Araplar arasında ata sahip olmak bir üstünlük 
ve zenginlik alâmeti sayılmıştır (Yusuf Halaçoğlu, “At”, TDVİA, c. 4, İstanbul 1991, s. 28).
61 Selçuklu kaynaklarına göre, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Türkler’in yetiştirdikleri atlar Türk-
men atı adıyla tanınıyordu. Türkler, Türkistan’dan getirilmiş bu cins atların bir kısmını damızlık 
olarak ayırdıktan sonra, geri kalanını iğdiş ederlerdi. Asıl amaç atın daha güçlü olmasını sağla-
mak; aynı zamanda, Avrupa dahil başka ülkelere ihraç edilen atların neslinin korunması ve yaban-
cıların eline geçmemesi idi. Genellikle İç Anadolu’da, Konya-Eskişehir-Ankara-Aksaray arasında 
yaşayan Türkmenler’in at yetiştirmekte mahir oldukları biliniyordu. 1432-1433 yıllarında Osmanlı 
memleketlerini dolaşan Bertrandon de la Broquière de Türk atlarının çok iyi olduğunu ve uzun 
süre koşabildiğini ifade ediyordu (Aynı yer).
62 BOA, Y.PRK.SGE, nr. 4/69. Bahis konusu hârâ, Haliç güzergâhında ve derenin Kâğıthane’ye 
doğru sağ tarafında bulunan Aziziye ya da Sâdâbâd Camisi karşısındaki geniş alana kurulmuştu. 
Bu hârâ (L) biçiminde, iki katlı, atların barındığı ahırlar ile manej, yani atların eğitildiği ve binicilik 
gösterilerinin yapıldığı açık ve kapalı mahallerden meydana gelen bir bina kompleksi idi.
63 BOA, Y.PRK.KOM, nr. 2/54.
64 BOA, Y.PRK.SGE, nr. 4/69.
65 Kâğıthane karyesine yakın ve cirit oynanan mahalle eskiden beri Istabl-ı Âmire atları bağlanı-
yordu. Alman İmparatoru II. Wilhelm’in İstanbul’u ziyareti esnasında hayran olduğu Kağıthane 
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hârânın kuruluş sebepleri beyan ediliyordu. Buna göre, Kâğıthane Hârâ-yı 
Hümâyunu, aslında Arab atlarının cinsini ıslah ve muhafaza etmek, halis da-
mızlıkları çoğaltmak ve Osmanlı memleketlerinde kurulacak hususi hârâlara 
yardımcı olmak maksadıyla açılmıştı. Hârâ-yı Hümâyun’un şubelerinden biri, 
ecnebi hayvanlarının da cinslerini muhafaza ve bu suretle Osmanlı memle-
ketlerinde açılacak at sergilerini66 kolaylaştıracaktı.

Tâlimatnâme gereği, Kâğıthane Hârâ-yı Hümâyunu cins-i evvel ve cins-i 
sâni itibariyle iki şubeye ayrılmış, cins-i evvel Çağlayan tavileleri’ne,67 cins-i 
sâni ise Emir-i Âhur tavileleri’ne bağlanmıştı. Her yıl, İstanbul ve taşrada 
açılması bir süre önce padişah tarafından emredilen konkurhipik (concours 
hippique)’lere68 çeşitli cinslerden atlar gönderilerek bu sergilerin çoğaltılması 
ve gelişmesi sağlanacak; başvuru sahiplerine fennî yardımda bulunulacaktı. 
Aynı tarihte, Hârâ-yı Hümâyun’un genel mevcudu 500’ün üzerinde idi. 

Bunların 69’u hâlis Arab kısrağı, 18’i ıslah edilmiş at ve kısrak, 46’sı hâlis 
erkek tay, 57’si hâlis dişi tay, 2’si hâlis İngiliz kısrağı, 17’si Norman, 26’sı 
Macar, 9’u Rusya at, tay ya da kısrağı idi. Damızlıkların sayısı her yıl 30’a 
çıkartılmakta, bunlar Istabl-ı Âmire’deki Arab atlarının en iyilerinden seçil-
mekte idi.69

bahçesini tasvir eden ve Sultan II. Abdülhamid tarafından imparatora hediye edilen bir tabloda-
ki (Gilliom imzasıyla Potsdam’dan yazılan ve imparatorun memnuniyetini ifade eden 23 Ağustos 
1891 tarihli mektup tercümesi: BOA, Y.PRK.NMH, nr. 5/1, 14 S 1309/19 Eylül 1891) tasvirler 
hakkında yapılan açıklamada, Kâğıthane Hadikâ-yı [Kâğıthane bahçeleri] Hümayunu’nun Sul-
tan Abdülaziz’in tahta çıkmasından 3 yıl sonra, yani 1864’de yapıldığı kaydediliyordu. Tabloda 
resmedilen atların Arabistan’dan ve Türkmenistan’dan geldiği; ayrıca bu tarihlerde Anadolu’da, 
meselâ Urfa’da iyi cins atlar yetiştirildiği (BOA, Y.PRK.BŞK, nr. 22/59, 9 Z 1308/16 Temmuz 1891) 
bilinmektedir.
66 İsmail Yaşayanlar, “19. ve 20. Yüzyıllarda Kirmasti ve Mihaliç Kazalarında At Yetiştiriciliğine 
Dair Veriler”, OTAM, 37/Bahar, 2015, s. 383.
67 Ahır, hayvan katarı, birbiri ardına bağlanmış bir dizi hayvan için kullanılan tabirdir.
68 Sportif amaçla yapılan binicilik yarışlarından engelli olanıdır. Belirli bir parkurda en az hata 
yapma ve en kısa zamanda çeşitli aralık ve büyüklüklerde konulmuş engelleri aşma temeline da-
yanır (“Binicilik”, Büyük Larousse, c. III, İstanbul 1986, s. 1656).
69 Tâlimatnâmenin diğer bazı maddeleri şöyledir: Kısrakların tayları 15 günlük olduğunda ça-
yırlara çıkarılır, bir süre gezdirilirler. Taylar büyüdükçe yemleri arttırılır, 6 aylık olduklarında 
sütten kesilirler. Bu aylık taylar 2 yaşını tamamlayana kadar çayırlarda kendilerine ait bölmelerde 
serbest halde bulundurulur, genç tayların günde birkaç saat hareket ettirilmesi için her bölmede 
birer koşturucu bulundurulur. Taylar için, her sınıfa tahsis edilen çayır bölmelerinin bir tarafına 
tahtadan köprü gibi bir geçit yapılır, geçidin iki başına birkaç renkten oluşan bez parçaları konu-
lur. Tayların, serbest halde bulunmaları ve herhangi bir baskı olmadan zemine alışmaları, ayrıca 
fizikî bakımdan gerektiği gibi büyümeleri için yapılan bakıma ilâve olarak çayır bölmelerinin orta 
yerlerine çit hendekler konulur; 2 yaşını tamamlayan erkek ve dişi taylar birbirinden ayrılır, her 
sınıf kendilerine tahsis edilen parmaklık ile bölünmüş çayırlara salınırdı. Tavîlelere bağlanan 2 
yaşındaki tayların başlık ve gemlerine alışmaları için bir saati sabah, bir saati akşam üzeri olmak 
üzere başlık ve kantarmaları [ağızlık, suluk veya gem demiri (Faruk Sümer, “Türk Tarihinde Atçılık 
ve Binicilik”, Lale, Sayı: 1, Temmuz 1982, s. 26)] yerinde bırakılırdı. İki yaşındaki taylar manej için-
de kademeli olarak talime başlar, talimler çayırlarda süratli ve dörtnal idman suretinde yapılırdı. 
Üç yaşına gelen taylar yarışmalara katılmaya başlarlar, yarışlarda en fazla ileri gidenleri ayrılırlar; 
fakat gelişmelerine engel olmamak için bu idmanlar pek ileri götürülmezdi. Yarış idmanlarının 
sonunda bir yıl içinde en fazla ileri giden at veya kısraklar birinci sınıfı teşkil ederdi (BOA, Y.PRK.
SGE, nr. 4/69). 1880’de Kâğıthane Hârâ-yı Hümâyunu’ndaki kısrak ve tayları yetiştirmek üzere 
üç Fransız muallim tayin edilmişti. 29 Nisan 1880 tarihinden itibaren aylık 1.000’er kuruş maaşla 
göreve gelen muallimler, o yıl padişah için Paris’den bir kupa araba ile bir çift de koşum getirtmiş-
lerdi (BOA, Y.PRK.HH, nr. 6/50, 10 Temmuz 1296/22 Temmuz 1880). 28 Mart 1296/7 Nisan 1296 
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III. Koşu Köşkü’nün Muhtelif Tarihlerde Tamiri ve Zamanla Yok Olması

A. Onarım Faaliyetleri

1. Sultan II. Abdülhamid Devrinde Yapılan Tamirat Çalışmaları

Haliç’e dökülen Kâğıthane deresinin iki yakasında kurulan Kâğıthane, ta-
rih boyunca İstanbul’un su bakımından en zengin mevkilerinden birini teşkil 
etmiştir. Menba sularına da sahip olan Kâğıthane’de üç ayazma olup; biri köy 
içinde, diğer ikisi Atiye Sultan Sarayı ile Koşu Köşkü arasından İskender Paşa 
Çayırı’na giden yolda; başka bir ifadeyle, bugünkü Ayazma Caddesi üzerinde 
bulunuyordu.70 Kâğıthane Deresi kenarında ve İskender Paşa Çayırı gibi, bol 
su ile beslenen bir otlağın başında yer alan Koşu Köşkü; yaz aylarında ne 
kadar cazip bir mevkide ise, kış aylarında aynı nispetle bakıma muhtaç idi.

Koşu Köşk-i Hümayunu, 1870’lerden sonra önemli onarımlar geçirdi. 
Bunlardan bazıları, şehzadeliği sırasında zamanının önemli bir kısmını Kâ-
ğıthane’deki Atiye Sultan Sarayı’nda71 geçiren II. Abdülhamid’in72 talimatıyla 
gerçekleştirilmişti. Mevcut belgelere göre köşk, son olarak Sultan Reşad döne-
minde, yine padişah iradesiyle tamir edildi. Bazen kış şartlarının tahrip ettiği 
çatı, saçak veya duvarları onarım gören yapı; kimi zaman, çevresinde yoğun 
olarak biriken dere sularından zarar görmüştü. II. Abdülhamid döneminde, 
köşkü zaman zaman tahrip eden suların kaynağına ulaşmaya çalışan yetkili-
ler; bir taraftan köşk binasındaki tahribatı önlemeye çalışırken, diğer taraftan 
bu suyu halkın kullanımına açmak istemişlerdi. 1893’te Şehremâneti tarafın-
dan gerçekleştirilen bir çalışma şöyle gelişmiştir:

“24 Temmuz 1893 günü Şehremâneti, Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği hu-
susa dair yazıda, kendilerine, Köşk civarında harap olmuş künkler içerisinden 
su sızdığının haber verildiğini, yapılacak inceleme sonunda kaynağında yeterli 
miktarda su olduğu tespit edilirse, Kâğıthane Su Makinesi’ne73 aktarılabilece-
ğini”74 bildirmiştir. Doğrusu, 1 Temmuz 1893 tarihli bir nezaret tezkeresine 
göre, II. Abdülhamid’in meseleye dair bir İrade-i Seniyyesi bulunmaktadır. 
İrade gereği, Şehremaneti ile Bahriye Nezareti yetkililerinin suyun kaynağına 
kadar uzanan mahalli birlikte muayene etmeleri, yeterli miktarda suya ulaşır-
larsa, bu suyu Kâğıthane Su Makinesi’ne75 aktarmaları icab etmekte idi. Bu-

arasında Kağıthane Hârâ Çiftliği’nde 2’si erkek 3 tay doğdu. Erkek taylar Arap cinsinden olup, biri 
Şâmiye, diğeri Haleb; dişi tay ise, Tunus cinsi idi (BOA, Y.PRK.KOM, nr. 2/54).
70 Kağıthane, Envanter, s. 621.
71 Dönemin batı mimarisine uygun tarzda ve kârgir olarak yaptırılan bu saray, II. Mahmud’un 
kızı Atiye Sultan için Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmişti (Kâğıthane, Envanter, s. 580).
72 Eyice, İmrahor Çeşmesi, s. 227.
73 Padişah iradesiyle, Kâğıthane menba sularından beslenen 34 çeşme yaptırılmış; çeşmeler 
halkında faydalanabileceği uygun yerlere yapılması 10 C 1320/13 Eylül 1902. (BOA, Y.MTV, nr. 
234/83). Sultan II. Abdülhamid’in iradesi üzerine, Reşid [Bey]’in Şehreminliği sırasında Emanet 
tarafından inşa ettirilen Kâğıthane Su Makinesi Dairesi Sultan II. Abdülhamid’in irâdesiyle Kâ-
ğıthane Yıldız Su Yolu hattı üzerinde Mecidiyeköyü’ne de bir terfi istasyonu kurulmuştur (BOA, 
Y.PRK.ŞH, nr. 14/2, 18 Ş 1324/6 Ekim 1906).
74 BOA, Y.MTV, nr. 80/61; Y.PRK.ŞH, nr. 4/44.
75 İstanbul halkı arasında makbul sayılan ve Sultan II. Abdülhamid tarafından da çok sevilen Kâğıtha-
ne Ayazması suyunu Yıldız Sarayı’na akıtmak üzere Ayazma denilen yerde kurulan Makine Dairesi’dir.
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nun üzerine, Bahriye Nezareti’ne mensup ve Su Makinesi’nde görevli Kolağası 
Ahmed Fevzi Efendi adlı bir zabit, yanında Şehremâneti adına Hendesehâne 
Müdürü İbrahim Bey ve mühendis Şemsi Efendi olduğu halde mahallinde 
inceleme yapmakla görevlendirilmiş; adı geçenler, incelemeleri sonunda dü-
zenledikleri raporu Şehremâneti’ne takdim etmişlerdi. Şehremini Rıdvan Bey 
de bu rapora istinaden 23 Haziran 1893’te Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği ce-
vabi yazıda, kaynakta herhangi bir hafriyat ve araştırma yapılmasının suyun 
tamamen kesilmesine sebep olacağını bildirmişti.

1893 yılı yaz ayları bu suretle geçmiş, sonbaharda, Koşu Kasrı’nın arka-
sındaki su kaynağından muhtelif mahallere nakliyat yapıldığı anlaşılmıştı. 
Kış mevsiminin yaklaşması dolayısıyla nakliyatta zorluk çekileceğini gören 
yetkililer, buraya en kısa zamanda önce şose bir yol inşa edilmesini istemiş-
lerdi.76 Sonunda, araba yolunda yapılacak bir şose yolun inşası için, eksiltme 
yöntemiyle ve mecidî 19 kş. hesabıyla, toplam 8.000 kş. harcanarak böyle 
bir yolun yapılması kesinleşmişti. Hatta, göreve talip olan müteahhit inşaata 
başlamış; bu şahsa ödenecek meblâğın, o yılın İnşaat ve Tâmirat-ı Umumiye 
Tertibi’nden verilmesi uygun bulunmuştu.77

Yine II. Abdülhamid’in emriyle, bu defa 1895 ilkbaharında Kâğıthane’de ta-
mire muhtaç köşklerde keşifler yapılarak, onarımları için bir miktar nakit daha 
tahsis edildiği belgelerle sabittir. Öyle ki, Mirâhur Köşkü için harcanan meblağ, 
148.532 kş.’tur. Resmî kayıtlara göre, aynı tarihte Kasr-ı Âli için 20.345 kş., 
Perdeli Kasrı78 için 47.544 kş., ve Koşu Köşkü için de 5.107 kş. 50 santim mas-
raf gösterilmiştir.79 Yapılan keşiflere göre, 1895 yılı itibariyle Koşu Köşkü’nün 
çatısı onarılacak, kasrın kuzey tarafındaki duvar güçlendirilecek ve sıvanacak, 
muhafaza duvarının derz ve sıvası yapılarak, kasrın bozulan dış boyası yenile-
necekti. Bu tamiratın ayrıntısı ve harcanması plânlanan meblağ şöyle idi:

Tablo 2: Kağıthane’de Yarış Kasr-ı Hümâyunu’nun Tamir Masrafı80

Yapılan iş Tûlen Arzen-
Kadden

Terbîan80-
Sathen Zırâ’ Sarfedilen 

(Kuruş-Santim)
Kasrın çatısından dam-
lamakta olduğu derelere 
lehim tamiriyle çatı kiremit-
lerinin aktarılması

15,0 Arzen
9,0

Terbîan
135 1,5 202 50

Kasrın kuzey tarafındaki 
zemini bodrumdan yüksek 
olduğundan hafriyatıyla du-
vara çimento sıva sürülmesi 
ve hafriyat yapılan mahalle 
çakıl doldurulması

14,0 Kadden
1,0

Sathen 
14 20,0 280 00

76 BOA, ŞD Şehremâneti, nr. 768/15. Şose yolun geçtiği güzergâh için, bkz. Ek-5.
77 Şehremaneti’nden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 1 Teşrinisani 1309/13 Kasım 1893 tarih ve 
593 sayılı yazısı ile Umur-ı Dahiliye Nazırı Nüzhet [Bey]’in imzasıyla Sadaret’e arz edilen 8 Teşri-
nisani 1309/20 Kasım 1893 tarihli nezaret tezkeresi: BOA, ŞD Şehremâneti, nr. 768/15.
78 III. Ahmed döneminde, I. Sadabad Sarayı ile birlikte inşa edilmiş bir seyir köşkü olan Perdeli 
Köşk, Kasr-ı Cenan, Kasr-ı Neşat, Şadırvan Köşkü ve Çadır Köşkü adlarıyla da anılmıştır. (Kâğıtha-
ne, Envanter, s. 305).
79 BOA, Y.PRK.TNF, nr. 4/44.
80 Kelime, dört taraflı olarak [kare şeklinde] ifadesinin karşılığıdır.
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Kasrın dış boyaları bozul-
muş olduğundan eskisi gibi 
yağlıboya ile boyanması

50,0
50,0

Kadden
7,50
2,50

Terbîan
375
125

7
1

Boyası 
Badanası

2.625 00
125 00

-----------
2.750 00

Muhafaza duvarının iki 
tarafının derz81 ve tılası82 
Yekûn

250,0 Kadden
3,00

Terbîan
750 250 1.875 00

5.107 50

Kaynak: BOA, Y.PRK.TNF, nr. 4/44, 5 Mayıs 1312/17 Mayıs 1896.8182

2. Sultan Reşad Döneminde Yapılan Onarım

2 Ekim 1913’te Yarış Kasrı Hümâyunu Şerbetçisi, Hazine-i Hassa Müdür-
lüğü’ne köşkün alt katını sel basarak, içerideki eşyaların tamamen harap ve 
kullanılamaz hale geldiğini, hasar gören kapının da daimi surette açık bulun-
duğunu resmen beyan etmişti.83 Bu durum, 8 Ekim 1913’te Ebniye-i Seniyye 
Müdürlüğü’ne tebliğ edilmiş; müdürlük, 12 Ekim 1913 tarihinde ustalardan 
birinin köşke gönderilerek, bina kapısının tamiri veya yenilenmesi, mümkün-
se yıkılmış olan bahçe duvarlarının onarılmasını; kısaca, inşa edilmeyi gerek-
tirecek bir hasar varsa bunun için bir keşifname düzenlenmesini istemişti. 
Köşkün duvarları tamir edilecek veya yeniden inşası cihetine gidilecekse ayrı-
ca bildirilmek üzere, önce kapıların sağlamlaştırılması emrediliyordu. Nihayet 
bir ay kadar sonra, 15 Kasım 1913’te Karabet Ağa adlı bir usta kapı emniye-
tinin yenilenmesi amacıyla görevlendirilmişti.

Ebniye-i Seniyye Müdüriyeti, Koşu Köşkü’ne bir Tetkik Komisyonu gönde-
rerek, yerinde inceleme yaptırmıştı. Bahis konusu komisyon, 25 Kasım 1913 
tarihinde çatıdaki dereler ve boruların tamamen yaprak ve çeşitli maddelerle 
dolmuş olduğunu, kiremitlerin bir kısmının kırıldığını ve mahyelerin/mah-
yaların yerinden oynayarak yağmur sularının içeriye aktığını, köşkün demir 
kapısının parmaklıklarının harap olduğunu bildiren bir rapor hazırlamıştı. 
Bu rapor doğrultusunda alınan karar, Hazine-i Hassa Müdiriyet-i Umumiyye-
si’nin 29 Kasım 1913 tarihli tezkiresiyle ilgili makamlara bildirilmiş;84 1 Aralık 
1913’te muhasebeye de havale edilen karar ve ekli belgeler, 7 Aralık 1913’te 
keşif defterine kaydedilmişti.

Başlangıçta 1.000 kuruşun biraz üzerinde bir bedelle yapılması teklif edi-
len tamirat için, daha sonra bu miktar fazla bulunarak işin emanet usulü ile 
yapılması cihetine gidildi. Bu arada, mimarbaşının, 708 kuruşa yapılabilecek 
bu onarımı bir an önce başlatması istenmişti.85 Tamiratın daha ucuza bir ke-
şifle mimar Tevfik Efendi’nin nezareti altında ve Ali Fehmi Efendi adlı bir şah-
sın mutemetliğinde yapılması yönündeki bir teklif, 4 Aralık 1913’te onaylandı. 

81 Derz, kuru duvarın taşları arasına harç doldurup tesviye etmektir.
82 Tıla, eskiden hattatların yazı yazdıkları kâğıtlara âhâr sürülmesi yerinde kullanılır bir tâbirdir 
(Pakalın, “Tıla”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. III, s. 1274). Bu tabir, belgede ince 
sıva anlamında kullanılmıştır.
83 BOA, Y.PRK.TNF, nr. 4/44; lef 5.
84 Aynı yer, lef 2-4.
85 BOA, HH, nr. 27906, lef 1 (Harbiye Nezareti İnşaat ve Tamirat Kalemi’nin 16 Teşrinisani 1329/29 
Kasım 1913 tarih ve 110 sayılı yazısı).
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Koşu Köşkü’ne giden mimar Tevfik Efendi, Hazine-i Hassa Müdiriyet-i Umu-
miyyesi’ne, sermimarlığın keşifnamesinde gösterilen meblağın aslında yeterli 
olmadığını, keşif masrafının 740,5 kuruşa çıkartılmasını istemişti.86 Ancak, 
yalnız bir yıl sonra, Kasım 1914’te Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girecek 
ve bu tarihten başlayarak, muhtemelen Koşu Köşkü dahil, Osmanlı saray 
ve kasırlarının tamirine dair çalışmalar ertelenecek veya gerçekleşmeyecektir. 

Sonuç

Osmanlı döneminde payitahtın tanınmış mahallerinden Kâğıthane, gerek 
miri/beylik hârâsı, gerek at kültürünün tarihî gelişimi bakımından öne çıkan 
bina ve etkinliklerle Türk kültür tarihinde hususi bir yere sahiptir. Zira, dev-
letin seferler esnasında ve münâkale amacıyla ihtiyacı olan iyi cins yerli ve 
yabancı atların yetiştirilmesi, eğitilmesi, saray görevlileri ve halkın buna aza-
mi gayret göstermesini sağlayacak muhtelif faaliyetlerin birçoğu Kâğıthane’de 
gerçekleşmiştir.

Istabl-ı Âmire İdaresi’nin yakından ilgilendiği Kâğıthane Hârâ-yı Hümâyu-
nu, özellikle Arab atlarının cinsini ıslah ve muhafaza etmek, halis damızlıkları 
çoğaltmak ve memleketin her yerinde kurulacak özel hârâlara yardımcı olmak 
üzere tesis edilmiştir. Bu hârâdaki şubelerden biri, ecnebi hayvanlarının cins-
lerini muhafaza ve bu suretle memleketin her tarafında açılacak at sergileri-
ni kolaylaştırmakla görevlendirilmiş; Koşu Köşk-i Hümâyunu da bu vesileyle 
adından söz ettirmiştir.

Kâğıthane Koşu Köşk-i Hümâyunu, 19. yüzyıl ortalarından başlayarak İs-
tanbul’daki haricî köşkler arasında hususi bir mevki kazanmıştır. Padişahlar, 
hanedan mensupları ve saray erkânının ziyaret ettiği bu köşk, yılın belirli 
zamanlarında İskender Paşa Çayırı’nda düzenlenen at yarışları sebebiyle dev-
letin, yabancı diplomatik misyonun, nihayet halkın sosyal hayatında önemli 
bir yer edinmiştir.

Bugün, köşkün yerinde bir akaryakıt istasyonu bulunmaktadır. Köşkün 
bahçesi ve bir zamanlar Kâğıthane Köyü’nün büyük ve küçükbaş sürülerinin 
otlağı olan İskender Paşa Çayırı’nda özel mülkiyete ait çeşitli fabrikalar üretim 
yapmaktadır. Başka bir ifadeyle, padişahların dinlenmek ve Kağıthane’deki 
at yarışlarını izlemek üzere ikametlerine mahsus Koşu Köşkü günümüzde ta-
mamen yok olmuştur. Özel mülkiyete geçen köşkün enkazından geride kalan 
bazı parmaklık ve diğer aksamın 1930’lu yılların ortalarına doğru hurdacılara 
satılmasıyla, Kâğıthane Koşu Köşk-i Hümâyunu’nun son izleri de silinmiş-
tir. Köşkün bahçesi 1965 yılına kadar Sönmezöz Ailesi tarafından tasarruf 
edilmiş, halk arasında buraya Reşat Bey Konağı ya da Kerim Ağa Bahçesi87 
denilmiştir. İskender Paşa Çayırı, halen toplam sekiz parsel olmak üzere özel 
mülkiyetin tasarrufunda olup; tarihî köşk ve çayır ile burada yapılan at yarış-
ları, ancak Osmanlı arşiv belgeleri ve Yıldız Sarayı’ndaki fotoğraf albümlerinde 
adlarını ve hatıralarını muhafaza etmektedir.

86 Gös. yer, lef 6 (24 Kanunıevvel 1329/6 Ocak 1914 tarihli tezkere ve dosyası).
87 Kerim Ağa, Reşat Bey (Sönmezöz)’in babasıdır.
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BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA
TÜRK CUMHURİYETLERİNİN TEMEL SORUNLARI

Yrd. Doç. Dr. Meşkure YILMAZ*

Öz

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhu-
riyetleri yirmi beş yılı geride bıraktılar. Bu süreçte birçok sorunla karşılaştılar. 
Kendi içlerinde ekonomik, siyasi sorunlarla uğraşırken küresel güçlerin baskı-
sını da hissetmektedirler.

Rusya Federasyonu bu devletler üzerinde etkili olabilmek için yoğun çaba 
harcamaktadır. Ayrıca bu ülkelerin sahip olduğu doğal kaynaklar bölgeye ha-
kim olmak isteyen ABD, AB ve Çin’in de ilgisini çekmektedir. Özellikle Afga-
nistan’daki istikrarsızlık ‘radikal İslam’ tehditleri bu ülkeleri rahatsız etmekte 
bazı partilere bu nedenle izin verilmemektedir. Yine Afganistan’dan başlayıp 
Orta Asya ülkelerinden geçen uyuşturucu güzergâhı bu ülkelerin hayatını 
olumsuz etkilemektedir. Bütün bu sorunların yanı sıra çevre sorunları da Türk 
Cumhuriyetleri için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu makalede Türk Cum-
huriyetlerinin temel sorunları genel çerçeve içinde incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Bağımsızlık, Demokratikleşme, Kimlik, Türk Cumhu-
riyetleri, Temel Sorunlar.

Basic Problems Of Turkic Republics At The 25th Anniversary Of 
Their Independence

Abstract
The Turkic Republics having their independence with the collapse of Soviet 

Union have completed their 25th years. They have encountered many problems 
in this process. While dealing with economic and political problems they also 
feel the pressure of global powers upon them.

Russian Federation is trying hard to have an influence upon these states. 
In addition, the natural sources these countries have drawn the attention of 
USA, EU and China which would like to have dominance on the region. In par-
ticular, the instability in Afghanistan and the threats of ‘radical Islam’ causes 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 225                Aralık 2016

* Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Bölüm Başkanı.
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disturbance on these countries and some parties are not allowed to act in this 
sense. Also, the course of drug starting in Afghanistan and passing through 
Central Asian countries has negativity upon the life in these countries. Besides 
all these problems, environmental problems bear a serious threat on Turkic 
Republics. The purpose of the current study is to investigate the basic problems 
in Turkic Republics in their general lines.

Keywords: Independence, Democratization, Identity, Turkic Republics, 
Basic Problems.

Giriş

Türklerin yaşadığı yere Türkistan denir. Sovyetler Birliği döneminde Türk-
lerin yaşadığı yerler suni olarak bölünmüş ve bu devlete bağlı cumhuriyetler 
şeklinde anılmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine paralel olarak bu 
cumhuriyetler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Ama Rusya Federasyonu ve 
Çin bu isimden rahatsızlık duydukları için günümüzde bu topraklar üzerinde 
bağımsız Türk devletleri olmasına rağmen Türkistan olarak değil Orta Asya 
olarak tanımlanmaktadır.

Türk Cumhuriyetleri siyasi bağımsızlıklarını gerçekleştirdikten sonra baş-
ta anıldıkları isim olmak üzere siyasi, askeri, kültürel, enerji, güvenlik, büyük 
güçler arasında tercih sorunu ile çevre-su gibi birçok sorunla karşılaşmışlar-
dır.

I. Türk Cumhuriyetlerinin Siyasi Sorunları

I.1. Demokratikleşme Sorunu

Bağımsızlıkla birlikte “hukuk üstünlüğü” ve “demokratik ilkelere” dayalı 
yeni bir devlet kurulmasına yönelik girişimler eş zamanlı olarak gündeme gel-
miştir. Bu açıdan Türk Cumhuriyetleri bir geçiş süreci içinde bulunmaktadır. 
Türk Cumhuriyetleri siyasi alanda geçmiş yönetimden gelen alışkanlıklarının 
büyük bir kısmını sürdürmektedir. Bugün Kazakistan’da bağımsızlıktan beri 
aynı kişi devlet başkanı olarak görev yapmaktadır. Kırgızistan hariç diğer Türk 
Cumhuriyetlerinde devlet başkanları/cumhurbaşkanları ölünceye kadar bu 
görevlerinde kalmışlardır. Azerbaycan’da baba Haydar Aliyev’in ölümünden 
sonra yerine oğlu İlham Aliyev seçilmiştir. Türkmenistan’da devlet başkanı 
öldüğü için değişiklik olmuştur. Özbekistan’da da aynı şekilde 1991-2016 
arası İslam Kerimov ölünceye kadar iktidarı elinde tutmuştur. Kırgızistan’da 
da 2010 yılına kadar darbeler görülürken bu tarihten sonra SSCB’nin dağıl-
masından sonra o coğrafyada ilk defa bir ülke parlamenter rejime geçmiştir.1 
Bütün bu ülkeler için uluslararası gözlemciler seçimlerin standartlara uygun 
yapılmadığı yolunda raporlar vermektedirler.

Siyasal dönüşüm süreci içinde önemli farklılıklara karşın, en önemli ben-
zerlikleri geçmişte demokratik bir geleneğin ve yarışmacı bir politikanın yok-
luğudur. Bu etmen uluslararası ortamdaki hâkim eğilime uygun olarak de-

1 Meşkure Yılmaz, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/kirgizistan/2010.10.15.5741/orta-asya-
da-ilk-kez-sonuclari-tahmin-edilemeyen-secimler
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mokratik ilkelere dayalı bir devlet kurulması hedefinin önündeki en önemli 
engeli oluşturmaktadır.

Demokrasi geleneğinin yokluğunun yol açtığı sonuçlar öncelikle değişimi 
gerçekleştirmeye çalışan siyasal elit düzeyinde göze çarpmaktadır. Geçmişte 
Komünist Parti’nin tüm kuruluşları yasaklaması ve yöneticisi sınıfa tek giriş 
kanalının parti olması parti eliti dışında bir siyasal elitin ortaya çıkmasını 
engellemiştir. Açık rekabete ve çatışmaya izin vermeyen son derece kısıtlı bir 
politik alanda iktidar mücadelesi “gizli” olarak yürütülmüştür. Bu nedenle KP 
içindeki politika “kişisellik” ve “kollamacılık” mekanizmalarına dayanmıştır. 
Parti içinde yükselebilmek için “sadık adamlara” ihtiyacı olan lider, siyasal bir 
konum sağlayarak desteklerini almıştır. Tüm kaynakları devletin kontrol etti-
ği bir toplumda, kollamacılık mekanizması ile yolsuzluklar ve suiistimaller bir 
arada gitmiştir. Parti elitinin siyasal gücünün anahtarı, kıt kaynakları kontrol 
etme ve şiddet tekelini elinde bulundurmaya dayandığından toplumun itaati 
siyasal otoritenin meşru görülmesinden çok çaresizlikten kaynaklanmıştır.

Böyle bir siyasal gelenek bugün söz konusu ülkelerde hem iktidar hem 
de muhalefet açısından önemli sorunlara yol açmaktadır. KP’nin adı değişse 
bile, “devletle özdeşleşmiş parti” hemen hemen bütün Türk Cumhuriyetlerin-
de isim değiştirerek karşımıza çıkmaktadır.2

I.2. Yolsuzluk Sorunu

Türk Cumhuriyetlerinde bugünde devam eden kollamacı ve korumacı zih-
niyetin neden olduğu yolsuzluklar önemli bir sorun teşkil etmektedir. Türk 
Cumhuriyetleri yolsuzluklarla mücadele etmek için birtakım önlemler almak-
tadır. Örneğin Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbeyev’in 2 Nisan 
2002’de aldığı karar üzerine “Yolsuzluklarla Mücadele ve Memurların İş Ahla-
kına Uyması” amaçlı bir komisyon kuruldu. Böyle bir komisyon kurulmuş ol-
masına rağmen yolsuzluk yapanlar hakkında muhalefete geçince soruşturma 
başlatılmıştır. Bu durumda yolsuzluktan daha çok muhalefeti tasfiye amacı-
na yönelik olduğu izlenimini vermektedir.

Bu komisyon danışma amacıyla kurulduğundan ve daha çok tavsiye işlevi 
gördüğünden, yolsuzluklarla mücadelede de olumlu yönde büyük değişiklik-
lere yol açacağı beklenemez. Ayrıca komisyon üyelerinin çoğunun hükümette 
görev alması, komisyonun bölgelerde şubelerinin olmaması yolsuzluklarda 
mücadelede çok başarılı olunamayacağının göstergeleri olarak görünüyor.3

I.3. Radikal İslam

Orta Asya Devletleri’nde muhalif partilere belli ölçülerde izin verilmiştir. 
Ancak bu partilerin bazıları radikal hedefler belirlediği için (bazıları Turancı, 
bazıları İslamcı) istikrarın önünü keseceği düşüncesiyle de bunların faaliyet-
lerine izin verilmediği de olmuştur.

2 Nihal İncioğlu, “Yeni Orta Asya Cumhuriyetlerinde Toplumsal Bölünmeler, Siyasi Güçler ve Yeni 
Siyasal Yapılanma”, Bağımsızlığın İlk Yılları, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1994, s. 141-142.
3 Andrey Çebortarvoy, “Kazakistan Siyasi Durumu (1 Nisan-20 Mayıs 2002)”, Stratejik Analiz, Sayı: 
26, Haziran 2002, s. 125-126.

225_Meskure_Yilmaz.indd   3 14.12.2016   10:10:27

123



4 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Radikal İslam konusunda bu devletlerin çok da haksız olduklarını söyle-
mek mümkün değil. Bu devletlerin hemen hemen hepsinde İslamcı düşünce 
taşıyan partiler kurulmuştur. Ayrıca Türkistan’daki İslami hareketlenmenin 
desteği ve güç merkezi İran, Pakistan ve Suudi Arabistan olmuştur. Bu üç 
ülke tarafından belirlenen hedef, İran, Afganistan, Pakistan ve Türkistan’ı içi-
ne alan 50 milyon nüfuslu bir “Müslüman İttifak Sistemi”nin teşkil edilmesi 
olarak ortaya konulmuştur.

Afganistan hakimiyeti için başlayan Taliban hareketinin en büyük düş-
manı, Kuzey Afganistan’a hakim olan Afgan Özbek lideri General Raşit Dos-
tum’un başarılı olması için her türlü desteği veren ülke Özbekistan olmuştur. 
Bu dönemde, Taliban şemsiyesi altında, Usame Bin Ladin yönlendirmesiyle 
yapılan şuralarda alınan kararlar, sürekli olarak Kırgızistan, Tacikistan ve 
Özbekistan’ı içine alan modern bir şeriat devleti kurmak şeklinde olmuştur.

Suudi Arabistan tarafından desteklenen “Vahabillik” hareketi, özellikle Öz-
bekistan’da Fergana Vadisi’nde ve Özbeklerin yoğun olarak yaşadığı Türkis-
tan Cumhuriyetleri’nde etkili olmaya devam etmiştir.4

Bu kapsamda Taliban rejimi ve El Kaide’nin (Usame Bin Ladin’i -kurucu 
ve ilk lideri- ABD Mayıs 2011’de öldürdüğünü iddia etti) bölgedeki faaliyetleri 
devam etmektedir. Ortak faaliyetlerde bulunan ve en büyük amacı (kökleri 
1990’lı ve 1998’li yıllara dayanan) Özbekistan İslâmi Hareketi Terör Örgü-
tü’nün kısa vadedeki amacı, bölgesel istikrarsız yaratmak ve İslâm Kerimov 
rejimini devirmek, uzun vadede ise Kabil’den Orenburg’a kadar devam eden 
İslâm Devleti kurmaktır.5

“Radikal İslamcılar” bütün bu siyasi faaliyetlerinin yanında zaman zaman 
da terör eylemleri gerçekleştirmişlerdir. 16 Şubat 1999 yılında Taşkent’te 
meydana gelen patlamalardan birisi Kerimov’un bulunduğu yere çok yakın 
bir bölge de gerçekleşmiştir. Bir yıl sonra 5 Temmuz 2000’de Özbekistan’ın 
Surhondarya bölgesinde silahlı bir grupla hükümet güçleri arasında çatışma-
lar çıkması Özbekistan hükümetini tedbir almaya sevk etmiştir.6 Kerimov’a 
düzenlenen suikast girişiminin ardından ülkeyi tehdit eden teröristlerin Taci-
kistan ve Kırgızistan üzerinden sızmasını önlemek amacıyla, 1999-2000 yıl-
larında Tacikistan ve Kırgızistan ile sınır boyuna mayın döşemiştir. Mayınlı 
bölge bugün hala temizlenebilmiş değildir.

Türk Cumhuriyetlerinde demokratikleşmenin önündeki tek engel yalnız 
siyasi sebeplerden kaynaklanmıyor. Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan politik, 
kültürel, ekonomik kırılmaların yaşanması ve buna iç bunalımlarda eklenin-
ce ister istemez “istikrarı sağlamak” adına otoriter rejimlerin devamı kaçınıl-
maz oluyor. Her ne kadar Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazansalar 
da toplumun çaresizlik duygusundan dolayı iktidara itaat etmesi bugün de 
önemli ölçüde sürmektedir. Ancak, bugünün liderlerinin halka karşı soğuk ve 

4 Haktan Birsel, Gizli Çember ve Özbekistan, İstanbul, 2005, s. 94-95.
5 Saule Baycaun, “Afganistan’dan Orta Asya’ya Yönelen Yeni Tehdidin Adı: Beyaz Ölüm”, Stratejik 
Analiz, Cilt: 2, Sayı: 6, Ağustos 2001, s. 100.
6 Nermin Guliyeva, “Özbekistan’daki Son Gelişmeler ve Orta Asya’ya Yansımaları”, Stratejik Analiz, 
Cilt: 1, Sayı: 5, Eylül 2000, s. 50.
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mesafeli olan eskitip liderlerden farklı olduğunu ve en otoriter olan Özbekis-
tan’da bile halk desteğine önem verdiklerini belirtmek gerekir.7

Türk Cumhuriyetleri bütün alanlardaki değişimler de olduğu gibi siyaset 
alanındaki değişimi de Sovyetler Birliği döneminden beri iktidarda olan kad-
rolarla gerçekleştirmeye çalışıyor. Bağımsızlıktan sonra, demokrasi talepleri-
nin giderek arttığı ve uluslararası planda bu toplumların destek bulduğu da 
bir gerçektir. Bu destekler arasında bu bölgenin kaynaklarına ilgi duyan ABD 
ve AB ülkelerini sayabiliriz. İnsan hakları ve demokrasi talebinde bulunan 
ABD, 11 Eylül’den sonra Afganistan’a ulaşabilmek için bu devletlerin üslerini 
kullanabilmek amacıyla antidemokratik uygulamaları görmezden gelmiştir.

Genel anlamda muhalefete demokratik kurallar çerçevesinde izin verildi-
ğini söylemek çok zor. Ya güdümlü partiler var ya da yasalar çıkartılıp çeşitli 
barajlar konularak muhalefetin önü kesildiği gibi caydırıcı ve sindirici politi-
kalar takip ederek de muhalefet önlenmektedir. Özbekistan Devlet Başkanı 
İslâm Kerimov Muhalif Lider Salih Memedov Türkiye’ye geldiği zaman iadesini 
istemiş ve iki ülke arasında sorunların yaşanmasına neden olmuştu. Türk 
Cumhuriyetlerinin liderleri anayasayı delerek de seçimlere yeniden katılabil-
mektedir. Güç de önemli ölçüde tek kişide toplandığı için fazla bir zorlukla 
karşılaştıkları da söylenemez.

Türk Cumhuriyetleri içerisinde Kırgızistan Devlet Başkanı Asker Akayev 
diğer liderlerden farklı olarak, yetkilerini anayasal olarak paylaşmaktan ka-
çınmadı. Bağımsızlığın ilk yıllarında Batılılar tarafından Türkistan’ın otoriter-
lik çölünde “demokrasi adası” olarak adlandırıldı.8 Elbette Akayev’in düşü-
rülmesinde iç ve dış birçok faktör söz konusudur. Bu faktörlerden birisini de 
Akayev’in otokratik olmayışına bağlamak sanırım yanlış olmaz.

II. Kimlik ve Uluslaşma Sorunu

II.1. Kimliğe Kavuşma ve Ulus Olma Bilinci

1991’de Mihail Gorbaçov’un başlattığı politikaya destek veren Müslüman 
Sovyet Cumhuriyetleri yöneticileri bu dönemde ülkelerinin bağımsızlığını ilan 
ettiler. Bir siyasi dönüşüm sürecine girildi.

Bu siyasi dönüşüm sürecinde bir anda yeni bayraklar, kahramanlar dün-
ya kamuoyuna takdim edildi. Bu devletler ekonomide ulusal para birimine 
geçtiler.

Siyasal yapıda da düzenlemeler yapıldı. Komünist partiler devlet başkanla-
rının partilerine dönüştü. Rusçadan başka dil bilmediği için çat pat konuşu-
luyor olsa da ulusal diller resmi yazışma dili oldu. Oliver Roy’a göre:

“Bağımsızlık aniden ve istenmeden ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu du-
rum bir milliyetçilik hareketinin sonucu değildir. Sovyetler Birliği’nin Müs-
lüman Cumhuriyetleri yalnızca sınırlarıyla değil, hem isimleriyle hem de 
içerdikleri varsayılan etnik toplulukların tanımı ve hatta dilleriyle, yeni-

7 İncioğlu, a.g.e., s. 142.
8 Saule Baycaun, “11 Eylül Sonrası Orta Asya Demokrasi İle Otoriterlik Arasında”, Stratejik Analiz, 
Cilt: 3, Sayı: 32, Aralık 2002, s. 83.
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den icat edilen geçmişleriyle birlikte 1924 tarihli bir yasadan doğmuşlar-
dır. Çizilen biçimsiz sınırlar, iç topraklar, Cumhuriyet halkının azınlıklara 
iç içe girmesi, iktisadi açıdan merkeze bağımlılık, Cumhuriyet arasında 
doğrudan ilişkilerin olmayışı şeklinde Sovyet Rusya tarafından herkes 
buna göre ayarlanmıştır. Bu kadar dayatmaya ve geçen süreye rağmen 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla asıl etnik kimlikler ortaya çıkmıştır. Yani 
kimlikler yok edilmemiştir.”9

Bu yorum tartışılabilir, çünkü bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyet-
leri kendi benliklerine ait değerlere sahip çıkmak için önemli bir çaba har-
carlarken aralarında konuştukları dil bile bir anda Rusça olabilmektedir. Bu 
nedenle konuya böyle bakmak fazla iyimser görünmektedir.

II.2. Eğitim ve Kültür

1986 yılında Gorbaçov iktidara geldiğinde açıklık ilkesini güçlendirerek 
özellikle kültürel, dini ve entelektüel hayat üzerindeki denetimi gevşetmişti. 
1991’de Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan edince eğitim ve kültür 
konusunda değişimler yaşanmaya başlamıştı. Eğitim ve siyasal değişim ara-
sında çok önemli bir bağ vardır. Çünkü rejimi meşrulaştırmanın yolu önemli 
ölçüde eğitim-öğretim ve kültürden geçer.

Sovyet sonrası Türk İslam Cumhuriyetlerinde eğitim politikası Sovyet re-
jimini içerik bakımından ayırmakla birlikte, bazı bakımlardan bir devamlılık 
göstermektedir.

Bu nedenle Türk Cumhuriyetlerinde sosyalist ideolojinin yerini alacak 
milli kimliği sağlamlaştıracak çalışmalar yapılmak istenmektedir. Diğer alan-
larda olduğu gibi, bu ülkelerde önemli bir yeri olan bilimler akademisindeki 
bilim adamlarının yaş ortalamasının yüksek oluşu ve eski rejimin alışkanlık-
larını sürdürmeleri sorun teşkil etmektedir. Mali imkânsızlıklar da çalışmalar 
için bir diğer engeldir.

Moskova’nın Türkistan’da yok etmek istediği Türkistan fikriydi. Bu yüz-
den Türk dilliler arasındaki dil farklılıkları öne çıkarılarak belirli milliyetler 
geliştirildi.10

Yine Sovyet döneminde azınlıklar kendi tarihlerini, dillerini gerçekçi şekil-
de öğrenemediler, yazamadılar. Bu durumda genç nesillerin kendi tarihinden 
ve değerlerinden yoksun yetişmesine sebep oldu.11

Aynı düşüncelerle sınırlar çizildiği için bugün ortaya çıkan Türk Cumhu-
riyetlerinde demografik yapının da etkisiyle birden çok dil konuşulmaktadır. 
Takip edilen bu politikanın sonucunda hakim dil Rusçadır. Buna rağmen bu 
cumhuriyetler kendi dillerini resmi dil olarak kabul etmişlerdir. Kırgızistan 
ise Rusya’nın etkisiyle Kırgızcanın yanında Rusçayı da resmi dil olarak kabul 
etmek zorunda kalmıştır.

9 Oliver Roy, Yeni Orta Asya, Metis Yayınları, İstanbul, 2005, s. 7.
10 Roy, a.g.e., s. 107.
11 Nadir Devlet, “Çarlık Rusya’sı ve Sovyetler Birliği’nin Türk Tarihine Bakışı”, Avrasya Etütleri, 
TİKA, Kış 1995, s. 97.
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Türk Cumhuriyetleri Latin alfabesine geçme kararı almışlardır. Ancak ar-
şivler, sokak isimleri gibi konular başta olmak üzere birçok konuda geçişin 
tam anlamıyla sağlanabilmesi için zamana ve paraya ihtiyaç duyulmaktadır.

Dil ve alfabe konusunda ilk yıllarda “aceleci kararlar” alındığı fikri hakim 
olmakla birlikte zaman içerisinde yetişmeye başlayan yeni nesil ileriki yıllar 
için önemli bir dönüşümü gerçekleştirebilecektir.

Türkiye’nin bu ülkelere tanıdığı öğrenci kontenjanı yeni nesillerin özellikle 
dil konusunda iyi yetişmelerinde çok büyük bir öneme sahiptir.

III. Sınır Sorunu

Türkistan’da yüzyılı aşkın bir süredir sınır sorunları yaşanmaktadır. Bu-
nun başlıca nedeni Sovyet kuramcılarının Sovyetleştirme düşüncelerini orta-
ya koymak amacıyla keyfi sınırlar çizmesidir. Bu sınırlar çizilirken yeni cum-
huriyetlerden hiçbiri kendi başına ayakta duramayacak ve bağımsız olmaya-
cak şekilde ayarlanmıştır. Türkistan’daki değişik ülkeler arasındaki sınır çizi-
lirken coğrafi, iktisadi, siyasi, kültürel ve etnik unsurlar dikkate alınmamıştır. 
Bu nedenle Türk Cumhuriyetleri bağımsız olurken sınır sorunları karmaşık 
ve çözülmesi zor bir mesele haline gelmiştir. Günümüzde bu sınır sorunları 
hâlâ devam etmektedir. Ekonomik, güvenlik ve siyasi faktörler sınırların be-
lirlenmesini zorlaştırmaktadır.

Bugün sınırlar konusunda en büyük sorun Fergana Vadisi gibi görünüyor. 
Bu bölgedeki 7 yerleşim biriminden 4’ü Özbeklere, 2’si Kırgızlara ve 1’i de Ta-
ciklere aittir. Tacikler, Özbeklerin yönetimindeki 4 yerleşim biriminden 2’sini 
oluşturan Buhara ve Semerkant’ı gündeme getirirlerse bölgedeki en tehlikeli 
çatışmanın Özbekler ve Tacikler arasında patlak vereceği tahmin edilmekte-
dir. Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov, Türkistan’ı büyük ihtimalle 
parçalayabilecek tek şeyin, 1924 yılının başında keyfi olarak çizilmiş bulunan 
sınırlar konusu olduğu iddia etmekte ve şöyle demektedir: “Eğer bir Cumhuri-
yeti diğerin karşı boy ölçüştürmeye kalkarsanız, sınırlar hakkında konuşmanız 
yeterli olacaktır.” Kerimov bu konuda haksız sayılmaz. Çünkü bugün Tür-
kistan ve Kafkaslardaki ihtilafların altında yatan önemli sebeplerden biri de 
1924 ve 1936 yıllarında Sovyetler tarafından çizilen yapay sınırlardır. Bugün, 
Oş bölgesindeki çatışmaların sebeplerinden biri de, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Tacikistan’ın sınırlarının yapay olması ve Sovyetlerin, Özbeklerin çoğunluk-
ta olduğu bu bölgeyi Kırgız sınırlarında bırakmasıdır. Hatta 1924-1926’daki 
sınır tespitinde bazı Özbekler “Tacik”, bazı Taciklerde “Özbek” olarak kayıtla-
ra geçirilmiştir. Coğrafya ve etnik grup dikkate alınmadan yapay bir şekilde 
çizilen sınırların, Sovyet döneminde 1921’den 1980’e kadar yaklaşık 90 kere 
değişmesi, bugün Türkistan’daki ciddi sınır uyuşmazlığının temel nedenini 
oluşturmaktadır.12

Sovyetler Birliği’nin yapay olarak çizdiği sınırlardan dolayı, bütün Türkis-
tan Cumhuriyetlerine komşu olan Özbekistan ile komşuları arasında sınır 

12 M. Seyfettin Erol, “21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye İle Bağımsız Türk Cumhuriyetleri Arasındaki 
Entegrasyon İçin Başlıca Engeller ve Çözüm Önerleri”, Aydınlar Ocağı Bülteni, Sayı: 11, Bahar 
1998, s. 32.
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anlaşmazlıkları yüzünden meydana gelen gerilimlerin, silahlı çatışmaya dö-
nüşmesi ihtimali her zaman mevcut olmuştur.13 Özbekistan-Tacikistan sınırı 
on yıldır mayınlıdır. Pek çok kişi ölmesine rağmen bu soruna halen bir çözüm 
bulunamamaktadır. Kırgızistan ile Özbekistan arasında çözülemeyen dört yüz 
kilometrelik sınır sorunu da devam etmektedir.14

Afganistan’da güvenliğin sağlanmayışı, Tacikistan’da yaşanmış olan iç sa-
vaş Özbekistan’ı ister istemez birtakım tedbirler almaya sevk etmiştir.

Kazakistan, Rusya Federasyonu ile en uzun sınırlara sahip olan ülke ko-
numundadır. Ayrıca etnik olarak Türkistan Cumhuriyetleri arasında en çok 
Rus nüfus barındıran ülke olma özelliğine de sahiptir.

Kırgızistan’ın komşularıyla ilişkileri ise korkuya dönüşmüştür. “Önümüz Rus-
ya, arkamız Çin, Ordumuz olsa ne olur!.” Bağımsızlık ilanının hemen ardından, 
ulusal ordusunu kuramayacağını açıklamış bulunan Kırgızistan’ın 1994’deki 
Dış İlişkiler Bakanı Roza Otunbayeva’nın bu sözleri hem Kırgızistan’ın stratejik 
kaygılarını hem de dış politikasının realizmini yansıtmaktadır.15 Gerçekten de 
Kırgızistan, sınır komşusu olmasa da Rusya ve 1000 kilometrelik sınır paylaştı-
ğı Çin’in yanı sıra, Türkistan’ın diğer en güçlü iki ülkesi kabul edilen Özbekistan 
ve Kazakistan’a ve iç savaş yaşamış Tacikistan’la komşu olmanın zorunlulukları 
yaşamaktadır. Çin, Kırgızistan için bir korkuya dönüşmüştür. Bir gözlemciye 
göre, Kırgızlar başlarına gelen her felaketten Çin’i sorumlu tutmaktadır. O ka-
dar ki 1992’de Kırgızistan’da meydana gelen bir dizi deprem bile, Kırgızlara göre 
Çin tarafından Loplor’daki nükleer denemelerle özellikle yaratılmıştır.16

IV. Etnik Sorunlar

Sovyetler Birliği dağılırken siyasi ve ekonomik reformların orantılı olarak 
yürütülememesi sonucunda ekonomik zorlukların yanında siyasi özgürlük-
lerdeki artış, 100’den fazla değişik halkların yaşadığı, 15 birlik cumhuriyeti, 
20 özerk cumhuriyet, 9 özerk oblast ve 9 özerk okrug olmak üzere 53 ayrı milli 
idare biriminden oluşan yaklaşık 287 milyon nüfuslu Sovyetler Birliği’nde et-
nik kıpırdanmaları başlattı. Bu milliyetçilik hareketleri değişik şekillerde ken-
dini gösterdi. 1986’da Kazakistan’da KP birinci sekreterliğine Kazak asıllının 
yerine Rus asıllı birisinin getirilmesi protestolara neden oldu. Sovyet yönetimi 
ise, olayları güç kullanarak bastırma yoluna gitti. 1988-1989 yılları boyunca 
Dağlık Karabağ, Güney Osetya, Fergana ve Trans-Dnyester gibi azınlıkların 
yoğunlukta bulunduğu bölgelerde yerli halk ile azınlıklar arasında kanlı ça-
tışmalar meydana geldi.17

Haziran 1989’da ise Özbekistan’da Özbeklerle azınlıktaki Ahıska Türkleri 
arasında etnik bir gerilim yaşanmıştır. Çatışmaların nedeni ekonomik olarak 

13 Birsel, a.g.e., s. 88.
14 Çiğdem Balım, “Özbekistan”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, Cilt: II, Sayı: 54, Ankara, 
Eylül-Ekim 2013, s. 1758.
15 Roza Otenbayeva’nın Marmara Üniversitesi’nde Verdiği Konferanstan, 9 Haziran 1994, İstanbul.
16 Şule Kut, “Yeni Türk Cumhuriyetlerinin Dış Politikaları”, Bağımsızlığın İlk Yılları, Kültür Bakan-
lığı, Ankara, 1994, s. 265.
17 Fırat Purtaş, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ankara, 2005, s. 44-45.
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gösterilse de bunu bir mazeret olarak kabul etmeyip doğrudan Ahıska Türk-
lerinin hedef alındığı iddia edenlerde bulunmaktadır.18

Dağlık Karabağ sorunu yüzünden Azerbaycan’da devam eden grevler ve 
demiryollarının bloke edilmesi dolayısıyla 20 Ocak 1990’da Sovyet tankları 
Bakü’ye girdiler. Çok sayıda Azeri hayatını kaybetti.

Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde başlayan bu olaylar daha sonra da 
devam etti ve sona ermesi de oldukça uzak görünüyor.

Çünkü Sovyetler Birliği “cumhuriyetlerin” sınırlarını belirlerken, herhangi 
bir etnik grubun ayrılıkçı bir politika izlemesini önlemek için bütün cumhuri-
yetlere farklı etnik grupları dâhil etmişti. Bu nedenle bağımsızlığını ilan eden 
bu cumhuriyetlerin hiçbirinde homojen bir nüfus bulunmuyordu. Bu etnik 
çeşitlilik, kültürel zenginlikten öte ulusal kimlik oluşturma sürecini zedeleyici 
nitelikteydi ve önemli bir istikrarsızlık unsuruydu.19

Örneğin 1994 yılında Kazakistan’ın başkenti Almatı’da nüfusun yaklaşık 
%44’ü Kazak, %36’sı Rus, %5’i Ukrayna ve %4’ü Alman’dı. Tatarların ve Öz-
beklerin oranı ise %2 idi. Yalnızca başkentinde değil ülke genelinde de Türk 
Cumhuriyetleri arasında en çok Rus nüfus barındıran ülke olma özelliğine 
sahip20 olan Kazakistan bu nedenle güvenliği ön planda tutmuş, ekonomik 
maliyetine rağmen başkentini Almatı’dan Astana’ya taşımıştır.21

Kazakistan’daki kadar olmasa da diğer Türk Cumhuriyetlerinde de azım-
sanmayacak oranda Rus bulunmaktadır. Bu ülkelerde yaşayan Ruslar hem 
ülkede kalmak statülerini korumak hem de Rusya’nın korumasından fayda-
lanmak istemektedirler. Aynı şekilde Rusya’da bağımsız olan devletler içinde 
yaşayan Rus azınlıkları, bu ülkeler üzerinde baskı aracı olarak kullanabil-
mektedir.

Türk Cumhuriyetleri bir taraftan kendi kimliklerini inşa etmeye çalışırken 
diğer taraftan bu tür etnik sorunlarla da uğraşmaktadırlar.

V. Uyuşturucu Sorunu

Afganistan’da devam eden istikrarsızlık ve uyuşturucu sorunu Türk Cum-
huriyetleri için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Afganistan’ın içinde bulun-
duğu durum uyuşturucu üretiminin artmasını ve pazarın genişlemesini be-
raberinde getirmiştir. Afganistan uyuşturucuyu pazarlarken Türk Cumhuri-
yetlerinin bulunduğu yerleri ağırlıklı olarak güzergâh olarak kullanmaktadır. 
Türk Cumhuriyetlerindeki yozlaşma, ekonomideki düşüş, yargı organların-
daki yolsuzluk, özelleştirme sürecinde karşılaşılan pürüzler ve maddi kaynak 
ihtiyacı, uyuşturucu ticaretinin ekonominin stratejik alanlarını ele geçirmesi 
ve yaygınlaşması için elverişli ortam yaratmıştır. Türkistan’ın coğrafi konumu 
da uyuşturucu ticaretinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Bölge, Asya 

18 Yunus Zeyrek, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara, 2001, s. 85.
19 Tayyar Arı (Der.), Orta Asya’da, Toplumsal ve Ekonomik Yapılar, Güvenlik Sorunları ve İşbirliği 
Girişimleri, Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine, Bursa MKM Yayınları, 2010, s. 4.
20 Glenn Curtis (ed.), Kazakestan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, Country 
Studies, Washington DC, 1997, s. 27
21 Jonathan Aıtken, Nazarbayev, İstanbul, 2010, s. 283.

225_Meskure_Yilmaz.indd   9 14.12.2016   10:10:27

129



10 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

uyuşturucu üreticileri ile Avrupa’daki tüketicilerin kesiştiği noktada bulun-
maktadır.

Türk Cumhuriyetleri uyuşturucu için sadece güzergâh olmamış, uyuştu-
rucu kullanımı da artmıştır. Uyuşturucu kullanımının artması doğal olarak 
suç oranını da arttırmıştır.

Türk Cumhuriyetleri bu konuyu ciddi olarak ele alsalar da Türk Cumhuri-
yetlerinin tek başına çözebilecekleri bir sorun değildir. Uluslararası toplumun 
da destek ve yardımına ihtiyaç vardır. Ancak kısa vadede değil uzun vadede 
çözülecek bir sorundur. Uluslararası toplum ise bir kerelik tekliflerde bulu-
nabilmektedir.

Bu devletler uyuşturucu sorununu çözebilmek için her şeyden önce sı-
nır güvenliğini sağlamak zorundadırlar. Devlet sınırları çizilmedikçe ve sınır 
güvenliği için ilgili düzenlemeler yapılmadıkça, uyuşturucu trafiğinin önüne 
geçilmesi zor bir ihtimal gibi görülmektedir.22

Tacikistan’ın Afganistan ile olan sınırları Rus askeri tarafından korunma-
sına rağmen, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile terörist geçişlerinin önüne 
geçmek maalesef mümkün olamıyor.23

VI. Enerji Kaynakları, Güvenlik ve Rusya Federasyonu, ABD, AB İle 
Çin Arasında Kalan Türk Cumhuriyetleri

Türk Cumhuriyetlerinin iç ve dış sorunları; sınır sorunları, radikal İslâm, 
Afganistan kaynaklı uyuşturucu, çevre ve su sorunları gibi sorunları varken 
bir başka sorun da mevcut geniş enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara 
ulaştırılması ve bununla bağlantılı boru hatları siyaseti gibi küresel nitelikte 
sorunlardır.

Türk Cumhuriyetleri bu nedenle Rusya Federasyonu, ABD, AB ve Çin ara-
sında sıkışmaktadır.

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının hemen başlangıcında başı Rus-
ya’nın çektiği BDT’ye üye olmaları Rusya’nın bu ülkeler üzerinde etkisinin 
devam ettiği/edeceği izlenimini vermiştir. Sovyet dönemindeki gibi olmasa da 
Türk Cumhuriyetlerinin ilişkileri ekonomiden siyasete BDT etrafında şekil-
lenmektedir.

Rusya, Kafkas ve Türk Cumhuriyetlerini ifade etmek için “Yakın Çevre” 
kavramını kullanarak bu doktrin ile BDT içerisindeki ülkelere ve kolektif sa-
vunma mekanizmalarının oluşturulmasına öncelik vereceğini vurgulamıştır. 
Ayrıca BDT’nin uluslararası barışı koruma sorumluluğun üstlenmesi yoluyla 
nerede konuşlandırılmış olursa olsun nükleer dâhil tüm eski Sovyet stratejik 
kuvvetleri Rusya Federasyonu’nu yetkisine bırakmıştır.24

Rusya ayrıca Şangay İşbirliği Örgütü aracılığıyla da çok taraflı anlaşmalar 
yaparak hakim rolünün kalıcı olması için çalışmaktadır.

22 Baycaun, “a.g.m.”, Stratejik Analiz, s. 61-62.
23 Nermin Gül, “Orta Asya’da Cadı Kazanı: İç Savaş ve Terör Tehdidi”, Stratejik Analiz, Sayı: 11, 
Mart 2001, s. 44.
24 Fırat Purtaş, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ankara, 2005, s. 88.
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Türk Cumhuriyetleri Rusya ile ABD’nin sunduğu destek arasında kalmak-
tadır. Mart 1999’da gerekli güvenceyi sağlamadığı gerekçesiyle BDT Ortak 
Paktı’ndan ayrılan Kerimov bir ay sonra bu fikirden vazgeçmiş ve Rusya’ya 
duyduğu güveni şu sözlerle ifade etmiştir. “Bölgesel bütünlüğe yönelik bir teh-
dit ya da saldırı durumunda yardıma hazır tek ülke Rusya’dır.” Diğer taraftan, 
Kazakistanlı ünlü akademisyen Satpayev, “Rusya bir savaş ortaya çıktığında 
kelimelerle değil parayla, askeri yardım gibi temel şeylere yardım edecek bir 
ülkedir… Amerika ise, askerlerini Orta Asya’da bir yerlerde ölmeleri için gön-
dermeyecektir.” Görüldüğü gibi bu devletler, Rusya’yı güvenlikleri için kendini 
ve askerlerini feda edebilecek bir güç olarak algılamaktadırlar.

Genel olarak bölge devletlerine yönelik Rusya’nın ve Amerika’nın sundu-
ğu destek arasında temel bir farklılık söz konusudur. Amerika desteği bera-
berinde birtakım yükümlülükleri getirmektedir. Bu yükümlülüklerden birisi 
demokrasinin ve insan haklarının getirilmesidir.25

Gerçi ABD 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan’a ulaşabilmek için 
buraya yakın Türkistan Cumhuriyetlerinin hava sahalarını kullanmak için bu 
şartları görmezden gelmiştir.

Türk Cumhuriyetleri her ne kadar Rusya’ya yakın bir politika izlese de 
içinde bulundukları ekonomik darboğazı geçebilmek için ABD ile işbirliğine 
gitmektedirler. ABD’de buraların tekrar Rus hegemonyasına girmesini iste-
mediğinden 2004 yılından itibaren bu bölgeye yönelik yardım bütçesini artır-
mıştır. Rusya’nın ABD’nin bölgeye yönelik etkisinden rahatsız olduğu bilinen 
bir gerçektir. Bu ülkelerle Cumhuriyetlerin ilişkilerinden ziyade ABD-Rusya 
rekabeti ilişkilerin belirleyicisi olmaktadır.

Rusya ve ABD’nin Türkistan’da belirleyici rol oynamalarında güvenlik 
kadar ekonomi de önemli bir yer tutmaktadır. Bağımsızlık sonrası süreçte 
ekonomik olarak pek de iyi sayılmayacak şartlarla karşılaşan ve Sovyetler 
döneminde merkeze bağlı ekonomiler olarak yönetilen Türk Cumhuriyetleri 
eski yapıyı bir an önce kırmak ve serbest piyasa ekonomisine geçerek dünya 
ile birleşmeyi gerçekleştirmek amacında olmuşlardır. Bu ülkelerin sahip ol-
dukları potansiyel enerji kaynaklarına ABD ve AB ilgisiz kalmamıştır. AB her 
cumhuriyet ile ayrı ayrı ticaret anlaşmaları imzalamıştır. AB’nin enerji politi-
kası genel olarak sınırlı sayıda ülkeye bağımlı kalmama doğrultusundadır. Bu 
nedenle, petrol ve doğalgaz potansiyeli yüksek olan Türk Cumhuriyetleri ile 
sağlam ticari ilişkiler kurmaktadır. AB bu ülkelere fonlar tahsis etmektedir. 
AB’nin bu ülkelere tahsis ettiği fonları da bu kapsamda düşünmek mümkün-
dür. Zira bu yardımların bir işlevi de taraflar arasında yakın ilişkiler kurmak 
ve söz konusu ülkelerde yatırım ortamını geliştirmek olarak düşünülebilir.

Bununla birlikte her ne kadar son yıllarda artış oranları kaydedilse de 
AB’nin Türk Cumhuriyetleri ile ticaretinin çok yüksek bir hacme sahip olma-
dığı da gözden kaçırılmaması gereken bir husustur. Türk Cumhuriyetlerinin 
ticaret yaptığı ülkeler BDT olup AB ülkeleri daha geri sıralarda yer almaktadır.

25 Cihangir Gürkan Şen, “Rusya Orta Asya’ya Geri mi Dönüyor?”, Stratejik Analiz, Cilt: 1, Sayı: 2, 
Haziran 2000, s. 5, 12-13.
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Türk Cumhuriyetlerinin bulunduğu coğrafyada Rusya, ABD, Çin Halk 
Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında yaşanan hâkimiyet mücadelesinin te-
melinde, bölgenin jeopolitik öneminin yanı sıra enerji politikalarına yön verme 
arzusu vardır. Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen enerji hatları, petrol ve 
doğalgaz güzergâhları üzerinde Rus hâkimiyetinin sürmesine neden oluyor. 
Ancak, son yıllarda bu hatlara alternatif güzergâhlar konusunda son dönem-
de çalışmaların yoğunlaştığı gözlenmektedir. Rusya ise avantajlı konumunu 
kaybetmemek adına Türk Cumhuriyetleri enerji diplomasisini hız kesmeden 
sürdürüyor.

Çin’in de ABD gibi Türk Cumhuriyetleri ile ilişki kurmasındaki esas amacı 
Rus egemenliğinin bu bölgede tekrar kurulmasını önlemektir.

VII. Ekonomik Sorunlar

Türk Cumhuriyetleri 1991 yılında bağımsız olduktan sonra ekonomik 
olarak da önemli bir geçiş süreci yaşamışlardır. Sovyet yönetiminden piya-
sa ekonomisine geçen cumhuriyetler önemli reformlar uygulamışlardır. Türk 
Cumhuriyetlerinin sahip olduğu doğal kaynaklar ülkeden ülkeye değişiklik 
göstermekle birlikte hepsinin kendi içindeki dinamikleri ekonomik politikala-
rını belirlemektedir.

Azerbaycan’dan başlarsak, 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra 
önemli siyasi, askeri, sosyal ve ekonomi gibi önemli problemlerle karşı karşıya 
gelmiştir. SB döneminde sistemli olarak Cumhuriyetler arasında bağımlılığı 
bir anlamda zorunlu kılan ekonomik yapının ani çöküşü, pazar ekonomisine 
geçişte; ekonomik, siyasi, hukuki bir alt yapının olmaması, teknolojinin eski 
olması, serbest piyasa modelinin bilinmemesi, Ermenilerin işgalci tutumu so-
nucu topraklarının %20’sinin kaybedilmesi, 1 milyon kişinin kendi ülkesinde 
mülteci durumuna düşmesi ve benzeri nedenlerle üretim durma noktasına 
gelmiş, sonuç olarak da ekonomi üzerinde inisiyatif tamamen kaybedilmiş-
tir.26 Azerbaycan işgali sonlandırmak için askeri seçeneğin masada olduğunu 
vurgulamak amacıyla 4 milyar doları bulan bir savunma bütçesi ayırıyor. Yine 
bu işgalden dolayı mülteci durumuna düşenlerin barınma, sağlık, eğitim gibi 
giderleri için ayrılan bütçede yekûn tutmaktadır. Yalnızca 2011 yılında mül-
teci ve göçmenlerin sosyal sorunlarının çözülmesi için 500 milyon ABD doları 
tutarında para harcanmıştır. Bu paranın 295 milyonu bütçe, 175 milyonu 
Devlet Petrol Fonu ve 30 milyonu ise uluslararası sosyal kurumların yatırım-
ları olmuştur.27 Görüldüğü gibi Azerbaycan güvenliğini sağlamak ve zorunlu 
göçmen ve mültecilerin refah düzeyinin iyileştirilmesi için ağır mali yükün 
altına girmek zorundadır.28

Ülkede siyasi istikrarın sağlanması ve Ermenilerle geçici ateşkese varıl-
masından sonra dikkatler ekonomi üzerine yoğunlaşmıştır. İlham Aliyev’in 

26 https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/Azerbaycan/html-
viewer-ulkeler;jsessionid=ay9u8nYxIYMjfQew1GB-FCT3osW5o_EKjpU0figYexp_1gJfM8Fa!165
27 garabagh.net/content_256_tr.html
28 Vüsal Gasımlı, “Ekonomi”, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı 2013, Ankara, 2015, s. 56.
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yönetimi boyunca gayri safi milli hâsıla 3 kat artmış, alt yapı, sağlık, eğitim, 
tarım ve birçok alanda kayda değer ilerlemeler olmuştur.29

2013 yılında %5,8’lik bir büyüme oranı yakalayan Azerbaycan ekonomi-
sindeki genişleme 2014 ve 2015’de daha geriye düşmüştür. Bu düşüşün te-
mel sebebi ekonomisi büyük oranda petrol ve doğalgaz üretimine ve ihraca-
tına bağlı olan Azerbaycan’ın, dünya piyasalarında petrol fiyatlarının hızla 
düşmesi nedeniyle alınan devalüasyon kararları, ülkedeki durgunluğun en 
önemli nedenleri arasında gösterilmektedir. Azerbaycan bu nedenle ihracat 
ürünlerini petrol dışında çeşitlendirmek istemektedir.

Türkmenistan, SB’nin dağılması ile bağımsızlığını ilan eden ülkeler ara-
sında planlı ekonomik yapıdan piyasa ekonomisine geçişe en geç başlayan 
ve performansı en zayıf ülkelerden biridir. Türkmenistan piyasa ekonomisine 
geçişi tercih etme yerine “Kalkınmanın Ulusal Yolu” olarak adlandırılan Sov-
yet modelini benimsemeye devam etmiş ve ekonomik yapısını modernize ede-
memiştir. Aralık 2006’da göreve gelen Devlet Başkanı Gurbenguli Berdimu-
hammedov, 2008 yılından itibaren piyasa ekonomisine geçmek için girişimleri 
hızlandırmıştır. 2010 yılında da Türkmenistan Hükümeti “Türkmenistan’ın 
Sosyo Ekonomik Gelişimi İçin Ulusal Program 2011-2030” adlı ulusal programı 
uygulamaya koymuştur. Program çerçevesinde özelleştirmenin gerçekleştiril-
mesine öncelik verilmesi planlanmıştır. Nitekim 2013 yılında bazı alışveriş 
merkezleri ve gıda işleme fabrikaları özelleştirilmiştir. Ülkede özelleştirmele-
rin devam etmesi ile birlikte ölçeklerinin küçük çaplı olması beklenmektedir. 
Enerji, ulaşım ve telekomünikasyon sektörleri özelleşme dışında tutulmuştur. 
Devlet şirketleri halen petrol, doğalgaz ve diğer hammadde ihracatlarını yü-
rütmektedir. Yine devlet pamuk ve tahıl gibi tarım ürünlerinde fiyat kontrolle-
ri yapmak suretiyle tarım sektöründe de tekelci bir politika uygulamaktadır.30

Özbekistan Türk Cumhuriyetleri’nin alanına göre en büyük üçüncü ve nü-
fusa göre en hızlı oranda büyüyen birinci ülkesidir. SB döneminde merkezi 
planlama ekonomisi ile yönetilen Özbekistan 1991’de bağımsızlığını elde et-
tikten sonra yapısal reformların gerçekleştirilmesiyle piyasa ekonomisine ka-
demeli geçiş yaklaşımını benimsemiştir. Özbekistan bağımsızlığın ilk yılların-
da geçiş döneminde gelişmiş ülkelerin ekonomik modellerini inceleyerek, ken-
dine özgü bir kalkınma modeli oluşturmuştu. “Özbek Modeli” olarak bilinen 
sosyal odaklı piyasa ekonomisine geçiş modeli; ekonominin önceliği, devletin 
ana reformcu unsur olması, hukukun üstünlüğü, güçlü bir sosyal politika ve 
piyasa ilişkilerine adım adım geliş gibi beş temel ilkeye dayanmaktadır.

Özbekistan’ın bağımsızlıktan bugüne izlediği ekonomik politikaları değer-
lendirdiğimizde sürdürülebilir yüksek ekonomik büyüme, denk bütçe, pozitif 
ticaret dengesi, reel sektör üretimindeki büyük ölçekli modernizasyon, üretim 
ve ihracat yapısında görülen olumlu değişiklikler, sosyal odaklı piyasa ekono-
misini inşa etmede ve iyi yaşam koşullarının oluşturulmasında önemli mesafe 
alındığını göstermektedir. Reel büyüme hedefi 2017 için 6,4, 2018 için 6,2 
olarak öngörülmüştür.31

29 Kamer Kasım, “İç Politika”, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı 2013, s. 12.
30 Muhsin Kar, “Ekonomi”, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı 2013, s. 434.
31 Jamshid Karimov, “Ekonomi”, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı 2013, s. 267, 275.
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Kırgızistan ekonomisi SB döneminde, sanayi ve tarım sektörünün önem-
li paya sahip olduğu bir yapıydı. Diğer SB ülkeleriyle olan ilişkilerine çok 
bağlı olan Kırgızistan ekonomisi, komünist sistemin yıkılması ile zorluklar 
yaşamaya başlamıştır. Yeni siyasi ve ekonomik yapı oluşturma çabası ekono-
mik reformların gerçekleştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Birçok geçiş 
ekonomisinde olduğu gibi Kırgızistan’da da ekonomik reformlar hızlı formda 
yapılmaya çalışılmıştır. Ekonomik reform programları çerçevesinde Türkistan 
ülkelerinde ilk olarak kendi para birimi Soma geçilmiş, devletin fiyatları kont-
rolü kısa süre içinde kaldırılmış, dış ticarette serbestleşmeye gidilmiş ve geniş 
çaplı özelleştirme çalışmaları yapılmıştır.

Kırgızistan’da 2010 yılından itibaren bütçe açığı yüksek rakamlara çıkma-
ya başlamıştır. Devlet borcu toplam oranı da kritik değer altında denilebilir. 
2012 itibariyle Kırgızistan’da devlet borcu GSYİH’nin %50’lik sınırının altın-
dadır. 2011-2012 yıllarında yapılan ikili görüşmeler sonucunda Kırgızistan’ın 
daha önce Türkiye’den aldığı 51 milyon ABD doları borcu silinmiş, Rusya’ya 
olan 489 milyon ABD dolarlık borcun da on yıllık süre içinde silinmesine dair 
anlaşma imzalanmıştır. Bu ülkelere olan borçların silinmesi devletin toplam 
borç stokunu ve borç hizmeti yükünü azaltarak ülkede yeni yurt dışı kredi 
ve hibe yardımı ile alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulun-
maktadır. Ülkedeki istihdamın yetersizliği yüzünden yurt dışına özellikle Rus-
ya’ya çalışmak amacıyla 500.000 civarında Kırgızistan vatandaşı gitmiştir. İş 
gücünün yurt dışına göç etmesi, ülkedeki işsizlik sorununu az da olsa hafif-
letmektedir.32

Belarus, Kazakistan ve Rusya tarafından oluşturulan ve 2015 yılından iti-
baren Avrasya Ekonomik Birliği adını alan Avrasya Gümrük Birliği’ne 2014 
yılının aralığında Kırgızistan’da katıldı.33 Aslında bu katılım Kırgızistan için 
zorlu bir sürecin başlangıcı. Daha önce gerçekleşen devrimlerde ülkenin genel 
siyasal ve ekonomik yönelimini belirleyen kararlar son derece etkili olmuştu. 
Bu nedenle halkın bir kısmı birliğe girişten umutluyken bir kısmının endişe 
duyduğu dikkate alınırsa sürecin hangi kazanım ve kayıplar yaşatacağı bü-
yük bir merak konusu. Bunu da zaman gösterecek.34

Siyasi istikrar sağlanıp yabancı yatırımcılar için cazip şartların sağlanması 
durumunda Kırgızistan ekonomisinin başarısı artacaktır.

Kazakistan bağımsızlığını ilan ettiği 1991’den bu yana, sahip olduğu kay-
naklarını öncesine göre daha etkin kullanan bir ekonomik yapıya sahiptir. SB 
döneminde kendisine verilen ekonomik rol buğday üreticiliği ve ağır sanayi 
ürünlerine yönelik hammadde temini olan Kazakistan, şu anda petrol, doğal-
gaz ve çok çeşitli minerallerden oluşan doğal kaynaklarını verimli ve etkili bir 
şekilde kullanan, uluslararası ticaret imkânlarını değerlendiren ve orta oranlı 
büyümeyi hedeflemiş bir market ekonomisidir. Kazakistan planlı ekonomiden 
market ekonomisine geçtiği ilk yıllarda (1990-1995) sürecin getirdiği zorluklar 

32 Kamalbek Karımşakov, “Ekonomi”, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı 2013, s. 173.
33 https:tr.sputniknews.com/Rusya/201505081015393/00/
34 www.turksam.org/tr/makale-detay/1211-kigizistan-avrasya-ekonomik-birliği-ne katildi-peki-
simdi-ne olacak
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nedeniyle ekonomik başarısının en düşük olduğu dönemi yaşamıştır.35 1990’lı 
yılların sonunda reform hareketlerinin etkileri görülmeğe başlamış, istikrar 
sağlandıkça Kazak ekonomisi, iki basamaklı büyüme rakamlarını gören ve 
dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline gelmiştir.36

Türk Cumhuriyetlerini genel çerçevede değerlendirdiğimizde takip ettik-
leri ekonomik politikaları farklı olsa da uluslararası sisteme entegre olmaya 
çalıştıklarını görüyoruz. Ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü gibi kıtasal boyutta 
ve çok sayıda bölgesel kurumların üyesi oldular.37 Fakat enerji kaynaklarının 
dış dünyaya açılması sayesinde zenginleşen ülkeler de dahil olmak üzere Türk 
Cumhuriyetlerinde bir gelir dağılımı düzensizliği mevcuttur. Bu da yaygın ola-
rak bu devletlerde yoksulluk sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Reformların uygulanmasıyla büyüme artışa geçmiş, yoksulluk azaldığı halde 
önemini korumaktadır.38

VIII. Türk Cumhuriyetlerinde Çevre Sorunları

Dünyanın her yerinde ekolojik problemler yaşanmaktadır. Yapılan araştır-
malara göre dünyadaki bölgesel ekolojik problemler karşılaştırıldığında; eko-
lojik dengesizlikten en çok zarar gören coğrafyanın, Türk Cumhuriyetlerinin 
bulunduğu coğrafya olduğu görülmüştür.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın hazırladığı rapora göre bu cumhuriyetlerin 
sorunlarını aşağıdaki başlıklar halinde toplayabiliriz:

1- Hava, su, toprak kirliliği,
2- Deniz, göl, nehir ve diğer akarsuların kirliliği ve kurutulması,
3- Çölleşme ve erozyon,
4- Çöplerin toplanmaması ve depolanmaması,
5- Pamuk ağırlıklı tarım nedeniyle aşırı ve yanlış su, zirai ilaç ve gübre 

kullanımı,
6- Nükleer denemeler ile eski teknolojiye dayanan santrallerin çevre üze-

rine etkileri.39

Sovyetler Birliği döneminde çevre sorunlarına çok az önem verilmişti ve so-
runlar dışarıdan görülememişti. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsız olmasıyla 
son yıllarda bölgeye giren uluslararası örgütler aracılığıyla detaylı çevre değer-
lendirmelerinin yapılması mümkün olmuştur. Sovyet hükümeti resmi dokü-
manları ortaya çıktıktan sonra, insanlar Kazakistan, Semipolatinsk yakınla-
rındaki nükleer denemelerden, Kırgızistan’daki Maili-su uranyum madenin-
deki atıklardan Aral Gölü’nün kurumasından ve Türkistan’ın çölleşmesinden 
haberdar oldu. Daha önceki endüstriyel, tarımsal ve nükleer etkinliklerinin 

35 Abdulvahap Kara, “Orta Asya’da Çekim Merkezi Kazakistan”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel 
Sayısı, s. 1529.
36 Işık Kuşçu, “Ekonomi”, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı 2013, s. 100-101.
37 www.tasam.org/Files/Icerik/File/Ahad_ANDİCAN.pdf_ba87e9b7-5054-4fdc-aaa6-b6foc880d5cf.pdf
38 Özlem Arzu Azer, “Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk Cumhuriyetlerinin Dünya Ekonomi-
siyle Entegrasyonu”, 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2012, s. 150.
39 Mustafa Keten, “Türk Dünyasında Çevre Koruma Çıkmazı Üzerine Düşünceler”, Yeni Türkiye, 
Türk Dünyası Özel Sayısı, Yıl: 3, Sayı: 15, Mart-Haziran 1997, s. 894.
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sonucunda, Sovyetler Birliği ardında ciddi şekil de zehirlenmiş ve kirlenmiş 
birçok bölge bıraktı.40

Aral Gölü’nün kuruması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan su sorunu son 
derece önemlidir. Özbekistan ve Türkmenistan arasında yaşanan sorunlara 
su sorunu da eklenmektedir. Sorunun temelinde, iki devletin rekabet halinde 
olduğu pamuk üretimi ve buna bağlı olan tekstil sektörü yatmaktadır. Bu 
nedenle su kaynakları kısıtlı olan Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’a 
bağımlıdır. Kırgızistan, kışları doğalgazını kesen Özbekistan’a karşı elindeki 
su kozunu kullanmakta ve zaman zaman Siri Derya (Seyhun)’nın sularını 
yaz aylarında kesmektedir. Türkmenistan’da, yaklaşık %70’lik kısmı kendi 
topraklarından geçen Amu Derya (Ceyhun) Nehri’nin avantajını elinde bu-
lundurmakta bu nehrin sularını kullanmaktadır. Haliyle, su kullanımı fazla 
olduğundan, Özbekistan’a giden su oranı düşmekte ve bu durum Özbek ta-
rafında tepkiyle karşılanmaktadır. Özbekistan bu durumu, Türkmenistan’la 
pamukta yaşadığı rekabete bağlamakta ve bu hareketi de kendi pamuk ve bu 
kapsamda tekstil sektörüne yönelik bir “sabotaj” girişimi olarak değerlendir-
mektedir. Dolayısıyla, bu husus da liderlerin gündemindeki öncelikli sorunla-
rın başında gelmektedir.41

Seyhun ve Ceyhun, Aral Gölü’nü besleyen nehirlerdir. Sovyetler Birliği za-
manında takip edilen yanlış sulama politikaları ile bu nehirlerin yönü değişti-
rilmiş, buharlaşmanın da etkisiyle göle akan su miktarında azalma olmuştur. 
Su azalınca pamuk üretimi de azalmıştır. Üretimi artırmak için de kimyasal 
gübre ve zirai ilaç miktarı yükseltilmiştir. Bu kimyasal atıklar ise kuruyan 
gölün tabanındaki tuz, kum ve tozlara karışarak bugün bölgeyi saran kum 
fırtınaları, dolayısıyla ölümcül toz bulutlarına neden olmaktadır. Ayrıca bu 
durum çevreye hastalık da saçmaktadır.42

Aral Gölü, Sovyet uzmanlarca toksik maddeler ve virüs denemeleri için kul-
lanılmış ve Aral Gölü içinde yer alan Vozrojdeniye Adası’ndan, Sovyet biyolojik 
silahlarının denenmesi için açık hava testi bölgesi olarak istifade edilmiştir. 
1988’de Sovyetler Birliği yaklaşık yüzlerce ton kimyasal ve biyolojik silah atığı-
nı Aral Gölü’ndeki Vozrojdeniye Adası’nın kumlarının altına gömmüştür. Aral 
Gölü’nün kuruması neticesinde on kat büyüyen Vozrojdeniye Adası’nın, bölge 
topraklarıyla birleşmesi sonucunda, enfeksiyonun yayılması kolaylaşmıştır.43

Aral Gölü’ndeki yaşanan bütün bu olumsuzluklar bölge insanın sağlığını 
da ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Anemi, Guatr, karaciğer ve mide kanse-
ri ile çeşitli deri hastalıkları görülmektedir.44

40 Daphne Bılıourı, “Orta Asya’da Çevre Sorunları: Retorik ve Eylem Arasındaki Farklılıkları Gider-
mek”, Avrasya Etüdleri, Sayı: 19, İlkbahar, Yaz 2001, s. 19-20.
41 “Küresel Jeopolitik”, Jeopolitik Gündem, Sayı: 38, Aralık 2004, s. 46.
42 Meşkure Yılmaz, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/orta-asya-arastirmaları merkezi/2010.02.08.3340/
aral-golu-kuruyor-mu?
43 Saule Baycaun - Suhrobşo Davlotşoyev, “Orta Asya’da Çevresel ve Siyasal Bir Tehdit: Aral Gö-
lü’nden Aral Gölü’ne”, Stratejik Analiz, Cilt: 2, Sayı: 17, Eylül 2001, s. 52.
44 Meral Aksoy, “Aral Denizi Bölgesinde Çevre Faktörleriyle İlgili Sağlık ve Beslenme Problemleri”, 
Avrasya Etüdleri, Sayı: 4, Kış 1995/96, s. 24-25.
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Hazar Denizi bölge açısından siyasi, ekonomik ve jeopolitik öneme haiz 
olmakla birlikte Hazar’ı çevre sorunları başlığı altında incelemek yanlış olmaz. 
Hazar Denizi, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan ve İran toprak-
larıyla çevrilidir. Kıyısında birçok ülke bulunduğu için bölgesel bir sorundur.45 

Hazar Denizi yaklaşık 371.000 kilometrekarelik bir alanda hiçbir deniz 
ve okyanusla nehir-kanal bağlantısı bulunmayan bir tuzlu su kütlesidir. Adı 
geçen bağlantı ise Volga ve Don nehirlerinin kollarına eklenen kanallar aracı-
lığıyla Karadeniz ve Baltık Denizi’ne bağlanmaktadır. Hazar çok zengin petrol 
ve doğalgaz rezervlerine sahiptir. Yaygın olarak balıkçılık yapılan Hazar dünya 
havyar ihtiyacının %90’ınını karşılamaktadır.46

SB’nin dağılmasından sonra statüsü tartışılan Hazar ile ilgili ilk resmi an-
laşmalar Rusya ve İran arasında yapılmıştır. İki ülke arasında sırasıyla 1828 
Türkmençay Antlaşması, 1921 Moskova Dostluk Antlaşması, 1935 ve 1940 
yıllarında Tahran Antlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmaların hiç birisinde 
iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi ve Hazar’ın ortak kullanımına yö-
nelik hükümler yer almamıştır. Burada sadece seyrüsefer ve balıkçılık ilgili 
konuların düzenlendiği görülmektedir. Bu hukuki eksiklik ve belirsizlik yara-
tan anlaşma hükümleri, küresel şirketlerin ülke siyasetlerine yön vermesi ve 
kıyıdaş devletler arasındaki çekişme Hazar’ın statüsü ve dolayısıyla petrol ve 
doğalgazın kullanımı konusundaki tartışmaları gidermekten uzaktır.47

Ayrıca Hazar’ın statü sorunun temelinde “kapalı deniz” ya da “uluslararası 
göl” olduğu yönündeki tartışmalar yatmaktadır. Hazar’ın statüsünü belirle-
mek için bugüne kadar yapılan anlaşmalar ve en gelişmiş deniz hukuku ku-
rallarını koyan 1982 BMDHS (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi) 
esas alınmaktadır.48

Bu sözleşmeye göre Hazar’ın açık deniz statüsünde değerlendirilmesi du-
rumunda beş ülkenin dışındaki tüm ülkelerin buradan yararlanması hakkı 
doğmaktadır. Oysa Hazar havzası uygulamada uzunca bir süredir üçüncü ül-
kelerin kullanımına kapalıdır. “Kapalı” veya “yarı kapalı” deniz kabul edilmesi 
ise denizlere dar bir geçitle bağlı olup olmamasına göre belirlenmektedir. Bu 
durumda Don ve Volga nehirleri göz önüne alındığında Hazar’ın yarı kapalı bir 
deniz olarak değerlendirilmesi mümkündür. Rusya bu yaklaşıma öteden beri 
karşı çıkmıştır. Kazakistan daha önce deniz olduğunu savunmakla birlikte 
daha sonra Rusya ile varılan anlaşma gereği “göl olduğunu” kabul etmiştir. 
Azerbaycan açısından önemli olan kendi egemenlik haklarını kullanmak ve 
küresel şirketlerle yapılacak anlaşmalar ve yeni nakil hatlarıyla sistemi güç-
lendirmektir. Diğer üç ülkede Hazar’ın göl olduğu görüşünde birleşmişlerdir. 
SB’nin dağılmasından sonra uygulama ve yapılan ikili anlaşmalarda belirtildi-

45 Mustafa Ökmen, “Türkmenistan’da Çevre Sorunları”, Avrasya Dosyası, Türkmenistan Özel, Cilt: 
7, Sayı: 2, Yaz 2001, s. 239.
46 http://www.turksam.org/tr/makale-detay/1185-orta-asya-enerji-ve-guc-mucadelesinde-4-hazar-
zirvesinin-onemi
47 Mustafa Gökçe, “Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet”, Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, İlkbahar, 2008, s. 184.
48 Denizmevzuat.udhb.gov.tr/dosyamdenizhukuk.pdf
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ği gibi Hazar’ın sektörlere göre tahsis edilmiş göl statüsünde değerlendirildiği 
görülmektedir. Uluslararası göllerle ilgili kabul görmüş uygulamaların olma-
ması Hazar’ın durumunu da sürüncemede bırakmaktadır.49

Hazar ile ilgili tartışmalar devam ederken son yıllarda Hazar Denizi’ne kı-
yısı olan ülkeler, Hazar Denizi çevresiyle ilgili müzakere sürecinde daha aktif 
bir aşamaya geçtiler. Çevre ile ilgili bu diyalogun sonucunda bazı belgeler 
imzalamışlardır; Petrol Kirliliği ile Mücadelede Bölgesel Hazırlık Müdahale ve 
İşbirliği ile ilgili Yönetmelik (Aktav 2011), Kara Kaynakları ve Faaliyetlerinden 
Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Hazar Denizi’nin Korunması İle İlgili Yönetmelik 
(Aşkabat 2014). Ayrıca 2014 yılında Astragan’da düzenlenen Dördüncü Hazar 
Zirvesi’nde Hazar Denizi’nde Suyun ve Biyolojik Kaynakların Rasyonel Kul-
lanımı ve Korunması ile ilgili anlaşma imzalanmıştır. Bütün bu anlaşmalara 
rağmen çevre ile ilgili problemlerin çözülmesi pek mümkün olmamıştır. Ayrıca 
Azerbaycan ve Türkmenistan, Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı’nın inşası 
fikrini desteklemekte; ancak Rusya ve İran bu fikre şiddetle karşı çıkmak-
tadır. İran, petrol ürünlerinin Hazar Denizi yatağından boru hatları yoluyla 
taşınmasının Hazar Denizi çevre sağlığı için büyük tehdit olduğunu ve bu 
tehdidin giderilmesi gerektiğini savunuyor. İran, Hazar’ın suyunun yüksek 
oranda aşındırıcı olduğu ve geri dönüşü olmayan çevresel felaketlere yol aça-
bilme riski olduğunu iddia ederek Batı ile sınırlandırılmış ilişkileri nedeniyle, 
İran tarafından Avrupa Birliği’ne doğalgaz ihracatı ile ilgili projelerin dışında 
tutulma kaygısını gizlemenin bir yolu olarak kullanmaktadır. Rusya’da ben-
zer şekilde çevre kirliliği sebeplerini ileri sürerek Trans Hazar Doğal Gaz Boru 
Hattı’ndan kaynaklanacak herhangi bir kirliliğin bir çıkış yolu bulamadan bu 
denizin içinde kalacağını savunmaktadır. Aslında Rusya ve İran doğal kay-
nakların dağılımını kontrol etme yoluyla Hazar bölgesindeki doğalgaz ve pet-
rol ihracatında temel aktörler olarak kalmaya devam etmek istemektedirler. 
Sorun yalnızca çevresel bir sorun değildir, aynı zamanda siyasi, jeopolitik ve 
ekonomik bir sorundur.50

Türk Cumhuriyetlerinde doğal kaynakların aşırı kullanılması, aşırı üretim 
ve tüketim nedeniyle, bu ülkelerde hava kirliliği, gürültü kirliliği, asit yağ-
murları, su kaynaklarının zehirlenmesi, katı atık ve artıkların doğayı tahribi 
ile sanayi tesislerinin, düzensiz şehirleşme ile yerleşmenin getirdiği bir dizi 
sorunlar yaratmıştır. Ayrıca bu ülkelerde sermaye birikiminin yetersiz, eğitim 
ve sağlık alanında kalite ve miktar olarak çok düşük seviyedeki gelişmeleri 
doğal kaynakların kendini yenilenmesine imkân vermeyecek tarzda tahribine 
ve yok olmasına neden olmaktadır.51

Çevre konusunda Türk Cumhuriyetleri kesinlikle işbirliğine gitmelidir, hepsi 
birlikte hareket etse bile uluslararası kuruluşların yardımı olmadan bu sorunu 

49 http://www.turksam.org/tr/makale-detay/1185-orta-asya-enerji-ve-guc-mucadelesinde-4-hazar-
zirvesinin-onemi
50 http//www.ayu.edu.tr/static/aae_bulten_tr/11pdf
51 Mürteza Hasanoğlu, “Orta Asya Cumhuriyetlerinde Çevre Sorunları”, Avrasya Etüdleri, Sayı: 
22, Bahar 2002, s. 161.
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çözmeleri zor görünüyor. Özbekistan bu konuda bir adım atarak son seçimlerde 
çevre ile ilgili çalışmaları yürütebilecek milletvekillerine kontenjan ayırmıştır.

Sonuç ve Öneriler

Türk Cumhuriyetleri totaliter rejime geri dönmemek için demokratik adım-
lar atmak zorundadır. Ortak dil ile ortak iletişim dilini bir an önce hayata ge-
çirmelidirler. Demokratikleşmeye geçmenin gereklerinden biri olan korumacı 
ve kollamacı zihniyetten kurtulup yolsuzlukların üzerine gidebilmelidirler.

Radikal İslam konusu, Türk Cumhuriyetlerini haklı olarak tedirgin etmeye 
devam etmektedir. Özellikle Afganistan’daki istikrarsızlık devam ettiği sürece 
hem bu konuda hem de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı konusunda çözüm 
bulmak biraz zor görünüyor.

Türkistan’daki sınır sorunları hem sınır anlaşmazlıklarına hem de etnik 
gerilimlere sebep olmaktadır. Doğrudan dile getirilmese de bu cumhuriyetler 
birbirini tehdit unsuru olarak görmektedirler. Bu güvensizlik, bölgedeki eko-
nomik işbirliğinin önündeki en önemli engellerden biri olarak durmaktadır.

Türk Cumhuriyetleri üzerinde Rusya’nın ekonomik ve siyasi etkisinin kısa 
sürede ortadan kalkacağını beklemek gerçekçi olmaz. Rusya ile güçlü ve de-
rin bağlarını kopararak, gerçek bağımsızlığa ulaşmaları uzun ve zahmetli bir 
süreci gerektirecektir.

ABD, AB ve Çin’in de bölgenin doğal kaynakları ve jeopolitik yapısına da-
yanarak yaklaşımları Türk Cumhuriyetlerini tercih yapmaya zorlamaktadır.

Türk Cumhuriyetleri çevre ve su konularında da çok büyük sorunlar-
la karşı karşıyadır. Bu konudaki sorunlarını uluslararası yardım almadan 
bir araya gelmeleri bile ortadan kaldıramaz. Vakit geçirmeden uygulanabilir 
planlar yapmalıdırlar.

Türk Cumhuriyetleri temel sorunlarını çözmek için aralarında her türlü 
mücadeleyi bırakıp, ekonomik kalkınmanın siyasi istikrarla sağlanabileceğini 
unutmadan bölgede güçlü birlik oluşturmalıdırlar.
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BAĞIMSIZLIĞININ 25. YILINDA
KAZAKİSTAN’IN DIŞ POLİTİKA PERFORMANSI

Araz ASLANLI*

Öz

Kazakistan, SSCB’den ayrılan son cumhuriyet olmuştur. O dönemde çeşit-
li nedenlerden dolayı Kazakistan’ın bağımsız bir devlet olarak varlığını uzun 
süre koruyamayacağı kanaati hâkim olmuş, ancak aradan geçen 25 yıl, 1991 
yılındaki öngörülerin tersini ispatlamıştır.

Kazakistan, geçen 25 yılda; bağımsızlık ve egemenliğini pekiştirmek, 
kalkınmasına destek olmak ve uluslararası toplumda kendisine saygın bir 
yer edinmek bakımlarından dış politikayı verimli bir araç olarak kullanmış-
tır. 1991 yılındaki zayıf ve kırılgan yapısından geriye pek az unsur kalmış-
tır.

İlk 25 yılında belli başlı bütün ülkeler ve uluslararası örgütlerle içerikli 
işbirliği geliştirmeyi başaran Kazakistan, bu dönemde hiçbir ülke ya da örgüt-
le çatışma ya da sürtüşme yaşamamış, hiçbir hasım edinmemiş, güvenilir ve 
öngörülebilir bir ülke imajı yaratmış ve bu dönemi, AGİT Dönem Başkanlığı gibi 
bir uluslararası prestijle taçlandırmıştır. Nazarbayev’in karizmatik liderliğinin 
dış politikaya da damga vurduğu bu dönemde Kazakistan, öte yandan nitelikli 
diplomasi kadrolarını da güçlendirmiştir.

Hammadde ihracatına dayalı ekonomisinde sektörel çeşitlilik yaratmayı 
başaramaması, iç politikada devlet kapasitesi geliştirme ve demokratikleşme 
alanında yaşanan sorunlar ve özellikle milli ordunun teşekkülü hususunda 
ilerlemenin yavaş olması ise ilk 25 yıllık Kazak dış politikasının handikapları 
olarak öne çıkmaktadır.

Bu çalışmada Kazakistan dış politikasının mantığı ve Kazakistan dış poli-
tikasının ana hatları anlatılacak, ardından Kazakistan çok vektörlü dış politi-
kasının temel yönleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Kazakistan, Nazarbayev, Çok Vektörlü Dış Politika.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 225                Aralık 2016
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Kazakhstan’s Foreign Policy Performance In The 25Th Years Of 
Indepence

Abstract
Kazakhstan became the last republic that separated from the USSR. Du-

ring that period it was supposed in the international relations community and 
diplomatic circles that Kazakhstan would not manage to preserve its existence 
as an independent state. However, past 25 years has proved the opposite of 
the foresights of 1991.

During past 25 years, Kazakhstan has used the foreign policy as an effi-
cient means of maintenance to reinforcing the independence and sovereignty, 
to support the development and to gain a respectable place for itself in the 
international system. In 1991, very little left behind from the weak and fragile 
elements of the structure.

In the first 25 years, Kazakhstan succeeded to develop a comprehensi-
ve cooperation with all major countries and international organizations have 
not experienced any conflict or friction with no other country or organizations, 
has created an image of the reliable and predictable country, and during this 
period managed to hold the OSCE Presidency. On one hand, along with Na-
zarbayev’s charismatic leadership in foreign policy of Kazakhstan during this 
period, on the other hand the country has strengthened diplomatic cadres.

However, failure of creating a sectorial diversification of the economy ba-
sed on raw materials exports, problems of state capacity building in the do-
mestic politics and in the area of democratization, especially the slow progress 
in the national army formation issues stand out as handicaps of the Kazakh 
foreign policy during 25 years.

In this study, the logic of Kazakhstan’s foreign policy will be explained in 
general terms, after all the roots of Kazakhstan’s multi-vector foreign policy 
will argued.

Keywords: Kazakhstan, Nazarbayev, Multi-Vector Foreign Policy.

Giriş

“Yüzyılların Kavşağında” adlı kitabında Nazarbayev, Kazakistan’ın bağım-
sızlık anını şöyle anlatmaktadır: “Adeta anne-babası aniden ölen ve hayat sı-
navıyla tek başına karşı karşıya kalan küçük bir çocuk gibiydik.”

1991’de adeta bağımsız kalmak zorunda kalan Kazakistan, SSCB’den ayrı-
lan son cumhuriyet olmuştur. O dönemde uluslararası ilişkiler camiası ve dip-
lomasi çevrelerinde; dezavantajlı jeopolitik konumu, ordusunun ve diplomasi 
kadrolarının bulunmayışı, siyasi/askeri/ekonomik hayatiyetinin zayıf oluşu ve 
kırılgan demografik yapısı gibi (aslında oldukça da rasyonel) nedenlerle Kazakis-
tan’ın bağımsız bir devlet olarak varlığını uzun süre koruyamayacağı ve nihaye-
tinde Rusya tarafından yeniden “evlat edinilmesinin” kaçınılmaz olacağı kanaati 
hâkim olmuştur. Örneğin Brzezinski’ye göre Orta Asya, “Avrasya’nın Balkanla-
rı” olacak1 ve Kazakistan’da bu kaotik bölgenin en zayıf halkası konumundaydı.

1 Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy And Its Geostrategic Imperatives, 
Basic Books, s. 123-148.
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Ancak aradan geçen 25 yıl, 1991 yılındaki öngörülerin tersini ispatlamış-
tır. Ukrayna ve Ermenistan gibi, bağımsızlığın ilk 25 yılını adeta boşa harca-
yan ülkelerin aksine Kazakistan; bağımsızlığına, egemenliğine ve kalkınması-
na katkıda bulunan başarılı bir dış politika geliştirmiş ve uygulamıştır.2 Hatta 
Baltık ülkelerinin AB ve NATO’ya alınmaları istisna tutulursa, dış politika 
performansı açısından en başarılı eski Sovyet ülkesi olmuştur. Bu başarıyı 
yalnızca 10 yıllık yüksek petrol gelirlerine bağlamak oldukça indirgemeci bir 
yaklaşım olacaktır.

Bu çalışmada Kazakistan dış politikasının mantığı ve Kazakistan dış poli-
tikasının ana hatları anlatılacak, ardından Kazakistan çok vektörlü dış poli-
tikasının temel yönleri üzerinde durulacaktır. Çalışmanın temel tezi Kazakis-
tan’ın çok vektörlü dış politikasının hem düşünsel kökenlere sahip olduğu, 
hem de günümüzün koşullarından kaynaklandığıdır.

Kazak Dış Politikasının Mantığı

Kazak dış politikası, genetik kodlarını, Avrasya steplerinde binlerce yıl-
dır diplomaside uzmanlaşan göçebe atalarından tevarüs etmiştir. Hatalı olan 
yaygın kanaatin aksine step göçebeleri, tarihi ve siyasi açılardan savaşçılıkla-
rıyla değil, diplomasi yetenekleriyle ön plana çıkmışlardır.

Atomun çekirdeğindeki elektronlar misali daimi bir kabile hareketliliğine 
sahne olan steplerde her göçebe kabile, çevresindeki her türlü hareketliliği 
mütemadiyen takip etmek ve yeni oluşan her duruma göre pozisyon almak 
durumunda kalmıştır. Bu daimi teyakkuz durumunun bir anlığına bile terk 
edilmesi, o kabilenin tarihten silinmesi sonucunu doğurabilmiştir. Ancak 
steplerin doğası gereği, bir göçebe kabile ne kadar savaşçı ya da güçlü olursa 
olsun, çevresindeki bütün kabilelere kaba kuvvetle karşı koyacak kadar güçlü 
olması mümkün değildir.

Bu nedenle, Hobbes’un “doğa durumu” (“state of nature”) kavramını açık-
larken kullandığı “herkesin herkesle savaşı” (“a war of all against all”) benzeri 
daimi bir savaş halinin yıkıcı etkilerini kavrayan göçebeler, zamanla savaş-
tan mümkün olduğunca uzak kalmak ve çevredeki en zayıf kabileler de dahil 
olmak üzere herkesle uzlaşarak kendi varlıklarını garanti almanın yollarını 
aramışlardır (bunun mümkün olmaması halinde bile savaş yerine kitlesel 
göç tercih edilmiştir). Bu nedenle steplerdeki en başarılı kabileler, en savaşçı 
olanların arasından değil, diplomatik yetenekleri en gelişmiş olan ve çevresiy-
le en güçlü ittifaklar ağını kurabilmiş olanların arasından çıkmıştır.

Step göçebelerinin diplomasi anlayışı; herkesle işbirliği kurarak tehdit ol-
madığına ikna etmek, kimsenin kendisi için tehdit olmadığından ve kendi 
aleyhine bir gruplaşma olmadığından emin olmak ile istikrarlı ve öngörülebilir 

2 Kazakistan’ın Ukrayna ve Ermenistan ile kıyaslanmasının nedeni bu iki ülkenin iç ve dış di-
namikler itibariyle 1991 yılında Kazakistan’a oranla çok daha fazla avantajlı bir konuma ve çok 
daha iyi koşullara sahip olmaları, ama günümüzde Ermenistan’ın bağımsızlık, ekonomik, güvenlik 
riskleri, demografik ve diğer boyutlar itibariyle; Ukrayna’nın ise toprak bütünlüğü, genel güven-
lik, iç istikrar ve diğer boyutlar itibariyle çok olumsuz bir duruma düşmeleridir. Buna karşın 
Kazakistan başlangıçtaki olumsuz koşullara rağmen bu tür risklerden kendisini önemli ölçüde 
koruyabilmiştir.
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bir ortak olmak prensipleri üzerine kurulmuştur. Bir diğer önemli prensip, re-
aktif değil, proaktif işbirliği geliştirmek ve ittifak ağını sürekli canlı tutabilmek 
için hiç durmayan aktif bir diplomasi izlemektir. Durağanlaşmak, belli bir 
kabileyle ilişkilerin ağırlık kazanmasına ya da stepte oluşan yeni bir güç mer-
kezinin fark edilememesine ve bunun dışında kalmaya yol açabileceğinden 
tehlikeli bir atalet olarak görülmüştür. Bu nedenle steplerdeki göçebe kabile-
lerin diplomasi faaliyetleri asla hız kesmemiştir. Çünkü steplerde diplomasi, 
ölüm ya da kalımın genellikle en temel belirleyicisi olmuştur.3

Akademik literatürde “çok vektörlü dış politika” olarak anılan Kazak dış 
politikası,4 aslında step göçebelerinin geleneksel diplomasi anlayışının çağdaş 
şartlara uyarlanmış halinden başka bir şey değildir. Bu açıdan bakıldığında 
25 yıllık Kazak dış politikasını, “karizmatik bir lider etrafında kenetlenen ve 
etkin bir ittifaklar sistemi kuran “göçebe bir kabilenin” etkileyici, fakat stepler 
tarihine yabancı olmayan bir başarı hikayesi” şeklinde özetlemek de müm-
kündür.

Kazak Dış Politikasının Ana Hatları

Bağımsız Kazakistan, 1991 yılında, denize çıkışı olmayan ve Rusya ile Çin 
gibi iki dev arasında sıkışmış bir jeopolitikte dünyaya geldi. Dünyanın 4. bü-
yük nükleer silah kapasitesi bir anda kendi kontrolünde kalmış ve miktarı 
tam olarak bilinmeyen ancak iştah kabartan bir hidrokarbon rezervinin üs-
tünde oturduğu anlaşılmıştı. Kırılgan bir demografik yapısı vardı ve devlet 
kapasitesi oldukça zayıftı. Ancak bütün bu faktörlere rağmen, Orta Asya’daki 
komşuları olan Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi Rusya’yla arasına 
fiziksel bir mesafe koyarak reaktif bir denge politikası izleyebilmesine ya da 
Türkmenistan gibi kendi köşesinde inzivaya çekilerek daimi tarafsızlık zırhına 
bürünebilmesine jeopolitiği müsait değildi. Bu nedenle Kazakistan, göçebe 
atalarının “aktif denge” ya da “çok vektörlü dış politika” olarak tanımlanabile-
cek geleneğini sürdürmeyi benimsedi.

Tabiatıyla bu dönemde Kazak dış politikasının önceliği, dünyanın en uzun 
kara sınırına sahip olduğu “eski patron”la ilişkileri yönetebilmekteydi. Rus-
ya-Orta Asya sınırı aslında Rusya-Kazakistan sınırından ibarettir. Diğer Orta 
Asya ülkeleri, Kazakistan tarafından yaratılan tampon bölgenin bir nevi key-
fini sürer ve bunu Rusya’ya karşı pazarlık unsuru olarak kullanıp durumdan 
kâr elde edebilirken, Kazakistan geçen 25 yıl boyunca Rusya’nın Orta Asya 
politikasının bütün yükünü neredeyse tek başına omuzlamak zorunda kal-
mıştır ve bundan sonra da bunu yapmaya devam etmesi gerekecektir.

Rusya’yla ilişkilerini her zaman mükemmel düzeyde tutan ve Rusya’nın 
öncülük ettiği bütün bölgesel oluşumlarda sadık bir müttefik olarak yerini 
alan Kazakistan, bununla Rusya’ya verdiği güven zemininde kendisine step-

3 Dena Sholk, “Understanding Kazakhstan’s Politics”, May 05, 2015, (Çevrimiçi) http://thediplo-
mat.com/2015/05/understanding-kazakhstans-internal-politics/, (25.02.2016).
4 “Концепция внешней политики РК на 2014-2020 гг.”, http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vnesh-
nyaya-politika/kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-2014-2020-gg, 30.08.2016.

225_Araz_Aslanli.indd   4 16.12.2016   10:04:43

144



5ARAZ ASLANLI / BAĞIMSIZLIĞININ 25. YILINDA KAZAKİSTAN

lerde ve steplerin ötesinde yeni ortaklar aramaya koyulmuştur. Zaman içinde 
kendisine yararı ya da zararı dokunabilecek bütün kabilelerle ve ittifaklarla 
işbirliği geliştiren ve bununla da yetinmeyerek kendi inisiyatifiyle yeni ittifak 
ağları da oluşturan Kazakistan -kendi obasına da ciddi ölçüde çekidüzen ve-
rerek- bağımsızlığının ve egemenliğinin dahi tartışma konusu olduğu yılları 
hızla geride bırakmıştır.

Her ne kadar Kazakistan’ın, ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan %23’lük bir 
Rus azınlık gibi bir yumuşak karnı halen bulunmakta ve son dönemde Rus-
ya’nın, Ukrayna senaryosunu Kazakistan’ın kuzeyinde de sahneleyebileceği 
konuşulmaktaysa da, bunun önünde iki büyük engel olduğu düşünülmek-
tedir.5 Birincisi, Ukrayna’yı işgal etmenin sonucu olarak Rusya ilave bir gü-
venlik maliyetiyle karşılaşmamıştır. Ancak Kazakistan’ı işgal etmesi halinde 
Rusya, yalnızca en yakın müttefikini kaybetmekle kalmayacak, Orta Asya’da 
pan-Türkist, pan-İslamist ya da her ikisinin karışımı fakat kesinlikle anti-Rus 
bir hareketin fitilini ateşleme riskiyle de karşı karşıya kalacaktır. Böyle bir 
durum, Rus jeopolitik düşüncesinin korkulu rüyası olan, “güney sınırların 
barbar kavimlerin istilasına karşı savunmasız kalması” sonucunu doğuracak-
tır. Her ne kadar Rus liderliği, özellikle son yıllarda öngörülemezliğiyle anılır 
olmuşsa da, mevcut şartlarda Ukrayna senaryosunu Kazakistan’da sahne-
lemek, Korkunç İvan’dan bu yana Rus siyasi tarihinde yapılmış en önemli 
hatalardan biri olacaktır. Rusya’nın bu durumu üstü örtülü bir tehdit unsuru 
olarak elinde tutmaya devam edeceği, ancak -en azından Nazarbayev yaşadığı 
sürece- bunu hayata geçirmeye cesaret edemeyeceği değerlendirilmektedir.

İkincisi, Rusya’nın, Kazakistan’da stratejik çıkarları bulunan Çin’in ve-
receği tepkiyi hesaba katma zorunluluğudur. Çin’in, Kazakistan’ı Rusya’ya, 
Batı’nın Ukrayna’yı teslim ettiği kadar kolay teslim etmeyeceği değerlendi-
rilmektedir. Görüldüğü gibi ittifak ağları, steplerde kendini korumak adına 
savaşçılık yeteneklerinden daha etkili olabilmektedir.

Çok Vektörlü Dış Politika

Kazakistan son bir yılda Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) üye olmuş,6 
ASEM’e (Asia-Europe Meeting) katılmış, Avrasya Ekonomik Birliği (AvEB) iş-
levsel hale gelmiş ve AB ile Güçlendirilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması’nı 
imzalamıştır. Önümüzdeki yılın planları arasında ise BM Güvenlik Konseyi 
üyeliğine başlamak, “Future Energy” temasıyla EXPO-2017’yi düzenlemek, 
OECD’ye üye olmak ve bir sonraki Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne ev sahipliği 
yapma hazırlıkları bulunmaktadır. Sıra dışı, dönemsel bir hareketlilikmiş gibi 
görünen bu tablo, aslında bağımsızlıktan bugüne Kazak dış politikasının ola-
ğan bir gündemidir.

Bütün bu hareketliliğin amacı, jeopolitik dezavantajını bertaraf ederek, 
varlığını ve kalkınmasını teminat altına alacak şekilde mümkün olan en uy-

5 A. Smailov, Results of the 2009 National population census of the Republic of Kazakhstan, Astana: 
The Agency on Statistics of the Republic of Kazakhstan, 2011, s. 17.
6 “Kazakhstan and the WTO”, (Çevrimiçi) https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_ka-
zakhstan_e.htm, (13.07.2016).
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gun dış politika portföy sepetini oluşturmak ve bu sepeti sürekli olarak gün-
cellemektir.

Örneğin komşusu Özbekistan, ABD’yle yakınlaşmak istediğinde Rusya’ya, 
Rusya’yla yakınlaşmak istediğinde ise ABD’ye sırtını dönmek zorunda kalır-
ken, çok vektörlü dış politika Kazakistan’a, kimseyle aşırı yakınlaşmadan her-
kesle dost olmak ve gerektiğinde kimseye sırtını dönmek zorunda kalmadan 
başkalarıyla daha fazla dost olabilmek esnekliğini sağlamaktadır. Vektörler-
den birinin ağırlığının artması ya da azalması durumunda diğer vektörler-
de yapılan ayarlama ile denge sağlanmakta ve böylece merkez hep dengede 
kalmaktadır. Bu esneklik örneğin 11 Eylül sonrasında ABD ve NATO’yla ya-
kınlaşma, Arap Baharı sonrasında Rusya’yla yakınlaşma, Ukrayna krizi son-
rasında Rusya’dan uzaklaşma, petrol krizi sonrasında ise AB, DTÖ, Çin gibi 
aktörlerle yakınlaşabilmeyi, diğerleriyle ilişkilerde sorun oluşturmadan ve dış 
politikanın genelinde sarsıntı yaratmadan başarmasını sağlamıştır.

Bize göre Kazakistan dış politikasında belli başlı 7 vektör bulunmaktadır:
1. Rusya: İkili ve bölgesel ilişkileri, coğrafyaları gibi iç içe geçmiş durumda-

dır. Ancak her iki ülkenin de bilinç altında birbirine karşı güvensizlik yatmak-
tadır. Kazakistan 25 yıldır hem Rusya’yla entegre olmak hem de Rusya’dan 
tam bağımsızlığını kazanmak gibi bir paradoksun içinde yaşamış, ancak bu 
paradoksu başarıyla idare etmiştir.

2. Çin: Orta Asya’yı siyasi ve askeri bir rekabet alanı olarak görmemesi, 
iç işlerine müdahale etmemesi, güçlü bir ekonomik ortak olması ve cömert 
kalkınma yardımları yapması gibi hususlar, Çin’i Kazakistan nezdinde güçlü 
bir vektör haline getirmiştir. Bu dönemde Kazakistan da Çin için, bilhassa 
enerji alanında stratejik bir ülke olmuştur. Çin’in halihazırda Kazakistan’da 
30 milyar dolarlık yatırımı olup, kısa ve orta vadede bir bu kadar daha yatırım 
yapması öngörülmektedir.

3. ABD (+ AB): Bulunduğu jeopolitik kuşatılmışlığı aşmak için Batı dün-
yasıyla sağlam ilişkiler geliştirmek Kazakistan için tabiatıyla bir zorunluluk 
olmuştur. ABD’yle yakın siyasi ilişkiler kurmak isteyen Kazakistan, ABD’nin 
Orta Asya’da etkili olduğu 11 Eylül sonrası konjonktürü verimli kullanmıştır. 
Buna paralel olarak AB ile de ilişkilerini geliştiren Kazakistan, bağımsızlık 
sonrasında petrol ve doğalgaz sahalarını büyük ölçüde AB ülkelerine vere-
rek Batı dünyasıyla somut/stratejik nitelikli ekonomik ilişkiler de kurmuş-
tur. Halihazırda Kazakistan, dış ticaretinin yarıdan fazlasını AB ülkeleriyle 
yapmakta ve ülkedeki yabancı yatırımların da yarıdan fazlası AB ülkelerince 
yapılmış bulunmaktadır.

4. Diğer Ülkeler (Japonya, Hindistan, G. Kore, Singapur): Ekonomik iş-
birliği alanında da çok vektörlü bir dış politika izlemek bakımından alternatif 
konumunda olmuşlardır. Özellikle ileri teknoloji transferi alanında Kazakis-
tan için stratejik öneme sahiptirler.

5. Çok Taraflı İlişkiler: Dış politikalarını ikili ilişkiler üzerinden yürüt-
meyi tercih eden diğer Orta Asya ülkelerinin aksine Kazakistan, dış politika 
anlayışına daha uygun bulduğu çok taraflı diplomasiye ağırlık vermiş ve ulus-
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lararası örgütlerde etkinlik sahibi olmaya çalışmıştır. Kazakistan’ın çok taraflı 
ilişkilerini 3 halkada değerlendirmek mümkündür:

a) Kazakistan’ın öncülük ettiği çok taraflı oluşumlar: Asya’da İşbirliği 
ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA),7 Türk Konseyi, Dünya 
Dinler Kongresi, nükleer silahsızlanma faaliyetleri vb.

b) Bölgesel entegrasyon projeleri: AvEB, Kolektif Güvenlik Anlaşması 
Örgütü (KGAÖ), Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Orta Asya Bölgesel Ekonomik 
İşbirliği Programı - CAREC8 vb.

c) Batılı örgütler: AB, NATO, AGİT, DTÖ, OECD, uluslararası mali kuru-
luşlar vb.9

6. Türk Dünyası: Kendisini, daha büyük bir etno-kültürel dünyanın bir 
parçası olarak sunabilmek, Kazak dış politikasına hem jeopolitik hem psiko-
lojik bir rahatlama sağlamış ve ilave manevra alanı yaratmıştır. Bu durum 
ayrıca Kazakistan’ın, Rusya ve Çin’e karşı “aba altından pan-Türkizm sopası 
göstermesine” de imkan tanımıştır. Kazak liderliği, Türk Dünyası vektörünü 
ilk 25 yılda dış politikasında başarıyla kullanmıştır. Nazarbayev, 1992’den 
bugüne bütün Türk zirvelerine katılan tek lider olmuştur.10

7. İslam Dünyası: Milli kimlik siyasetinin ve özellikle Rusya ile Çin’e karşı 
milli kimliğin güçlendirilmesinin bir parçası olarak Müslüman ülkelerle ve 
İİT’le ilişkilerin geliştirilmesi önem taşımıştır.

25 Yılın Kısa Bir Özeti

Dış politika alanındaki iddialı girişimlerine bağımsızlıkla birlikte nükleer 
silahsızlanma alanında başlayan Kazakistan, ABD ve Batı dünyasıyla ilişkile-
rini geliştirdiği ve küresel bir imaj çalışmasına da dönüştürdüğü bu konuya 
dış politikasında ağırlık vermiştir. 1991 yılında dünyada 4. sırada bulunan 
nükleer silah kapasitesinden kendi isteğiyle vazgeçen Kazakistan11 2006 yı-
lında Orta Asya’nın Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge ilan edilmesinde 
de öncü rol oynamıştır. Bugüne kadar bu alanda pek çok girişimin içinde yer 
alan Kazakistan, son olarak 2015 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’y-
la ilk Uluslararası Nükleer Yakıt Bankası’nın ülkesinde kurulması hususun-
da bir anlaşma imzalamıştır.

Nazarbayev, 1992 yılında BM Genel Kurulu’na yaptığı hitapta, Avrupa’da 
güvenliğin tesisinde AGİT’in oynadığı role dikkat çekerek, aynı işlevleri As-

7 (Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı”, (Çevrimiçi) http://www.mfa.gov.tr/
asyada-isbirligi-ve-guven-arttirici-onlemler-konferansi.tr.mfa, (13.07.2016)
8 Fırat Purtaş, Orta Asya İle Güney Asya Arasında Modern İpek Yolu Projesi: Afganistan, Pakis-
tan ve Hindistan’ın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İle İlişkileri, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, 2011, s. 12; “Kazakhstan in CAREC”, (Çevrimiçi) http://www.
carecprogram.org/index.php?page=kazakhstan, (20.07.2016).
9 “Kazakistan Cumhuriyeti Dış Politikası”, (Çevrimiçi) http://www.kazakhstan.org.tr/index.asp?-
sayfa=35, (20.07.2016).
10 Kamal Burhanov, “Kazakistan 2050 Stratejisi’nde Türk Dünyası Birliği”, Türk Diasporası ve 
Türk Dünyası Vizyon 2023, TASAM Yayınları, İstanbul, 2014, s. 49-52.
11 Murat Laumulin, “Political Aspects of Kazakhstan’s Nuclear Policies”, The Nonproliferation Re-
view, Volume 3, Number 1, 1995, 84-85.
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ya’da icra edecek bir örgüte ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş ve AİGK/CICA’nın 
kurulmasını önermiştir. Nazarbayev’in söz konusu önerisini ısrarla hayata 
geçirmeye çalışan Kazakistan, 2002’de ilk CICA Zirvesi’ne ev sahipliği yapmış 
ve 2010’a kadar örgütün Dönem Başkanlığı’nı da sürdürmüştür. 21 Mayıs 
2014’te Çin’de yapılan CICA Zirvesi’nde Nazarbayev, örgütün adının Asya’da 
Güvenlik ve Kalkınma Teşkilatı (OSDA) olarak değiştirilmesini önermiştir.12

1992 yılında başlayan Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveler 
Süreci, 2009 yılında Kazakistan’ın da öncülüğüyle Türk Konseyi’nin kurul-
masıyla sonuçlanmıştır. Türk Konseyi; TÜRKPA, TÜRKSOY ve Türk Akademi-
si gibi Türk Cumhuriyetleri arasındaki işbirliği örgütlerinin buluştuğu bir çatı 
örgüte dönüşmüştür.

Dünya dinlerini buluşturan önemli bir platform olma yolunda ilerleyen 
Dünya Dinler Kongresi Kazakistan tarafından 2003 yılında kurulmuştur.13  
Kongrenin son zirve toplantısı, BM ve AGİT Genel Sekreterlerinin de katılımıy-
la 2015 yılında yapılmıştır.

Kazakistan; BDT, CAREC, KGAÖ, AvEB ve ŞİÖ gibi bölgesel işbirliği pro-
jelerinin tamamında öncü rolü ya da aktif rol oynamış; Rusya, Çin, ABD gibi 
birincil vektörlerin yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, Hindistan, Türkiye, Öz-
bekistan gibi bölgesel ve küresel politikasında önem verdiği bütün ülkelerle 
Stratejik İşbirliği Anlaşmaları imzalamıştır.

Kazakistan 1992 yılında girdiği AGİT’te, 2004 yılında, 2009 Dönem Baş-
kanlığı’na aday olduğunu ilan etmiştir.14 3 yıl süren müzakerelerin ardından 
2007 yılında Kazakistan’ın 2010 Dönem Başkanlığı kabul edilmiştir.15 Böylece 
ilk defa eski bir Sovyet ülkesi AGİT Dönem Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Dö-
nem Başkanlığı’yla da yetinmeyen Kazakistan, 11 yıl aradan sonra ilk defa bir 
AGİT Zirvesi düzenlemeyi de başarmıştır.

2015’te DTÖ’ye üye olan Kazakistan, dünyanın en gelişmiş 30 ekonomisi ara-
sına girme hedefi çerçevesinde OECD’ye de üyelik başvurusunda bulunmuştur.16

NATO Avrupa-Atlantik Konseyi’ne 1992’de, Barış İçin Ortaklık Progra-
mı’na 1994 yılında katılan Kazakistan, 2006 yılında NATO’yla ilişkilerini Bi-
reysel Ortaklık Eylem Planı düzeyine yükselten ilk Orta Asya ülkesi olmuştur. 

1999 yılında AB’yle Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması imzalayan Kazakistan, 
2015 yılında AB ile Genişletilmiş Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması imzalayan ilk 
Orta Asya ülkesi olmuştur.

12 “CICA Summit in Shanghai Focuses on New Goals for Security Forum”, (Çevrimiçi) http://as-
tanatimes.com/2014/05/cica-summit-shanghai-focuses-new-goals-security-forum/, (20.07.2016).
13 “Dinler Terörizme Karşı Astana’da Buluşacak”, (Çevrimiçi) http://www.kazakistan.kz/dinler-te-
rorizme-karsi-astanada-bulusacak/, (20.06.2016).
14 Marc Cogen, An Introduction to European Intergovernmental Organizations, Routledge, 2016, s. 
152; N.S. Lapin, “Kazakhstan - OSCE: First Initiatives”, Man and the Law, № 30, November 25, 
2010.
15 Murat Laumulin, “Kazakhstan’s OSCE Chairmanship: History And Challenges”, OSCE Yearbook 
2010, s. 317-326. (Çevrimiçi) https://ifsh.de/file-CORE/documents/yearbook/english/10/Laumu-
lin-en.pdf, (25.02.2016)
16 Aitolkyn Kourmanova, “Kazakhstan And The WTO: A New Era”, July 2, (Çevrimiçi) https://
www.csis.org/analysis/kazakhstan-and-wto-new-era, (25.02.2016).
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Haziran 2016’da yapılan oylamada, Kazakistan 2017-2018 dönemi için 
BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmiştir.17

Sonuç

Kazakistan, geçen 25 yılda; bağımsızlık ve egemenliğini pekiştirmek, kal-
kınmasına destek olmak ve uluslararası toplumda kendisine saygın bir yer 
edinmek bakımlarından dış politikayı verimli bir araç olarak kullanmıştır. 
1991 yılındaki zayıf ve kırılgan yapısından geriye pek az unsur kalmıştır. 
1991-2016 dönemini Kazak dış politikası için başarılı bir dönem olarak nite-
lemek mümkündür.

İlk 25 yılında belli başlı bütün ülkeler ve uluslararası örgütlerle içerikli iş-
birliği geliştirmeyi başaran Kazakistan, bu dönemde hiçbir ülke ya da örgütle 
çatışma ya da sürtüşme yaşamamış, hiçbir hasım edinmemiş, güvenilir ve ön-
görülebilir bir ülke imajı yaratmış ve bu dönemi, AGİT Dönem Başkanlığı gibi 
bir uluslararası prestijle taçlandırmıştır. Nazarbayev’in karizmatik liderliğinin 
dış politikaya da damga vurduğu bu dönemde Kazakistan, öte yandan nitelikli 
diplomasi kadrolarını da güçlendirmiştir.

Hammadde ihracatına dayalı ekonomisinde sektörel çeşitlilik yaratmayı 
başaramaması, iç politikada devlet kapasitesi geliştirme ve demokratikleşme 
alanında yaşanan sorunlar ve özellikle milli ordunun teşekkülü hususunda 
ilerlemenin yavaş olması ise ilk 25 yıllık Kazak dış politikasının handikapları 
olarak öne çıkmaktadır.

Uzunca bir süre düşük düzeylerde seyredeceği anlaşılan petrol fiyatları-
nın, Kazakistan’ın ekonomisi için olduğu kadar dış politikası için de sorun 
yaratacağı açıktır. Üstelik Rusya’nın yaşadığı ekonomik ve mali kriz, Kaza-
kistan için ilave bir dar boğaz teşkil etmektedir. Rusya’nın ve AvEB’in, Kazak 
ekonomisi için bir risk unsuru ve ayak bağı olduğunu düşünmeye başlayan 
Kazak liderliğinin, bu bağımlılıktan kurtulmak için çabalarını artıracağı tah-
min edilmektedir. Bir Yol Bir Kuşak projesiyle ülkeye daha fazla Çin yatırımı 
geleceği öngörülüyorsa da, Kazakistan’ın Batılı sermaye çekmekteki başarı 
ya da başarısızlığı önümüzdeki dönem performansında kilit rol oynayacaktır. 

Modern bir milli ordunun kurulması hususundaki başarı ya da başarısız-
lık da önümüzdeki dönem Kazak dış politikasında belirleyici bir etkiye sahip 
olacaktır. Ukrayna krizinden sonra Kazak liderliği, askeri kapasitenin yal-
nızca düşmanlara karşı değil, müttefiklere karşı da bir gereklilik olduğunu 
anlamış görünmektedir. Güvenlik sağlayıcı kapasitesini arttırmadan Kazakis-
tan’ın ikinci 25 yılın meydan okumalarıyla başa çıkması daha zor olacaktır.

Rusya, öngörülebilir tüm zamanlarda Kazakistan için önemli bir ülke 
olmayı sürdürecektir. Ancak ikili ilişkilerde, hem iç hem dış faktörler bakı-
mından zaman Kazakistan’ın lehine işlemektedir. Mevcut gelişim trendini ve 
Rusya’yla ilişkilerdeki istikrarı koruması halinde, orta vadeden itibaren Rus-
ya’ya karşı eli güçlenecektir. Üçüncü 25 yıla Rusya’ya karşı çok daha güçlü 
girebilmesi mümkündür.

17 “Kazakhstan Wins Seat on UN Security Council”, (Çevrimiçi) http://thediplomat.com/2016/06/
kazakhstan-wins-seat-on-un-security-council/, (30.08.2016).
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Ekonomik kriz, Ukrayna krizi, Afganistan’dan geri çekilme, Suriye ve mül-
teci krizi gibi nedenlerle Batı dünyasının Orta Asya’ya ilgisi son iki yıldır belir-
gin şekilde azalmıştır. Çok vektörlü dış politikasını sürdürebilmek için Kaza-
kistan, Batı dünyasındaki bu ilgi kaybını durdurmaya ve tersine çevirmeye bir 
anlamda mecburdur. Ancak Batı dünyasının ilgisinin çekilmesi, ülke içinde 
de birtakım ekonomik ve siyasi adımların atılmasını gerektirmektedir. Son dö-
nemde bu durumun farkına varmış görünen Kazak liderliğinin, bir yandan dış 
politikada Batı’yla ilişkileri canlandırma siyaseti izlediği, diğer yandan ülke 
içinde buna uygun bazı düzenlemeleri gerçekleştirmeye çalıştığı görülmekte-
dir. Kazak dış politikasının önümüzdeki dönem performansında belirleyici rol 
oynayacak olan bu çabaların ne kadar başarılı olacağını ise zaman göstere-
cektir.

Öte yandan; Nazarbayev sonrası döneme geçişi, Nazarbayev döneminin 
kazanımlarını muhafaza ederek yönetebilmek ise, Kazak dış politikası için, 
ikinci 25 yılda karşılanması gereken muhtemelen en büyük meydan okuma 
olacaktır.
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SAFEVÎ HANEDANI’NIN ÇÖKÜŞÜ

Dayan KAMALİ*

Öz

Devletlerin ve hanedanların da insanlar gibi doğuş, buluğ ve ölüm sü-
reçleri geçirdikleri söylenebilir. Bu durum, Safevî-Türk Hanedanı için de 
geçerlidir. Bilindiği gibi, İran tarihinde mühim bir yeri bulunan Safevî-Türk 
Hanedanı, nüfusun büyük çoğunluğunu Sünnîlerin oluşturduğu İran’da 
XVI. yüzyılın başlarında iktidarı ele geçirmiş ve tarihte ilk defa On İki İmam 
Şiîliğini resmî mezhep haline getirerek ülkeyi idare etmeye başlamıştı. Söz 
konusu hanedanın siyasî iktidara taşınması, başka bir ifadeyle siyaseten 
doğuşu Şah İsmail (1501) tarafından gerçekleştirildi; buluğ çağı I. Şah Abbas 
(1596-1629) zamanında yaşandı; yaşlılık ve ölüm dönemi ise Şah Sultan 
Hüseyin (1694-1722)’in iktidar döneminde geçti. Bu çalışmada, söz konusu 
dönemlerin ana kaynaklardan hareketle Safevî hanedanın bilhassa 1730’lu 
yılların ortalarında yıkılışına sebep olan âmiller ve bunun neticesi üzerinde 
durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Safevîler, Safevî Hanedanı, Şiî Mezhebi, On İki İmam, 
Kızılbaş.

The Safavid Dynasty’s Collapse
Abstract

It can be said that states and dynasties go through birth, growth and de-
ath stages like human beings. This situation also applies to the Safavid-Turkic 
Dynasty. As it is known, the Safavid-Turkic Dynasty, which has a significant 
place in the history of Iran, has seized the power at the beginning of the 16th 
century. The vast majority of the people were Sunni, but for the first time in 
history it had managed to establish the Twelve Imams branch of Shia sect as 
the official sect of any state. This dynasty’s seizure of power, in other words, 
its political birth (1501) was carried out by Shah Ismail; growth period was 
experienced at the time of Shah Abbas I; and the old ages and death stage was 
experienced during Shah Sultan Hussein’s reign (1694-1722). In this study, 
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it will be focused on the causes of the collapse of the Safavid Dynasty in the 
midst of 1730’s, and on its result with reference to aforementioned era’s main 
sources.

Keywords: Safavids, Safavid Dynasty, Shia Sect, The Twelve Imams,    
Qizilbash.

Giriş

Safevî Hanedanı’nın çöküş sebeplerini anlaşılır bir şekilde ortaya koyabil-
mek için, bu hanedanın oluşum süreciyle, Afganistan’daki kabilelerden Gal-
zâyîlerin isyan ederek Safevî tahtını ele geçirmelerini bir bütün olarak ele alıp 
incelemekte fayda vardır.

İran’da Safevî Devleti’ni kuranların atalarının, bugün Safevî tarikatı ola-
rak bilinen bir tarikatin mensubu olduklarını biliyoruz. Bu tarikat, XIV. 
yüzyılın başlarında oluştu; kurucusu İshak b. Cebrâil Ebü’l-Feth Safiyyüd-
dîn-i Erdebilî’dir.1 XVI. yüzyılın başlarında İran’da Safevî Devleti’ni kuracak 
olan Şah İsmail de bu şahsın altıncı göbekten torunudur. Safevî Haneda-
nı ve onların kurdukları devletin ismi de söz konusu Safiyyüddîn’den ge-
lir.2 Bu sırada İran’a hâkim olan İlhanlı hükümdarları ve devlet adamları, 
Şeyh Safiyyüddîn-i Erdebîlî ve onun haleflerine çok saygı gösteriyorlardı; 
bu abartılı saygı, Safevî tarikatinin güçlenmesine, başka bir ifadeyle, XVI. 
yüzyılın başlarına, Karakoyunlu ve Akkoyunluların son dönemlerine kadar 
devam etmiştir.3 Şeyh Safiyyüddîn-i Erdebîlî, Şeyh Sadr, Hoca Ali ve Şeyh 
İbrahim zamanlarında Safevî tarikatinde Şiîlikten eser yoktu. Dolayısıyla 
tarikatın başlangıçtaki din ve mezhep anlayışını Sünnîlik olarak zikret-
mekte hiçbir mahzur bulunmamaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, söz konusu 
tarikatın kendini göstermesi, son İlhanlı hükümdarı Sultan Ebû Saîd’in 
ölümünden sonra oluşan siyasî boşluk ve istikrarsızlık döneminde olmuş-
tur.4 Petrushevsky’ye göre, “Safevî şeyhlerin ne zaman Şiîliği kabul ettikleri 
bilinmemekle birlikte, Şeyh Hoca Ali, Şeyh İbrahim ve Şeyh Cüneyd’in mez-
hepleri Şiâ idi.”5

Hamdullah Mustavfî’nin eseri Nüzhetü’l-Kulûb’da Erdebil şehri anlatılır-
ken, “Erdebil halkının çoğu Şâfiî-mezheb ve Şeyh Safiyyüddîn’in müritleridir”6 
denir. Gerçekten de Şeyh Safiyyüddîn Sünnî Şafiî idi; Farsça ve Türkçe (Azeri 
Türkçesi) biliyordu; halefleri ise sadece Türkçe biliyorlardı.7 Şeyh Safiyyüddîn 

1 Fazlullâh b. Rûzbihân Hencî-i İsfahânî, Târîh-i Âlem-ârâ-yı Emînî, (haz. M. E. Aşîk), Mîrâs-i Mek-
tûb Neşri, Tahran, 1382, s. 256.
2 B. Dedeyev, “Safevî Tarikatı ve Osmanlı Devleti İlişkileri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergi-
si, Cilt: 1/5, Sonbahar 2008, s. 206.
3 M.M. Mazzaoui, Peydâyiş-i Devlet-i Safevî, (çev. Y. Ajand), Gostere Yay., Tahran, 1388, s. 129.
4 Mazzaoui, a.g.e., s. 131.
5 İ.P. Petrushevsky, Islam v Irane v VII-XV vekah, İzdatelstvo Leningradskogo Universiteta, Lening-
rad (Sank Peterburg), 1966, s. 364.
6 H. Mustavfî, Nüzhetü’l-Kulûb (tashih: G. Le. Strnge, haz. M. D. Siyâkî), Tehûrî Yay., Tahran, 
1336, s. 92.
7 Mazzaoui, a.g.e., s. 123.
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hakkında bilgi veren en eski kaynak olan İbn Bezzâz’ın Saffetü’s-Safâ’sı, ma-
alesef Safevî Hanedanı ve bazı müritleri tarafından tahrif edilmiş olduğu için, 
eserde Şeyh Safiyyüddîn’in yedinci İmam Mûsa Kâzım ve Hz. Ali soyundan 
geldiği, dolayısıyla da Şiî olduğu ileri sürülmüştür.8

Nitekim İbn Bezzâz’ın eserinde yer alan şecerenin devamındaki hikâyede, 
Şeyh Safiyyüddîn’in bizzat kendisinin, seyyidliğini tasdik ettiği belirtilir.9 Sa-
fevîlerin soy kütüğü konusunda bilgi veren diğer bir eser ise Şeyh Hüseyin’in 
Silsiletü’n-Nesebi Safeviyye’dedir; bu eserde de sülale Hz. Ali’ye dayandırılır.10 
Habîbü’s-Siyer yazarı Handmir de benzer bilgiler verir.11 Oysa Şeyh Safiyyüd-
dîn sadece şeyh sıfatını kullanmıştı; hâlbuki kendisiyle muâsır olan diğer din 
âlimlerinden soyları imamlara dayananlar seyyid, mîr ve Şâh gibi sıfatları kul-
lanmışlardır.12

Şeyh Safiyyüddîn, Şeyh Sadr, Hoca Ali ve Şeyh İbrahim zamanlarında 
mutasavvıfların toplum nezdindeki önemleri gitgide arttı. Azerbaycan, Ana-
dolu ve Horasan bölgelerinde yaşayan Türkmen boyları arasında bu tarikatın 
nüfuzunun artmaya başladığı dönemde (1252-1447), yukarıda da belirtildiği 
gibi, Şiîlikten henüz hiçbir eser yoktu. Ne var ki, Şeyh İbrahim’in ölümünden 
sonra (1447) Erdebil tekkesi ve liderleri çok garip ve hızlı bir değişim geçirdi-
ler. Şeyh Cüneyd zamanında bu tekke ve tarikat, askerî bir güç olarak ortaya 
çıktı; onun oğlu Haydar ve oğlu Sultan Ali zamanlarında (1460-1494) ise, aynı 
güç bir fırtına gibi koptu ve Haydar’ın ikinci oğlu olan Şah İsmail liderliğinde 
İran tahtını ele geçirdi.13

Hencî, Âlem-ârâ-yı Emînî’sinde şöyle der: “Liderlik Şeyh Cüneyd’e geçince, 
o babalarının yolunu ve geleneklerini terk ederek, fatih ve taht sahibi olmaya 
çalışmıştı.”14 Hencî’nin ifadelerine göre, Şeyh Cüneyd’in müritleri kendisine 
“Allah”, oğlu Haydar’a ise “İbnu’llâh” (Allah’ın oğlu) diye hitap ediyorlardı. 
Hencî, söz konusu müritlerin fanatizme varan cehaletlerini anlatırken şöyle 
der: “Şeyh Cüneyd’in öldüğünü söyleyen birisinin yaşama şansı yoktu.”15 Nite-
kim Şeyh Cüneyd öldükten sonra, müritleri bulundukları bölgelerden gelerek 
oğlu Haydar’ın ilahi bağlantıları ve güçleri olduğunu ilan etmeye başladılar. 
Hatta çoğunluğu Anadolulu bazı Türkmen kabileleri Haydar’ın yanına gele-
rek, namaz ve ibadeti bırakıp onun bulunduğu yeri kıble ve ibadet merkezi 
haline getirmişlerdi. F. Sümer’in de belirttiği gibi,

8 Mazzaoui, a.g.e., s. 126; A. Kesrevî, Şeyh Safî ve Tebâreş, Tahran, 1306, s. 9-10; Y. Küçükdağ - 
B. Dedeyev, “Safevîlerin Nesebine Farklı Bir Bakış”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 
2/6, Kış 2009, s. 418; A. Gaffariferd, “Hâst-gâh-ı Niyâkân-ı Şeyh Zâhid ve Mahall-i Kunûnî-i Ârâm-
gâh-ı Vey”, Pejuheş-nâme-i Târîh, Yıl: 3, Sayı: 12, Tahran, 1387, s. 66.
9 İbn Bezzâz, Saffetü’s-Safâ, (haz. G. Tabatabâyî Mecd), Zeryâb Yay., Cilt: I, Tebriz, 1370, s. 70-71.
10 Şeyh Hüseyin b. Şeyh Abdal Pirzâde Zâhidî, Silsiletü’n-Nesebi Safevîyye, (haz. Edward Brown), 
İranşehr Yay., Berlin, 1924, (1343. H), s. 10-11; Ispanakçı Paşazâde, (Muhammet Ârif Mütercem), 
İnkılâbu’l-İslâm Beyne’l-Havâss ve’l Avâmm, (haz. R. Ca’feryân), Delîl Yay., Kum, 1379, s. 21.
11 Handmir, Habîbü’s-Siyer, (haz. D. Siyâkî), Hayyâm Yay., Tahran, 1333, Cilt: 4, s. 409-410.
12 Mazzaoui, a.g.e., s. 124.
13 Mazzaoui, a.g.e., s. 149-150.
14 Hencî-i İsfahânî, a.g.e., s. 259-260.
15 Hencî-i İsfahânî, a.g.e., s. 264-265.
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“Hatta bu kadar zahmet çekip Erdebil’e gidecekleri yerde Medine’ye gidip 
Hz. Peygamber’in türbesini ziyaret etmelerini tavsiye eden Sünnî komşu-
larına ‘biz ölüye değil diriye gideriz.’ cevabını veriyorlardı. Tarikatın bu-
lunduğu Erdebil şehrinde Anadoluluların oturduğu bir mahalle meydana 
gelmişti.”16

Bu fanatizm, Haydar’ın oğlu Şah İsmail zamanında en üs noktaya ulaştı. 
Çünkü o, söz konusu iddiaları daha da ileri taşımıştı. Öyle ki, Şah İsmail, esas 
yerinin Allah’ın yanı olduğunu ve şimdilik yeryüzünde bulunduğunu düşün-
mekte; kendisinin imamların imamı ve Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olduğu-
na, hatta Hallâc-ı Mansûr’un “Ene’l-Hakk” (Ben Hakk’ım) ifadesinin kendi cis-
minde ve nefsinde tecessüm ettiğine inanmakta idi.17 İşte biraz da bu sebeple, 
Şah İsmail bir devlet kurmak üzere harekete geçtiğinde Anadolu, Şam, Mısır 
ve Diyarbakır’daki bir kısım sufiler ve gaziler gelip yanında saf tuttular.18 Ken-
disine inananları bu şekilde çevresine toplayıp güçlenen Şah İsmail, bir süre 
sonra düşmanlarını ortadan kaldırıp, Tebriz tahtını ele geçirerek Safevî Devle-
ti’ni kurmaya muvaffak olacaktır.19

Hanedanın Kuruluşundan Çöküşüne Genel Bir Bakış

Şah İsmail’in İran’da iktidarı ele geçiriş sürecini ve Safevî Devleti’nin yıkı-
lışına kadar süren dönemi kısaca şu şekilde hülasa edebiliriz:

Bilindiği üzere, İslâm ordularının İran’ı fethedişlerinden Şah İsmail’in böl-
gede hâkimiyeti ele geçirişine kadar geçen süre içinde burada muhtelif İslâm 
devletleri kurulmuştur. Nitekim S. Taflıoğlu’nun belirttiği üzere, “İslâm ordu-
larının İran’ı ele geçirmeleri ile geniş bir coğrafyada hâkim olan Sasani Devleti 
de çökmüş oluyordu. 651 yılında en son Sasani padişahı III. Yezdigerd’in ölü-
müyle İran artık 1502 tarihine, Şah İsmail’in Safevî Devleti’ni kurmasına kadar 
bağımsızlığını kaybedecektir.”20 Ancak bu süre zarfında önce Emevîler, sonra 
Abbâsîler bölgeye hâkim olacaklar; ardından burada Sâmânî ve Büyük Sel-
çuklu devletleri kurulacak; bilahare Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanıp 
dağılmasından sonra aynı coğrafya, irili ufaklı muhtelif devletlerin hâkimiyet-
lerine geçecektir. Söz konusu devletlerden birisi de Akkoyunlulardır. Ne var 
ki, Akkoyunlu hükümdarı Sultan Yakup’un on iki buçuk senelik iktidarının 
ardından 896/1490 yılında henüz 28 yaşında iken vefat etmesiyle patlak ve-
ren taht kavgaları, Akkoyunlu Devleti’ni hızla zayıflattı.21 Öte yandan bölgede 

16 F. Sümer, Safevî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Selçuklu Tarih 
ve Medeniyeti Enstitüsü Yay., Güven Matbaası, Ankara, 1976, s. 12.
17 Mazzaoui, a.g.e., s. 152.
18 N. Pur Muhammedi Emleşî vd., “Berresî ve Tahlîl-i Mebânî-i Fikrî ve İ’tikādî-i Cünbüş-i Safe-
vîyye bâ-Tekiye ber-Tarîkâthâ-yı Asyâ-yı Sagîr”, Mütâla‘ât-i İslâmî Târîh ü Ferheng, Humeynî Üni. 
Yay., Yıl: 44, № 89, Kazvîn, 1391, s. 54.
19 E. Brown, Târîh-i Edebiyyât-ı Îrân ez-Âgāz-ı Ahd-i Safevî tâ-Ahd-i Hâzır, (haz. R. Yâsemî), Cilt: 
IV, Tahran, 1316, s. 58.
20 S. Taflıoğlu, “İran Türk Safevî Devleti’nin Kuruluşu ve Türk Tarihine Stratejik Etkisi”, Turan 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, Niğde Üni. Yay., Cilt: IV, Sayı: 13, Niğde, 2012, s. 107.
21 B.M. Kazvînî, Cevâhirü’l-Ahbâr, (haz. M. Bahram Nejad), Mîrâs-ı Mektûb Yay., Tahran, 1378, 
s. 86-97.
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hissedilen Timurlu etkisi de 873/1469’dan, yani Sultan Ebû Sâid’in Uzun 
Hasan tarafından öldürülmesinden22 sonra azalmıştı. Aynı dönemde batıda 
Osmanlıların, doğuda ise Özbeklerin İran için herhangi bir tehdit oluşturma-
dıklarını da bilhassa belirtmemiz gerekir. Bu sırada güçlü bir merkezi idare 
bulunmaması, İran’ı siyasi bir boşluk içine düşürmüştü. Dolayısıyla bu çal-
kantılı durum, 899/1494 yılında ağabeyi Sultan Ali’nin ölümünden sonra Er-
debil şeyhliğini devralmış23 olan Şah İsmail’e İran tahtını kolay denilebilecek 
bir şekilde ele geçirmesi için son derece uygun bir fırsat sunmuştu.

Şah İsmail, 905/1500 yılında, müritlerinin muhalefetlerine rağmen, em-
rindeki bin beş yüz kişiyle Lâhican’dan Erdebil’e geldi.24 Fakat burada tu-
tunamadı; bölgeye hâkim olan Akkoyunlular karşısında korkuya kapıldı ve 
çareyi Erdebil’den kaçmakta bularak25 Erzincan’a geçti. Burada Ustacalu, 
Şamlu, Rumlu, Tekelü, Dulkadır, Afşar, Kaçar, Varsak ve Karacadağ sûfî-
lerinin kendisine katılmasıyla gücünü artırdı ve 907/1501’de yedi bin kişiyi 
aşkın taraftarıyla Şirvan’a gitmeye karar verdi. Şirvan’da yakın adamlarından 
Hulfa Bek’i, kâfirlerle savaşmak üzere Gürcistan’a gönderdi. Hulfa Bek zaferle 
döndü.26 Şah İsmail, daha sonra Şirvanşâh (Ferruh Yesâr)27 ve Akkoyunlu 
lideri Elvend Şah (Türkmen)’ı yenip Tebriz tahtına oturdu.28

Şâh İsmâil, Tebriz tahtına oturduktan hemen sonra Şiîliği İran’ın resmî 
mezhebi olarak ilan etti.29 Kendisine karşı çıkanlar olunca da, “ben kimse-
den korkmam; Allah’ın izniyle muvaffak olacağım. Karşı çıkan herkesi kılıçtan 
geçirir, bir kişiyi sağ bırakmam” demişti. Bu şekilde Şiî olan İran halkının, 
diğer İslâm ülkeleriyle ilişkileri kesildi; her tarafta onlara karşı düşmanlar 
oluştu30 ve bu düşmanlık günümüze kadar sürdü. Şah İsmail, tahta çıkar 
çıkmaz ülkesinin sınırlarını genişletmeye başladı. Bu çerçevede 908/1502 yı-
lında Erzincan ve Irak (-i Âcem)’ı, 909/1503’te Fars (Şiraz), 910/1504’te Yezd 
ve Tebes, 911/1505’te Reşt bölgelerini; 912/1506 yılında ise Azerbaycan üze-
rinden geçerek 913/1507’de Kürtlerin meskûn oldukları yerleri, 914/1508’de 
Elbistan, 915/1509’da da Bağdat ve Şirvan bölgelerini ele geçirdi.31

22 Kemâlü’d-dîn Abdü’r-rezzâk-ı Semerkandî, Matla‘-ı Sa‘deyn ve Mecma‘-ı Bahreyn, (haz. A. 
Nevâyî), Müessese-i Mütâla‘ât ve Tahkîkāt-ı Ferhengî, Cilt: IV, Tahran, 1375, s. 990; Mu‘înü’d-dîn 
Muhammed Zemçî Esfezâri, Ravzatu’l-Cennât fî Evsâfı Medîneti Herât, (haz. M.K. İmam), Tahran 
Üni. Yay., Cilt: 2, Tahran, 1339, s. 297; Ambrocio Contarini, Sefer-nâme-i Ambrocio Contarini, (çev. 
G.A. Revşenî), Emîr Kebîr Yay., Tahran, 1349, s. 32, 39.
23 H.R. Roemer, “The Timurid and Safavid Periods”, The Cambridge History Of Iran, (ed. by Peter 
Jackson), Cambridge University Press, Cilt: VI, Cambridge, 2008, s. 210.
24 H.B. Rumlu, Ahsenü’t-Tevârîh, (haz. A. H. Nevâyî), Babek Yay., Tahran, 1357, s. 40-41.
25 Rumlu, a.g.e., s. 52.
26 Rumlu, a.g.e., s. 62.
27 Rumlu, a.g.e., s. 65.
28 Rumlu, a.g.e., s. 85; Âlem-ârâ-yı Safevî, (haz. Y. Şükrî), Bünyâd-ı Ferhengî İran Yay., Dâ-
ver-penâh Basımevi, Tahran, 1350, s. 61-65.
29 Ispanakçı Paşazâde, a.g.e., s. 47.
30 Petros di Sarkis Gilanentz, Sukūt-ı İsfahân, (çev. M. Mehryâr), Gülhâ Neşri, 2. baskı: 2, İsfahân, 
1371, s. 15, 16.
31 Münşî Kumî, Ahmed ibn Hüseyin, Hülâsatü’t-Tevârîh, (haz. E. İşrâkî), Tahran Üni. Yay., 2. baskı: 
2, Cilt: I, Tahran, 1383, s. 72-101.
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916/1510’da Şeybek Han (Muhammet Şeybânî (1500-10))’ın Horasan, Be-
dehşan, Maveraünnehir, Taşkent ve Türkistan bölgelerini istila ettiğine dair 
sürekli haberler alan Şah İsmail, bu defa doğuya yönelmeye karar verdi. Irak, 
Fars, Kirman, Şirvan, Azerbaycan ve Diyarbakır topraklarını ele geçirdiğinden 
bu cephede kendisi için bir tehlike kalmamıştı. Batı yönünde kendisini güvende 
hisseden Şah İsmail, Horasan’a doğru yola çıktı.32 Şeybek Han, Şah İsmail’in 
üzerine geldiği haberini duyunca, önce Merv Kalesi’ne sığındı. Özbeklerle Kı-
zılbaşlar33 arasında gerçekleşen birkaç küçük çatışmanın ardından Kızılbaşlar 
geri çekildiler. Bu durumu Kızılbaşların zayıflığına yoran Şeybek Han, ertesi 
gün kaleden çıktı ve iki taraf büyük bir savaşa tutuştu. Yaklaşık iki bin askeri-
ni kaybeden Şeybek Han, savaş meydanından kaçarken Kızılbaşlar tarafından 
yakalanıp öldürüldü; kesilen başı Şah İsmail’in huzuruna götürüldü. Zaferin 
ardından Abdal Bek Dede’yi Merv hâkimi tayin eden Şah İsmail, buradan He-
rat’a geçti; ilkbaharda da Maveraünnehir’e yöneldi. Karşı koyamayacaklarını 
anlayan Özbek sultanları,34 tabiyetlerini arz etmek ve elini öpmek üzere Şah’ın 
huzuruna geldiler. Kendilerini kabul eden İsmail, onları affederek geri döndü.35

Ne var ki, Şah İsmail’in talihi bir süre sonra tersine dönecektir. 920/1514 
yılında36 Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim karşısında Çaldıran’da bü-
yük bir hezimet yaşadı. Bundan sonra da savaştan uzak durdu. Çaldıran 
savaşında eşi de dâhil bütün hazinelerini Sultan Selim’e kaptıran Şah İsmail, 
bu mağlubiyetin acısını üzerinden atamadı. O eski haşmeti yok olup gitmişti; 
başına siyah bir sarık sarınıp siyah bir gömlek giyindi.37 Kendisinin imamların 
imamı, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi ve tecessüm etmiş hali olduğuna inanan 
Şah, artık söz konusu kutsallığını kaybetmiş ve ruhi bir çöküntü içine yu-
varlanmıştı.38 Hayatının geri kalan kısmını bu şekilde geçirdi ve 930/1524 

32 Rumlu, a.g.e., s. 147.
33 “Kızılbaş adı, X. yüzyıldan itibaren İslâmiyet’i kabul etmeye başlayan ve bu yeni dini önceki bir-
takım inanç ve gelenekleriyle kendilerine has biçimde bağdaştıran konar göçer Türkmen oymakları 
için değişik coğrafya ve dönemlerde kullanılan çok sayıdaki isimlerden biridir. Kırgızlar’ın İçkilik 
oymaklarından birinin adı da Kızılbaş olup ayrıca Afganistan’da Şiî halkın bir bölümü Kızılbaş adıy-
la anılmaktadır. Altaylı Şamanlar’ın dini ayin esnasında başlarına taktıkları, üzerinde dağ tavuğu 
tüyü bulunan kırmızı külah Alevi dedelerinin ve Bektaşi babalarının giydiği kıyafetle benzerlik arz 
etmektedir. Kızılbaş isminin belirli bir dini ve sosyal grubu nitelemek üzere ilk defa ne zaman kul-
lanıldığına dair kesin bir kayıt yoksa da ağırlık kazanan görüşe göre bu kullanım XV. yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren ortaya çıkmıştır. Safevî Devleti’nin kurucusu Şah İsmail’in babası Şeyh Hay-
dar (ö. 894/1488), büyük bölümünü Azerbaycan ve Doğu Anadolu Türkmen boylarının oluşturduğu 
taraftar kitlesine, kendilerini diğerlerinden ayırmak için her biri bir imamı temsileden on iki dilimli 
kırmızı börk giydirmiş ve bu kitleler zaman içinde kızılbaş diye anılmıştır.” (Bkz: İ. Üzüm, “Kızılbaş”, 
İslâm Ansiklopedisi, TDV, Cilt: 25, Ankara, 2002, s. 546-547).
34 Muhammed Şeybânî’nin ölümünden sonra iç kargaşaların başladığı ve bir süre devletin başında 
herhangi bir hükümdarın bulunmadığı biliniyor; kaynakta zikredilen sultanlar ifadesinden kasıt, 
emirzadeler veya hanzadeler yahut devletin bir şekilde yönetim kademelerinde bulunanlardır.
35 M.M. Mustavfî, Zübdetü’t-Tevârîh, (haz. B. Guderzî), Tahran Üni. Yay., 1. baskı, Sayı: 57, Tah-
ran, 1375, s. 52; B. Dedeyev, “Çaldıran Savaşına Kadar Osmanlı-Safevî İlişkilerine Kısa Bir Bakış”, 
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2/6, Kış 2009, s. 129.
36 Ispanakçı Paşazâde, a.g.e., s. 103.
37 Ispanakçı Paşazâde, a.g.e., s. 112.
38 K. Ca’ferî, “Ceng-i Çaldıran Âgāzî Berây-ı Yek-Pâyân”, Câm-ı Cem-eyyâm Gazetesi, Sayı: 71, 
Tahran, 3 Şehriver 1390, (25 Ağustos 2011), s. 11.
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yılında henüz 38 yaşında iken vefat etti.39 Safevî Devleti’ni Şiîliği esas olarak 
kuran Şah İsmail, Çaldıran Savaşı’ndaki hezimetten sonra halk nezdindeki 
kutsallığını yitirince, iktidardaki din adamları (sûfîler) ve Kızılbaş ordusunda 
kopmalar baş gösterdi; daha önce kendilerini bir arada tutan ve fanatizme 
varan herhangi bir ideoloji veya şahıs da yoktu.40

Şah İsmail’in ardından Safevî tahtına oturan Şah Tahmâsb (1524-76), 
bölgeye İslâmiyet’in nüfuzundan sonra İran’da kurulan devletlerin sultanları 
arasında en uzun süreyle tahtta oturan hükümdardır.41 Babasının yerine tah-
ta geçtiğinde henüz on yaşındaydı.42 Çaldıran Savaşı’ndan sonra Şah İsmail, 
kendisine olan güvenini kaybetmişti. Merkezi hükümetin gücünü kaybettiği 
böyle bir ortamda üst mevkileri işgal eden Türkmen asıllı Kızılbaşların yerlerini 
Fars kökenliler aldılar. Şah Tahmâsb tahta geçince, Kızılbaşlar kaybetmiş ol-
dukları eski konumlarını tekrar ele geçirebilmek için harekete geçtiler.43 Kızıl-
başların isyanlarıyla eşzamanlı olarak Özbekler de Horasan’a saldırdılar ama 
Kızılbaşlar onları geri püskürtmeyi başardılar.44 İran’daki Kızılbaş isyanları, 
II. Şah İsmail (1576-77) ve Şah Muhammed Hudâbende (1578-1595-96) za-
manlarına kadar sürdü.45 Şiîliğin İran’da resmî mezhep olması, doğuda Özbek 
ve batıda Osmanlı din adamları tarafından sapkın olarak görülen Kızılbaşlara 
karşı cihad fetvaları verilmesine sebep olmuştu.46

Şah Tahmâsb’ın tahta geçtiği 930/1524 yılından 946/1539’a kadar Öz-
beklerin lideri olan Ubeydullah Han (1533-39) tarafından, Horasan’ı istila-
ya yönelik yedi sefer düzenlenmişti. Ancak birkaç kere Horasan şehirlerini 
zapt etmelerine rağmen, Özbekler bölgeyi elde tutma başarısı göstereme-
diler; Kızılbaşlar, her seferinde onları geri çekilmeye mecbur bıraktılar. 
946/1539 yılında vefat eden Ubeydullah Han’ın yerine oğlu Abdülaziz’in 
(1539-50) geçmesiyle,47 doğudan gelen Özbek saldırıları da sona erdi. Şah 
Tahmâsb, hükümdarlığı sırasında Osmanlı hükümdarı Kanunî Sultan Sü-
leyman’la dört kere savaştı ise de güçlerinin zirvesinde bulunan Osmanlılar 
karşısında başarılı olamadı ve 961/1554 yılında Osmanlı şartlarının ağır 
bastığı bir barış anlaşmasını48 imzalamak zorunda kaldı. Bu tarihten sonra 

39 Ispanakçı Paşazâde, a.g.e., s. 270.
40 L. Lockhard, İnkırâz-ı Silsile-i Sefeviyye, (çev. İ. Devletşâhî), Büngâh-ı Tercüme ve Neşr-i Kitâb, 
Tahran, 1344, s. 14.
41 N. P. M. Emleşî, B. Sureni, “Berresiye Nakş-ı kabâyil-i Kürd der-Devre-i Hükmrânî-i Şâh Tah-
mâsb-ı Evvel”, Peyâm-ı Bahâristân,Humeynî Üni., Yıl: 4, № 16, Kazvîn, 1391, s. 450.
42 Münşî Kumî, a.g.e., s. 155.
43 H.R. Roemer, a.g.e., s. 233.
44 Ebü’l-Hasan Kazvînî, Fevâyidü’s-Safevîyye, Müessese-i Mütâla‘ât ve Tahkîkāt-ı Ferhengî, (haz. 
M. Mir Ahmedî), Tahran, 1367, s. 18, 19. 
45 F. Şâyeste - H. Mîr Ca’ferî - A. Furûgî Ebrî, “Berresî Kâr-nâme-i Vekîl-i Nefs-i Nefîs-i Hümâyûn 
der-Devre-i Saltanat-ı Şâh İsmâ‘îl ve Şâh Tahmâsb (1502-1577)”, Mütâla‘ât-ı Ferhengi- Târîh-i İs-
lâm, Yıl: 43, № 87, İsfahan, 1390, s. 107.
46 A. Eşrefi, “Te’âmül-i Osmânî ve Özbekân Evâyil-i Asr-ı Safevî ve Peyâmedhâ-yı Ân, Fasl-nâme-i 
İlm-i Pejûheş-i Pejûheş-nâme-i Târîh-i İslâm, Yıl: 3, Sayı: 10, Şahrud, 1392, s. 35.
47 Rumlu, a.g.e., s. 242 -381.
48 Rumlu, a.g.e., s. 488.
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24 yıl daha Safevî tahtında oturan Şah Tahmâsb, 984/1576 yılında 64 ya-
şındayken vefat etti.49

Onun yerini II. Şah İsmail (1576-77) aldı. Sünnî mezhebi taraftarı olan II. 
Şah İsmail, şehzadeliği sırasında düşünceleri ve sülalesinin itikadına uyma-
ması yüzünden babası Şah Tahmâsb tarafından Kahkaha zindanına hapse-
dilmişti.50 Şah Tahmâsb ölünce, Türkmen Ustacalu kabilesi ve Çerkez lider-
lerinin çoğu Safevî tahtına Şehzade Haydar’ı geçirmek istediler. Ancak ablası 
Perihan Hanım, Çerkez asıllı dayısı Şemhal Hanve Ustacalu dışındaki Türk-
men kabileleri II. Şah İsmail taraftarı idiler. İki taraf arasındaki çekişmeler sı-
rasında Şehzade Haydar öldürüldü ve hapisten çıkarılan II. Şah İsmail Safevî 
tahtına oturdu. II. Şah İsmail’in kısa iktidar dönemi, tam mânâsıyla bir korku 
ve vahşet dönemi oldu. Sultan Muhammed Hudâbende hariç, bütün şehza-
deler yeni şahın emriyle öldürüldüler. Muhammed Hudâbende’nin kurtuluş 
sebebi ise, II. Şah İsmail’in ölüm fermanını veremeden ölmüş olmasıdır. Öte 
yandan, Hudâbende’nin Herat’ta bulunması ve buranın başkente uzak olması 
da, onun çabucak ortadan kaldırılmasını engellemişti. II. Şah İsmail döne-
minin tek olumlu yönü, Şah Tahmâsb’ın hükümdarlığının son sekiz yılında 
sarsılan iç güvenliğin sert tedbirlerle yeniden sağlanması ve ülke geneline ya-
yılan eşkıyalık, hırsızlık ve katillik hadiselerinin ortadan kaldırılması olmuş-
tur. Ancak II. Şah İsmail, sadece bir yıl süreyle Safevî tahtında oturabildi ve 
985/1577 yılında öldürüldü. Kendisinin aşırı uyuşturucu yüzünden öldüğü 
veya ablası Perihan Hanım tarafından zehirlendiği yönünde iddialar vardır.51

II. Şah İsmail’in kısa iktidarının ardından Safevî tahtına, Muhammed Hu-
dâbende (1578-96) oturdu. Kendisi, şehzadelerin peş peşe katledilmesinden 
şans eseri kurtulmuştu. Muhammed Hudâbende gözlerinden rahatsızdı; hü-
kümdarlık için bu durum bir engel teşkil etmese de, devleti yönetme konusunda 
pek muhtemeldir ki, bu yüzden yetersiz kaldı. Dolayısıyla idari güç başkalarının 
eline geçti. Bu da devlet adamları, kabileler ve Kızılbaş liderleri arasında anlaş-
mazlık çıkmasına sebep oldu. Bu fırsatı değerlendiren Özbekler, 986/1578 yı-
lında Horasan’a saldırdılar. Meşhed şehri valisi Murtazâ Kuli Sultan, Özbekleri 
püskürtmeye başardı ise de, Kızılbaşlar batıda Osmanlı hükümdarı Sultan III. 
Murad (1574-95) karşısında yetersiz kaldılar. 986-98/1578-90 yılları arasında 
geçen İran-Osmanlı savaşları, Lala Mustafa Paşa’nın saldırısıyla başlamıştı. Bu 
savaşlar sırasında Safevîler, Kürdistan, Luristan, Tebriz ve Gürcistan’ın bazı 
bölgelerini kaybettiler. Ancak Osmanlılar, İran’ın bazı bölgelerini zapt etmeleri-
ne rağmen, Şiî sosyal zeminin Sünnî Osmanlılar için elverişli olmaması yüzün-
den geri çekilmek zorunda kaldılar. Muhammed Hudâbende’nın en büyük oğlu 
Hamza Mirza’nın 1587’de Osmanlılarla yapılan savaş sırasında Kızılbaşlar ta-
rafından katledilmesi üzerine, Hudâbende tahttan indirilerek yerine ikinci oğlu 
Şah Abbas tahta geçirildi; Hudâbende ise 1595-96 yılları arasında vefat etti.52

49 Rumlu, a.g.e., s. 600.
50 M.H. Mustavfî, “Zübdetü’t-Tevârîh”, a.g.e., s. 83.
51 H.R. Roemer, a.g.e., s. 250-253.
52 H.R. Roemer, a.g.e., s. 253-262.
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Hudâbende’nin yerine geçen Şah Abbas’ın (1596-1629) iktidar dönemi, 
Safevî Hanedanı’nın en parlak devri olarak kabul edilir. Bu dönemde Safevî 
Devleti iktisadî, ticarî, idarî, siyasî ve askerî teşkilat açısından devrin güçlü 
devletlerinin taşıdıkları bütün özelliklere sahip hale geldi. Kırk iki yıl boyunca 
ülkeyi acımasızca, demir bir yumrukla idare eden Şah Abbas, babası devrinde 
kaybedilen toprakları fazlasıyla geri aldı. O, ilk önce babası zamanında güç 
sahibi olanları ve devleti bataklığa sürükleyenleri ortadan kaldırdı. Daha son-
ra Kızılbaşların tamamını itaat altına alarak isyancıları yok edip iç güvenliği 
sağladı. Ağabeyi Hamza Mîrzâ’yı öldüren Kızılbaşlardan intikamını aldı.53 İşte 
tam bu sırada başlayan ıslahat neticesinde, Safevî Devleti’nde önceden hiç 
görülmeyen, Gürcü ve Çerkes asıllı askerler “gullar ağası” ismi altında Kızıl-
başların yerlerini almaya başladılar.54 Daha önce batıda Osmanlılar, doğu da 
ise Özbekler İran topraklarını istila etmişlerdi. Şah Abbas, Osmanlılara karşı 
Rusya’dan yardım istedi. Ancak Avrupa ile uzun süre savaşan ve zayıf düşen 
Rusya, bölgenin en güçlü devleti olan Osmanlılarla karşı karşıya gelmeyi göze 
alamadı.55 İki düşmanla aynı zamanda savaşamayacağını anlayan Şah Abbas, 
önce Sultan III. Murad’la bir barış anlaşması imzalayarak (21 Mart 1590, Fer-
hat Paşa-İstanbul Antlaşması) Horasan’a yöneldi.56 II. Abdullah Özbek (1561-
1598) ve oğlu Abdülmümin57 (1598 (6 ay)) tarafından daha önce istila olunan 
Horasan bölgesini 1007/1598-9 yılında geri aldı. Daha sonra Osmanlılarla 
savaşa tutuştu; Azerbaycan, Nahcivan, Erivan, Tebriz, Kerkük, Şehr-i Zur, 
Kerbelâ ve Necef’i ele geçirdi. On beş sene sonra da Bağdat ve ardından Di-
yarbakır civarı istila edildi.58 1602’de, 1515 yılından beri Portekizlerin elinde 
bulunan Basra Körfezi’ndeki Hürmüz Boğazı’nı, ipek ticareti yapan Doğu Hint 
Kampanyası’nın yardımıyla geri aldı.59 Askerî alanda birçok başarıya imza 
atan Şah Abbas, şehzadelerin bazılarını kör etmiş, bazılarını da öldürtmüştü. 
Şehzadelerin çoğu haremde sıkı kontrol altında büyüdükleri için tahta uygun 
değillerdi. En büyük oğlu Safî Mîrzâ, onun emriyle öldürülmüştü. Ölümünden 
önce Safî Mîrzâ’nın oğlu Sam Mîrzâ (Şah Safî)’yı halef olarak belirleyen Şah 
Abbas, 1038 /1629 yılında öldü.60 Onun kurduğu düzen sayesinde, ölümün-
den sonra ülkede seksen yıl güvenlik ve asayiş hüküm sürdü ise de, halefle-
rinin haremde yetişmeleri dolayısıyla tahta uygun olmamaları ve Chardin’in 

53 N. Felsefî, Zindegânî-i Şâh Abbâs-ı Evvel, Gencîne-i Tahkîkāt-ı Îrân, Tahran Üni. Yay., Cilt: I, №: 
983/1, Tahran, 1347, s. 135-136; Kubâd Mansûr Baht - S. M. Tâhirî Mukaddem, “Câygâh-ı Ulemâ 
der-Destgâh-ı Kudret Devre-i Safevîyye (Devrân-ı Şâh Abbâs-ı Evvel, Şâh Safî ve II. Şâh Abbâs)”, 
İran History, Şehîd Behiştî Üni., №: 64/5, Tahran, Bahar 2010, s. 126.
54 İskender Beğ Türkmen, Târîh-i Âlem-ârâ-yı Abbâsî, Emir Kebir Neiri, Cilt: III, Tahran, 1382, 
s. 1106.
55 E. A. Grantosky vd. Târîh-i Îrân ez-Zamân-ı Bâstântâ Îmrûz, (çev. K. Keşâverzî), Tahran, 1359, 
s. 260.
56 H.R. Roemer, a.g.e., s. 266.
57 Mîrzâ Bek b. Hasan Gunâbâdî, Ravzatü-s-Safevîyye, (haz. Gh. Tabatabâyî Mecd), Bünyâd-ı 
Mevkūfât-ı M. Afşar, Tahran, 1378, s. 683-684.
58 H.R. Roemer, a.g.e., s. 267, 268.
59 E.A. Grantosky vd., a.g.e., s. 265.
60 H.R. Roemer, a.g.e., s. 278.
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ifadesiyle, “zayıf ve kadın sıfatlı Şahlar” olmaları, Kızılbaş ordusunun gevşek-
liğe ve süse meyletmesine yol açmıştı.61 Bu dönemde devletin başına geçen 
Şahların yetersizlikleri, saraydaki valide sultanların ve harem ağalarının dev-
let işlerine karışıp nüfuzlarının artırmalarına da yol açacaktır.62

Safevîlerin Dağılışı ve Sebepleri

Şah Abbas’ın ölümü üzerine, henüz 17 yaşında bulunan Şah Safî (I. Safî, 
1629-42), ölüm haberi kendisine duyurulmadan kapalı tutulduğu saraydan 
getirilerek tahta oturtuldu.63 O, gerçekleştirdiği bazı faydalı icraatlarıyla tak-
dir edilse de, daha ziyade sebep olduğu zulümlerle tanınmıştır. Şehzadeleri 
peş peşe öldürtmesi, ileri gelen devlet adamlarını ve Şah Abbas döneminin 
başarılı ve saygıdeğer komutanlarını suçsuz yere öldürtmesi ve herkesin kal-
bine korku salması sebebiyle, onun iktidar dönemini bir vahşet ve korku devri 
olarak nitelendirmekte hiçbir sakınca yoktur.64 O, gullarağası sistemine geçip 
top ve ateşli silahları geliştirmek suretiyle ordusuna çeki-düzen vermiş, öle-
ne kadar da bunun bütün masraflarını saraydaki hazinesinden karşılamıştı. 
Yetersiz bir kişilik olan halefi Şah Safî, bu ağır masrafların üstesinden gele-
meyince, veziri Sarı Taki’nin teklifiyle, herbiri birer Şah gibi yaşayan diğer 
vilayetlerin hâkimlerini azledip yerlerine “hâssa mübâşir” unvanıyla gulâmları 
tayin etti. Bunların vazifeleri, gittikleri yerlerde bulunan hazine ve vergilerin 
tamamını başkente, şahın sarayına göndermekti. Bu mübâşirler, daha faz-
la para toplamak için halka zulmetmekten çekinmediler. Böylece halk daha 
da fakirleşti; ekonomik ve askerî bir çöküntü başladı.65 Şah Safî döneminde 
Özbekler Horasan’a saldırdılar;66 Hârezm valisi İsfendiyâr Sultan (1623-46) 
(İbn Arab Muhammed Han ibn Hâcim Han Özbek), 1039/1630 yılında kar-
deşi Ebü’l-gâzî (1646-64) ile birlikte Merv, Nesâ, Derûn, Ebiverd ve civarına 
saldırarak buraları ele geçirdi. Ancak Kızılbaşlar karşısında yenilgiye uğrayan 
İsfendiyâr Sultan, kardeşi Ebü’l-gâzî’yi eli-kolu bağlı olarak Şah Safî’ye gön-
derdi; maksadı, Safevî topraklarına saldırı hususunda suçu kardeşinin üze-
rine yıkmak ve Şah Safî’nin güvenini kazanmaya çalışmaktı. Aynı yıl içinde 
Belh valisi Din Muhammed Han (Maveraünnehir ve Türkistan hâkimi İmam 
Kulu Han’nın (1611-42) kardeşi Nâdir Muhammed Han’ın (1642-45) oğlu, Ba-
dkays, Maruçalk, Murgâb ve civarına saldırıp yağmalamaya başlamıştı. Fakat 
Özbekler saldırdıkları kaleleri ele geçiremeden geri döndüler; dönüş yolunda 
bazı Özbek askerleri, Kızılbaşların komutanı Zaman Bek’le karşılaştılar; giri-
şilen savaşta çoğu, Kızılbaşlar tarafından öldürüldü.67

61 Jean Chardin, Sefer-nâme-i Chardin, (çev. İ. Yağmayî), Tûs Neşri, Cilt: III, Tahran, 1375, s. 1187-1188.
62 L. Lockhard, İnkırâz-ı Silsile-i Sefeviyye, s. 14.
63 Sir John Malkoln, Târîh-i Kâmil-i Îrân, (çev. Mîrzâ İ. Hayret), Efsûn Yay., Cilt: I, Tahran, 1379, s. 386.
64 H.R. Roemer, a.g.e., s. 280; A. Âbidînî, “Karâr-dâdhâ-yı Sulh-ı Îrân ve Osmânî ve Kâhiş-i Te-
neşhâ-yı Mezheb-i Beyn-i Dü-Kişver der-Asr-ı Safevî ve Afşârî”, İran History, Tahran Üni Yay., №: 
60/5, Tahran, 2009, s. 104.
65 L. Lockhard, İnkırâz-ı Silsile-i Sefeviyye, s. 18-19.
66 Malkoln, a.g.e., I, s. 387.
67 İ. M. Türkmen, Zeyl-i Târîh-i Âlem-ârâ-yı Abbâsî, (haz. S. Hansârî), İslâmiyye Yay., Tahran, 1317, 
s. 19-29.
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1042/1633 yılında İmam Kulu Han, onbeş bin kişilik bir askerî birliğini 
Çarcov yolundan Merv Kalesi’ni ele geçirmek üzere göndermişti. Kardeşi Nâdir 
Muhammed Han ise, oğlu Abdülaziz Sultan (1645-80), Yengtuş Bey Bahadır, 
bazı Özbek komutanları ve yirmi bin Özbek askeriyle Maruçak Kalesi’ne sal-
dırdı. Fakat bir süre sonra her iki cephede de geri çekilmek zorunda kaldılar.68 
Netice itibariyle Şah Safî devrinde İran toprakları küçülmüş, Bağdat’ın tama-
mı ve Beynünnehreyn’nin (Dicle ve Fırat arası) bazı kısımları Osmanlıların 
eline geçmiştir.69 Şah Safî, 1052/1642 yılında öldü.70

Şah Safî’nin ölümü üzerine Sultan Muhammed Mîrzâ (1642-66), II. Şah 
Abbas ismiyle Safevî tahtına oturdu.71 Kendisi, I. Şah İsmail ve I. Şah Ab-
bas’tan sonra Safevî Hanedanı’nın en kabiliyetli, tahta en layık hükümdarı 
olarak kabul edilir. O, aşırı içki içerdi; hükümdarlığı sırasında bazı hatalar 
yaptığı ileri sürülürse de, adalet severliği, halka zülmeden devlet adamlarını 
sert bir şekilde cezalandırması, açık bir şekilde Hıristiyanları himaye ederek 
ülkede din ve mezhep hürriyetini teminat altına alması, kendisini büyük hü-
kümdarlar safına katmıştır.72 II. Şah Abbas’la aynı dönemde Hive’de hüküm 
süren Ebü’l-gâzî Han (1643-63) arasında hiçbir problem yaşanmadı. Fakat 
Buhara Özbekleri ile küçük çaplı bazı ihtilaflar ortaya çıktı; İran, Özbek ka-
bileleri arasında çıkan kavgalarda arabuluculuk yapmaya çalıştı. Bu sırada 
Nâdir Muhammed Han, oğlu Abdülaziz’in elinden kaçarak İran’a sığınmış-
tı. II. Şah Abbas, baba ve oğulu barıştırmak suretiyle Özbek tehlikesini bir 
süreliğine bertaraf etti. Fakat baba ve oğulun arası yeniden açılınca, Nâdir 
Muhammed ikinci kez İran’a sığındı; bir süre sonra da öldü. Nâdir Muham-
med, Hint hükümdarı Şah Cihan’dan (1627-58) da yardım istemişti. Bu fır-
satı değerlendirmek isteyen Şah Cihan, atası Zahîrü’d-dîn Bâbür’ün mirası 
olarak gördüğü Orta Asya topraklarını yeniden ele geçirmek üzere yola çıktı. 
II. Abbas, bu Hint saldırısını önlemekle kalmadı, Şah Safî’nin hükümdarlığı 
sırasında Hintlilerin eline düşen Kandahar’ı da geri aldı. Böylece, Hintlilerin 
çabaları boşa çıkarıldı. II. Şah Abbas, 1077/1666 yılında henüz 33 yaşında 
iken vefat etti.73

II. Şah Abbas’ın ölümünün ardından yerine büyük oğlu Safî Mîrzâ (Şah 
Süleyman, II. Safî (1666-94)) geçti. Şah Süleyman, aklı kıt, keyfine düşkün 
birisiydi. Zamanının çoğunu haremde hatunlarla geçirirdi.74 Şefkatsiz, mer-
hametsiz, sabırsız ve sinirli bir hükümdar olduğundan, küçük bir hatası se-
bebiyle büyük oğlu için ölüm fermanı vermişti.75 Bu dönemde İran’ı gezen G. 
Careri şöyle der:

68 A.g.e., s. 102-107.
69 H.R. Roemer, a.g.e., s. 285.
70 H.R. Roemer, a.g.e., s. 287.
71 H.R. Roemer, a.g.e., s. 288.
72 E. Brown, a.g.e., s. 108.
73 H.R. Roemer, a.g.e., s. 298-299, 301.
74 Malkoln, a.g.e., I, s. 398.
75 T. U. Krusinski, Sefer-nâme-i Krusinski, (çev. A. D. Meftûn), (haz. M. Mîr Ahmedî), Tahran, 1362, 
s. 19.
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“Şimdiki şahın cünûna yakın bir halı var; hergün sabah, gece sarhoşlu-
ğundan ayıkmadan akşama kadar Şîrâz şarabı içer. Piyâleyi elinde tuta-
mayacak kadar sarhoş olur ve daima güzel bir sâkîağzına şarap götürür. 
İşte böyle bir ülkede gerçek yönetimin nedimlerin ve harem ağalarının el-
lerine düşmesi kaçınılmazdır.”76

Şah Süleyman’ın hükümdarlığı sırasında, bilhassa 1662’den itibaren 
Rus Kazakları (Kossaklar/ Kazaçiler) Hazar Denizi’nin güneyine defalar-
ca saldırdılar. Öte yandan, Buhara Özbekler de Horasan bölgesini sürekli 
yağmaladılar; ancak Özbek saldırıları küçük çaplı eşkiyalık hareketlerin-
den ibaretti ve Özbek hanıyla fazla bir ilgisi yoktu. Çünkü Şah Süleyman’la 
Özbek hanı Abdülaziz Han ve 1091/1680 yılından sonra Özbek hanı olan 
kardeşi Sultan (Suphân) Kulu Han (1680-1702) arasındaki ilişkiler dostane 
idi. Şah Süleyman’ın hükümdarlığı sırasında Hazar Denizi’nin küzeyine yer-
leşen Kalmuklar’da İran topraklarına saldırmışlardır. Şah Süleyman 1694 
yılında Isfahan’da öldü.77 Onun ölümüne sevinen İsfahan halkının durumu-
nu, G. Careri şöyle anlatır:

“Şah Süleyman’ın ölümü üzerine, şehrin pek çok yerinde büyük kutla-
malar yapıldı. Şah Sultan Hüseyin’in tahta geçişi için ise halkı, tehditle 
tören yapmaya mecbur etmişlerdi. Buna rağmen dikkate değer herhangi 
bir şey göremedim. Bu durum, halkın Safevî şahlarından hiç de memnun 
olmadıklarını göstermektedir.”78

Şah Süleyman döneminde harem ağalarının devlet işlerine karışmaları 
daha da arttı. Kendisi de kifayetsiz birisi olduğu için Safevî Hanedanı’nın çö-
küşü daha da hızlandı.79 Lockhard, bu dönemle ilgili olarak şöyle der: “İran 
halkı ve Şah Süleyman çok şanslıydılar; çünkü o sırada Türkler (Osmanlı Dev-
leti) Avrupalı devletlerle şiddetle bir savaşa tutuşmuşlardı ve İran’a saldırmaya 
fırsatları yoktu.”80

Şah Süleyman ölmeden önce devlet adamlarını toplayıp, oğlu Abbas Mir-
zâ’nın çok cesur, fakat merhametsiz ve savaş taraftarı olduğunu; ancak eği-
time ehemmiyet vermemesi sebebiyle cahil kaldığını söylemiş ve tahta ilim ve 
fazilet sahibi oğlu Sultan Hüseyin’i (1694-1722) geçirmelerini istemişti. Şah 
Süleyman’ın ölümünden sonra ise Sultan Hüseyin’in annesi, harem ağasıyla 
ittifak ederek devlet adamlarına para dağıttı ve Sultan Hüseyin’i tahta geçir-
meye muvaffak oldu.81 Fakat Sultan Hüseyin faziletli birisi olmasına rağmen, 
devlet işlerinden haberdar değildi; bir müddet gezip dolaşmış, bir süre de 
inzivahayatı yaşamıştı. Bu sebeple, ülke âdeta başkaları tarafından yönetilir 

76 G. F. G. Careri, Sefer-nâme-i Careri, (çev. A. Nahcivânî - A. Kâreng), İlmî ve Ferhengî Neşri, 
Tebriz, 1383, s. 73.
77 H.R. Roemer, a.g.e., s. 309.
78 G.F.G. Careri, a.g.e., s. 109.
79 A. Rızâyî, Târîh-i Deh-hezâr Sâle-i İrân, İkbâl Yay., X. Baskı, Cilt: III, Tahran, 1378, s. 324.
80 L. Lockhard, İnkırâz-ı Silsile-i Sefeviyye, a.g.e., s. 24.
81 T. U. Krusinski, a.g.e., s. 21.
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oldu.82 Safevî Hanedanı, yıllarca çok güçlü düşmanlarla mücadele edip ayakta 
kalmayı başarabilmişti. Ancak Sultan Hüseyin zamanında hiç ehemmiyet ver-
mediği ve beklemediği bir düşman karşısında başarısızlığa uğradı ve sonunda 
yıkıldı.83 Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, bu ayakta kalış, daha çok 
bir ölünün ayakta durmasına benziyordu; başka bir ifadeyle, yürüyen bir ölü 
(meyyit-i müteharrik) gibiydi. E. Brown’un, I. Şah Abbas’ın ölümünden 1722 
yılına kadar süren dönemi içine alan süreci şu hikâyedeki duruma benzetme-
si son derece yerindedir:

“Müslümanlar arasında yaygın olan Süleyman Peygamber’le ilgili şöyle 
bir rivayet vardır: Süleyman ölmüştü; ancak âsâsına dayanarak ayakta 
durmakta idi. Öyle ki, onun emriyle mâbed binasını yapmakta olan Cin 
taifesi bile, bir sene sonra, kurtların âsâsını yiyip yere düşünceye kadar 
öldüğünü fark etmemişlerdi.”84

Safevî hükümdarları, bir taraftan devlette söz sahibi olan ve mühim idari 
mevkilerde bulunan Kızılbaşların güçlerini kırmak, diğer taraftan kendi güç-
lerini arttırmak maksadıyla, Gürcüler gibi Fars (İranlı) asıllı olmayanları da 
siyasî ve askerî hizmetlerde çalıştırmışlardı. Ne var ki, Gürcüler, siyasî ve 
askerî dehalarıyla ortaya çıkan isyanları bastırıp Kandahar gibi stratejik nok-
taların valiliklerini ele geçirmelerine rağmen, zalimane davranışlarıyla Mir-
veys’in başında bulunduğu Afganistan’daki Galzâyî taifesinin ayaklanmasına 
sebep oldular.85

Verilen bilgilere göre, Sultan Hüseyin’in devlet adamları ve yakınları fitne 
ve fesat erbabı idiler. Dönemin Osmanlı sultanı, kendisine bu tür devlet adam-
larını değiştirmesi konusunda mektup göndererek uyarmasına, aynı uyarı-
yı Türkistan, Hindistan ve diğer ülkelerin sultanları da yapmış olmalarına 
rağmen, Sultan Hüseyin, kendisine gönderilen elçileri dinlemedi; onları alaya 
alarak geri gönderdi; geliyorum diyen isyanları önemsemedi; netice itibarıyla 
Safevî Hanedanı’nın iktidarı kaybetmesine sebep oldu.86 Şah Sultan Hüse-
yin zamanında Kandahar emîrü’l-ümerâsı (valisi) Gürcü asıllı Gorgin Han idi. 
Gorgin Han, Kandahar’da yedi veya sekiz bin Gürcü askeriyle hüküm sürü-
yordu.87 Gorgin Han, daha önce Gürcistan valisi iken Safevî şahı Sultan Hüse-
yin’e isyan etmiş;88 Şah tarafından bu isyanı bastırmak üzere vazifelendirilen 
Gence valisi Kelbali Han’ın kalabalık birlikleri karşısında mağlubiyete uğra-

82 Muhammed İbrahim b. Zeyne’l-Âbidîn-i Nesîrî, Destûr-i Şehryârân, (haz. M. N. Nesîrî Mukad-
dem), Bünyâd-ı Mevkufât-ı M. Afşâr Neşri, Tahran, 1372, s. 6,7.
83 H.R. Roemer, a.g.e., s. 311.
84 E. G. Browne, A Literary History of Persia (Modern Times 1500-1924), Cambridge At the Univer-
sity Press, Volume IV, 1959, s. 111.
85 N. Purmuhammed-i Emleşî - S. Ensârî, “Amel-kerd ve Peyâmed-i Hâkimiyyât-ı Gürciyân 
der-Kandahar”, Hıred-nâme, Humeynî Üni. Yay., №: 11, Kazvîn, 1392, s. 23.
86 M. H. Asef (Rüstemü’l-Hükemâ), Rüstemü’t-Tevârîh, (haz. M. Mehr-âbâdî), Dünyâ-yı Kitâb Yay., 
1. baskı, Tahran, 1382, s. 109-111.
87 M. M. H. Mar‘âşî, a.g.e., s. 3-4.
88 M. M. S. Meşizî, Tezkire-i Safevîyye-i Kirmân, (haz. M. İ. Bâstânî Pârizî), Hayderî Basımevi, İlim 
Neşri, 1. baskı, Tahran, 1369, s. 541.
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mıştı. Bu mağlubiyetin ardından Tiflis dağlarına sığınan Gorgin Han, bir süre 
sonra özür dilemek için İsfahan’a gitmiş ve şahın affına mazhar olmuştu.89 
İşte tamda bu sırada güneyde Belûçler isyan edip yolları kesmeye başlamış-
lardı. Bu isyanı sert bir şekilde bastıran Gorgin Han,mükâfat olarak stratejik 
ehemmiyeti bulunan Kandahar valiliğine tayin edilmişti.90 Bu tayinin isyancı 
Galzâyîleri de itaat altına almak gibi bir amacı vardı.91 Krusinski’ye göre,

“Hindistan padişâhı, Sultan Hüseyin’den Kandahar’ı talep etmişti. Bu talep 
üzerine devlet ileri gelenleri toplanıp Kandahar’a güçlü bir vali göndermeye 
karar verdiler. Onlara göre, Gorgin Han’ın seçilmesinin birkaç faydası var-
dı: Öncelikle, Gürcü askerleri, Gorgin Han’la Kandahar’a gidecekleri için 
Gürcistan’da fitne çıkaracak herhangi bir kimse veya güç kalmayacaktı. 
İkinci olarak, Sultan Hüseyin, Gorgin Han’ı affetmişti; bu sebeple sultanın 
itimadını kazanmak için hizmette kusur etmeyecekti. Üçüncü olarak, Gor-
gin becerikli bir komutandı; onun Kandahar kalesine yerleşmesi, Hindistan 
hükümdarının hayallerinden vazgeçmesine vesile olacaktı.”92

Alınan bu kararın hem Gürcistan’daki isyanları, hem de Hindistan’dan 
ve Afganistan’dan gelen tehditleri bertaraf edecek olması dolayısıyla doğru 
bir karar olduğu düşünülse bile, Sünnî olmaları sebebiyle Şîî Safevîleri düş-
man gören Afganistan menşeli kabilelerin, Gorgin Han gibi Hırıstiyan birisinin 
Kandahar valisi yapılması, bu düşmanlık ve nefreti daha da arttırdı.93 Kru-
sinski’ye göre, “Emîr Timur, Afgan kabilelerini94 Şirvân (ve Dağıstan)’dan Kan-
dahar’a göçürmüştü. Burada göçebe olarak yaşıyor, geçimlerini eşkiyalık ve 
talanla sağlıyorlardı.”95 Safevîlere karşı cihadın vacip olduğuna inanan Afga-
nistanlı kabilelerin başına, Şiîler tarafından sözde Müslümanlığı kabul eden 
zalim bir Hırıstiyanın getirilmesi ve onun, M. H. Asef’in ifadesiyle, “kaleme 
alınmayacak kadar zulmetmesi”,96 Garzayilerin başını çektiği Afganistan’daki 
bazı kabilelerin ayaklanmalarına sebep oldu. M. H. Mar‘âşî’ye göre, Gorgin 
Han, Afganistanlıların kızlarına ve erkeklerine bile tecavüz etmekten çekin-
mezdi.97 Aynı ifadeyi kullanan M. Kâzım, Gorgin Han’ın zulmünün çok ileri 
safhalara ulaştığını, hatta Galzâyî lideri Mirveys’in kardeşinin kızının getiril-

89 T. U. Krusinski, a.g.e., s. 31.
90 L. Lockhard., Nadir Shah, A Critical Study Based Mainly Upon Contemporary Sources, 46 Great 
Russell Street, Luzac & Co., London, 1938, s. 2.
91 Klaus Michael Roehrborn, Nizâm-ı Eyâlât der-Devre-i Safevîyye, (çev. K. Cihândârî), İlmî ve Fer-
hengî Neşri, III. baskı, Tahran, 1383, s. 136.
92 T. U. Krusinski, a.g.e., s. 31.
93 M. M. H. Mar‘âşî, a.g.e., s. 4.
94 Buradaki “Afgan kabileleri” kavramını M. Kazım tarafından da (dipnot, 103) kullanılmıştır. 
Ancak tarihte Afgan diye bir halk veya millet olmadığı (Afgan kavramı tıpkı Suriye, İran, Irak gibi 
bir coğrafya adıdır) gerçeğinden hareketle N. Purmuhammed-i Emleşî ile S. Ensârî’nin kullandığı 
(dipnot, 85) “Afganistan menşeli kabileler” kavramı tarihi gerçeklerle örtüştüğü için bizde bu kav-
ramı tercih ettik.
95 T. U. Krusinski, a.g.e., s. 30.
96 M. H. Asef, a.g.e., s. 112.
97 M. M. H. Mar‘âşî, a.g.e., s. 4.
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mesini dâhi emrettiğini belirtir.98 Mirveys, İsfahan’a kadar gidip durumu Sul-
tan Hüseyin’e şikayet etmesine rağmen, şikayetinin bir faydası olmamıştı.99 
Çaresiz kalarak hacca gitmeye karar veren Mirveys,100 orada Sünnî ulema-
dan Şiî ve Gürcülere karşı bir cihad fetvası alarak tekrar İsfahan’a dönmüş, 
oradan da Kandahar’a geçmişti.101 Mirveys, İsfahan’da kaldığı sırada, Safevî 
devlet adamlarının birbirlerine düşmanlık beslediklerini, Sultan Hüseyin’in 
ise onların kuklası olduğunu görmüş; ayrıca Kızılbaş ordusunun çok zayıf 
bir durumda bulunduğunu,102 biraz cesareti olan herkesin İran topraklarını 
rahatlıkla istila edebileceğini fark etmişti.103 M. Kâzım’a göre,

“Mirveys, Kandahar’a dönünce Afgan kabilelerini toplar ve ‘Safevîlerin ar-
tık tâkatleri kalmamıştır; kendisi sıradan bir gulâm olan Gorgin’in Afgan-
ların namuslarına tecavüz etmesi ne haddine? İsfahan çok karışık, herkes 
birbirine düşman; biz yüzbin aileyiz; bir kişinin üstesinden gelemeyecek 
miyiz?”

der ve üçbin kişiyle Gorgin Han’ın üzerine yürür;104 onu kalenin dışında tuza-
ğa düşürüp öldürürler ve böylece Kandahar’a hâkim olurlar.105 Bu hadiseden 
sonra Gorgin Han’ın yeğeni Keyhüsrev Han, amcasının intikamını almak için 
Sultan Hüseyin’ın verdiği büyük bir orduyla Kandahar’a gitti isede,106 ağır 
bir yenilgiye uğramakla kalmadı, savaşta hayatını da kaybetti.107 Safevî kay-
naklarından anlaşıldığına göre, Mirveys’in başlangıçta hedefi Gürcüleri Kan-
dahar’dan çıkarmaktı; ancak İsfahan’da bulunduğu sırada Safevîlerin zaaf 
içinde olduklarını fark edip fikir değiştirdi ve Kandahar’ı Safevîlerin ellerinden 
almaya karar verdi. Böylece, Afganistan’daki bazı kabileleri birleştirip Kanda-
har’daki Safevî hâkimiyetini sonlandırmayı başardı. Fakat onlar bununla da 
yetinmediler; nitekim Mirveys’in halefi Mahmûd, Safevî Hanedanı’na da son 
vermeye muvaffak oldu.

Mirveys, Kandahar’da altı yıl hüküm sürdükten sonra 1129/1717 yılında 
hastalandı ve bir süre sonra da vefat etti. Yerine kardeşi Abdülaziz108 (yahut 
Mir Abdullah) geçti ise de, Safevîlerle barışa meyilli olması sebebiyle,109 kabi-
leler Mirveys’in oğlu Mahmûd’un çevresinde toplandılar.110 Mahmûd, amcası 

98 M. Kâzım Mervzî, Âlem-ârâ-yı Nâdirî, (haz. M. E. Riyâhi), Zevvar Yay., Cilt: I, Tahran, 1364, s. 18.
99 Ebü’l-Hasan Kazvînî, a.g.e., s. 147.
100 M. M. H. Mar‘âşî, a.g.e., s. 4.
101 T. U. Krusinski, a.g.e., s. 35-36.
102 Şeyh Hazin, Sefer-nâme-i Şeyh Hazîn, London, 1831, s. 106.
103 M. M. H. Mar‘âşî, a.g.e., s. 5.
104 M. Kâzım, a.g.e., s. 19.
105 S.A.H. Hüseynî Hâtûnâbâdî, Vakâyi‘-ı Sînîn ve’l-a‘vâm, Elyazması Eser, Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî 
Kütüphânesi, Tahran, s. 595.
106 M.M.H., Esterâbâdî. Târîh-i Cihân-güşâ-yı Nâdirî, Dünyâyî Kitâb Neşri, Tahran, 1368, s. 7.
107 M. M. H. Mar‘âşî, a.g.e., s. 17.
108 A.g.e., s. 18.
109 Jean Christophe Rufin, Sukūt-ı İsfahân, (çev. M. Meclisî), Dünyâyi Nev Neşri, Tahran, 1379, 
s. 383.
110 A. Râzî, Târîh-i Kâmil-i Îrân, İkbâl Yay., IV. baskı, Tahran, 1347, s. 430.
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Abdülaziz’i öldürüp yerine geçti.111 Kısa bir süre sonra harekete geçen Mah-
mûd, Nimrûz, Zabûlistan, Sistân ve Kirmân’ı ele geçirerek Horasan’a yöneldi 
ve Meşhed Kalesini kuşattı. Sultan Hüseyin, Muhammed Ali Han ve Hay-
dar Han Bayat’ı Mahmûd’un üzerine gönderdi;112 Mahmûd ağır bir yenilgi-
ye uğrayarak geri çekildi. Daha fazla ilerlemekten vazgeçen Mahmûd, Sultan 
Hüseyin’in fesatçı devlet adamları tarafından gönderilen hediyelerle İsfahan’ı 
kendisine teklif eden bir mektup alınca mücadeleyi sürdürmeye karar ver-
diler.113 Bozguncu devlet adamları bilâhare Muhammed Ali Han ile Haydar 
Han Bayat’ı şahın huzurunda kötülediler ve “onlaryakında isyân edecekler; 
derhâl ortadan kaldırılmaları gerekiyor” diyerek şahın aklını çelmeye çalıştılar. 
Sultan Hüseyin, bu sözlere ehemmiyet vermese de, İsfahan’daki gelişmelerle 
ilgili bütün haberler Ali Han’la Haydar Han Bayat’a ulaşmıştı. Onlarda ordu-
yu bırakıp İsfahan’a geldiler. Mahmûd ise, Kızılbaş ordusunda parçalanma 
olduğunu öğrenince tekrar Meşhed’e gelip Kızılbaş ordusunu dağıttı.114 Ar-
dından İsfahan’ı kuşattı. Yedi ay süren kuşatmanın ardından baş gösteren 
kıtlık dolayısıyla 1722 yılında Şah Sultan Hüseyin şehri Mahmud’a teslim 
edip tacını bırakmak zorunda kaldı.115 İsfahan kuşatmasını bizzat görmüş 
olan Şeyh Hazîn,

“O kuşatma sırasında Şah Sultan Hüseyin’in hazine ve ordusuyla İsfa-
han’dan çıkıp çevre şehirlerdeki askerî kuvvetleri toplaması ve Afganların 
üzerlerine yürümesi gerekiyordu. Ancak kuklaya dönüşen şah, bozguncu 
devlet adamları ve harem ağalarının elinde esir durumunda idi; sonuç da 
böyle oldu.”116 der.

İran tahtını ele geçiren fakat bu geniş toprakları yönetmekte yetersiz kalan 
Mahmûd, kısa bir süre sonra halka zulmetmeye, hatta güvendiği insanları 
bile öldürtmeye başladı. İsfahan’da bu minval üzere üç yıl hüküm süren Mah-
mûd, 1725’te tahttan indirildi; yerine amcasının oğlu Eşref (1725-29) getirildi. 
Ancak hükümdar değişikliğine rağmen, ülkede asayiş bir türlü sağlanamadı. 
Mahmûd ve Eşref dönemlerinde iç isyanlar her yere yayıldı. Bu kargaşa or-
tamında bir taraftan Rusya, diğer taraftan Osmanlılar, İran topraklarını ele 
geçirmek üzere harekete geçtiler. Hem söz konusu isyanları bastırmakta, hem 
de bu iki büyük devlete karşı koymakta yetersiz kalan Afganistanlı Galzayi 
yönetimi, nihâyet Nâdir Şah tarafından ortadan kaldırıldı.117 1722’den 1729 
yılına kadar İran tahtına hâkim olan Galzayiler, 1728’e kadar İsfahan, Şirâz, 
Hemedân, Gülpaygân ve Bender-i Abbas’ı, 1728 yılında Kirman ve Yezd’i ele 

111 M. M. H. Mar‘âşî, a.g.e., s. 18.
112 M. H. Asef, a.g.e., s. 121-122.
113 A.g.e., s. 124.
114 A.g.e., s. 124-125.
115 M. M. Mustavfî, Zübdetü’t-Tevârîh, a.g.e., s. 131; P. D. S. Gilanentz, a.g.e., s. 71,72; H. R. Roe-
mer, a.g.e., s. 324; Y. Şerîfî, Derd-i Ehl-i Zimme, Ketab Corp., Los Angeles, 2009, s. 125.
116 Şeyh Hazîn, a.g.e., s. 108, 109.
117 S. J. Malkoln, Târîh-i Kâmil-i Îrân, (çev. Mîrzâ İ. Hayret), Efsûn Yay., Cilt: II, Tahran, 1379, 
s. 436- 458; A. Râzî, a.g.e., s. 429- 436.
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geçirmişler, 1729’da da Tahran, Kâşân, Kum ve Sâvâ’yı kontrol altına almaya 
başarmışlardı.118 Buna rağmen, üç karşılaşmada Eşref’i bozguna uğratan Nâ-
dir Şah, bütün isyancıları İran’dan çıkarmaya muvaffak oldu.119

İran’da Safevî Hânedanı'nın yıkılışında, yönetim zafiyetinin mühim bir 
rol oynadığı muhakkaktır. Fakat bu zaafı başka faktörlerin derinleştirdiği 
de gözardı edilemez. Bu konuda ekonomik çöküntünün de ciddi bir faktör 
olduğu belirtilir. Nitekim bir taraftan ülkede faaliyet gösteren yabancı tüc-
carların, bilhassa Hollandalı ve Hintli tacirlerin paralarını yurt dışına çıkar-
maları, diğer taraftan mevcut sermayenin kaçak yollarla yurdu terk etmesi, 
ülkede ciddi bir ekonomik sıkıntıya sebep olmuştu.120 Safevî Hanedanı, bu 
sıkıntıyı bertaraf etmek için mevcut paraların ayarını ve ağırlığını düşürme 
yoluna gitti. Böylece tedâvüldeki para değer kaybetti; fiyatlar yükselmeye 
başladı; böylece ekonomik bozukluk daha da arttı.121 Nesrâbâdî, Tezkire’sin-
de, dilencinin bile o değersiz parayı almak istemediğini122 belirtir. Bu sırada, 
içten içe çürümekte olan bazı toplumlarda görülen israf ve lüks tutkusunun 
İran’da da kendi gösterdiği dikkatlerden kaçmamaktadır. Mesela, Finderes-
kî’nin verdiği bilgilere göre, Safevîlerin son dönemlerinde israf artmış, İranlı-
larınbüyük bir kısmı abartılı bir şekilde altın işlemeli elbise giymeye, atkı ve 
mendil kullanmaya başlamış, devlet adamları gösteriş ve şatafat sevdasına 
kapılmıştı.123 İleri gelen devlet adamlarının rüşvet almadan bu masrafları 
karşılamaları, hiç şüphesiz, mümkün değildi. Şah Sultan Hüseyin döne-
minde İsfahan’da bulunan Portekiz elçisi, raporunda, “Bütün devlet işleri 
para ve rüşvetle yürütülüyor; para karşılığında elde edilemeyecek hiçbir şey 
yoktur; çünkü baş vezir her şeyi satıyor. Ayrıca baş vezir ve büyük devlet 
adamları, yolsuzluklarının ortaya çıkmaması için, şahla hususi görüşmeleri 
önlüyorlar...”124 notunu düşmüştü. Sarayda vazife alabilmek için liyakat ve 
kifayetin ehemmiyeti yoktu; parayı daha çok veren sarayda çalışmaya hak 
kazanmakta idi. Üstelik de bu durum bütün ülkeye yayılmıştı. Ordu men-
supları yeterli maaş alamadıkları için vazifelerini gereği gibi yapmıyorlar-
dı.125 Yolların güvenliğinden sorumlu askerler ise, kendileri birer eşkiyaya 
dönüşmüşlerdi.126

118 Willem Floor, Eşref-i Afgân ber-Tahtgâh-i İsfahân, (çev. A. Serî), Tûs Neşri, Tahran, 1367, s. 181.
119 M. M. H. Esterâbâdî, Dürre-i Nâdire, (haz. S. C. Şehidi), İlimi ve Ferhengi Neşriyâtı, 2. baskı, 
Tahran, 1366, s. 234.
120 S. H. Ağacerî - Z. Kaşkāyî Nejâd, “Kâheş-i Erziş-ı Pul der-İktisâd-ı Asr-ı Safevî ve Avâmil-i 
Mu‘âssır ber-Ân”, Fasl-nâme-i İlm-i Pejûhiş-i Târîh-i İslâm ve Îrân, ez-Zehrâ Üni. Yay., Yıl: 23, № 18, 
Tahran, 1392, s. 11.
121 Jean Chardin, Sefer-nâme-i Chardin, Cilt: II, s. 701.
122 M. M. T. Nesrâbâdî İsfahânî, Tezkeri-yi Nesrâbâdî, Ermegân Basımevi, Tahran, 1317, s. 421.
123 S. E. Musevî Findereskî, Tuhfetü’l Âlem, (haz. R. Ca‘feryân), Merkez-i Esnâd-i Meclis-i Şurâ-yi 
İslâmî Yay., 1. baskı, Tahran, 1388, s. 84, 85.
124 Fidalgo Gregorio Pereira, Güzâriş-i Sefir-i Portikāl der Derbâr-i Şâh Sultan Hüseyin Safevî, (çev. 
P. Hikmet), Tahran Üni. Neşri, Tahran, 1357, s. 81.
125 Jonas Hanway, Hücûm-ı Afgan ve Zevâl-i Devlet-i Safevî, (çev. İ. Devletşâhî), Yezdân Neşriyatı, 
1. baskı, Tahran, 1367, s. 17.
126 G. F. G. Careri, a.g.e., s. 13.
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Sonuç

Sonuç olarak şunlar söylenebilir: Safevî Hanedanı’nın çöküşü, her ne ka-
dar hanedanın son şahı Şah Sultan Hüseyin zamanında vuku bulmuş olsa 
dâhi, bütün kifayetsizliğine rağmen, kendisi bu çöküşün tek suçlusu olarak 
gösterilemez. 1501 yılında ekseriyeti Sünnî kitleden oluşan İran’da, Şiîliği 
resmî mezhep olarak ilan eden Şah İsmail yönetimi, kuruluştan itibaren iç ve 
dış düşmanlarla karşı karşıya kalmıştı. Vesile olduğu fanatizm sayesinde Kı-
zılbaşları birleştirip güçlü bir ordu oluşturmuş; iç ve dış düşmanları bertaraf 
etmiş; ayrıca Timûr’un mirasını ihyaya ve Şiîliği ortadan kaldırmaya çalışan 
Şeybânîleri, başlarında Muhammed Şeybânî olmak üzere,1510’da mağlup 
edip öldürmek suretiyle gücüne güç katmıştı. Ancak 1514 yılında Osmanlı 
hükümdarı Yavuz Sultan Selim karşısında hezimete uğradı. Bu mağlubiyet, 
Kızılbaş inancının merkezini oluşturan yenilmezlik ve kutsallık zırhını da kay-
bettirdi. Bu hezimetle birlikte, Kızılbaş ordusunda parçalanmalar başgöster-
di. Bu problemi çözmek için üst makamlarda bulunan Kızılbaşların yerlerine 
Fars asıllıları ve yabancıları getiren halefi Şah Tahmâsb, eski konumlarını 
tekrar ele geçirmeye çalışan Kızılbaşların isyanlarıyla karşılaştı. Bu isyanlar, 
I. Şah Abbas’ın (1596) tahta geçişine kadar sürdü. Şah Abbas, söz konusu 
isyanları sert tedbirlerle bastırıp uyguladığı ıslâhatlarla Safevîleri güçlü bir 
devlet haline getirdiyse de, Kızılbaşların yerine Gürciler gibi yabancı menşe’li 
asker ve valileri getirmesi ve bu uygulamanın kifayetsiz halefleri tarafından da 
sürdürülmesi, hem devleti hem de hanedanı çöküşe sürükledi.

Buraya kadar verilen bilgileri ve değerlendirmeleri göz önünde bulundura-
rak Safevî Hanedanı’nı çöküşe sürükleyen belli başlı mühim sebepleri kısaca 
şu şekilde sıralayabiliriz:

1) Çaldıran Savaşı sonunda devlet kademelerinde ortaya çıkan parçalan-
ma ve ihtilâf; ardından yeni ve eski unsurların birbirleriyle mücadeleye giriş-
meleri.

2) I. Şah Abbas’tan sonra tahta geçen şahların, haremde yetişmeleri sebe-
biyle, devleti tanımamaları, devlet işlerinden anlamamaları; başka bir ifadeyle 
tahta uygun olmamaları.

3) I. Şah Abbas’ın ölümünden itibaren hanedanın çöküşüne kadar sürdü-
rülen ve “hâssa mübâşir” adıyla anılan bir sistemin uygulanması ve uygula-
ma sırasında şahsi menfaatlerin önplana çıkması. Yukarıda belirtildiği gibi, 
bu sistem, devlet kademelerinde gayr-i memnun Kızılbaşların yerlerine, başta 
Gürcüler olmak üzere yabancı etnik unsurların kullanılmasına dayanıyordu.

4) Şahların ve ileri gelen devlet adamlarının dirayetsizliklerinden fayda-
lanan valide sultanların ve harem ağalarının devlet işlerine karışmaları ve 
gitgide nüfuzlarını artırmaları.

5) Ülkenin kötü idaresi yüzünden ortaya çıkan iktisadî sıkıntılar ve halkın 
yönetimden ümidini kesmesi.

Bu tür faktörlerin doğrudan etkilediği Safevî Hânedanı, hiç beklemediği 
bir zamanda, sürekli küçümsediği Galzayilerin başını çektiği Afganistanlı ka-
bileler tarafından 1722 yılında yıkılarak tarihe karıştı. 1722’den 1729’a kadar 
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İran’a hâkim olan Galzayiler, bu tarihte Nâdir Şah tarafından bertaraf edildi-
ler; kısa bir geçiş veya belirsizlik döneminin ardından da 1736 yılında Nâdir 
Şah, İran tahtına oturdu. Böylece İran’da Afşâr Hânedanı kurulmuş oldu.
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TÜRK İNKILABI VE KİMLİĞİN MODERN OLARAK 
YENİDEN İNŞASI

Dr. Muhittin IMIL

Öz

Millî kimlik inşası, içinde zor ve uzun soluklu bir takım süreçleri barındıran 
bir toplumsal devrim sürecidir. Sömürgen ve güçlü bir ittifak karşısında verdiği 
ulusal kurtuluş mücadelesinden sonra yeniden yapılanan Türkiye Cumhuri-
yeti de böyle bir değişim sürecini başlatmış, üst üste hayata geçirdiği dev-
rimlerle toplumsal paradigmayı kökünden değiştirmeyi hedeflemiştir. Muasır 
medeniyetler seviyesine ulaşmak, aydınlanmak gibi öncelikli amaçlara sahip 
olan devrimler silsilesi, kesinlikle göz ardı edilemeyecek bir mütemmim cüze, 
olmazsa olmaz bir temel amaca yaslanmıştır.

Üç kıtaya yayılan bir vatan algısından sonra kalpgâhı (heartland) Anado-
lu’ya çekilen ve daha fazla parçalanmaya tahammülü olmayan devletin bu 
en önemli temel amacı, milletleşmektir. Sadece ve muhakkak milletleşmek su-
retiyle daha fazla parçalanmanın ve yok olmanın önüne geçilebilecek, kurulu 
sömürü düzenine ket vurmak, özgür, müreffeh ve yarınlara güvenle bakan bir 
toplum halinde yaşamak mümkün olabilecektir.

Bu düşüncelerle son derece hızlı ve kararlı biçimde hayata geçirilen dev-
rimler zincirinin hiçbir halkası, yekdiğerinden kopuk ve müstakil bir zihniyetle 
ele alınmamış, sadece bir amaca dönük olarak uygulamaya konulmamıştır. 
Hassasiyetle planlanarak gerçekleştirilen devrimler, aydın birey ve toplumu 
inşa etmenin yanı sıra birbirini bütünleyen lego parçaları gibi toplumsal olarak 
gerçekleştirildiklerinde ortaya çıkacak bir millî kimliği inşa etme vazifesiyle 
donatılmışlardır.

Anahtar kelimeler: Milli Kimlik, Devrim, Millet, Milletleşme, Milliyetçilik.

Modern Rebuilding Of Turkish Revolution And Identity
Abstract

National identity building is a social revolution process containing some 
kinds of difficult and long-termed durations. Turkish Republic that was re-
constructed after fighting nationally for independence against a powerful and 
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exploiting ally has also started such a change process and aimed at changing 
social paradigm radically by the revolutions it made one after the other. The 
sequence of revolutions with initial missions such as reaching the level of con-
temporary civilization and enlightenment relied on an absolutely unignorable 
complementary section and an indispensable basis.

The most important and basic goal of the state whose heartland receded 
to Anatolia after a perception of ‘a state spreading over three continents’ and 
which has no tolerance to break-up any more is to become a nation. It is only 
by the way of becoming a nation, certainly, to prevent more break-ups and be 
destroyed, to stop the established exploitation organization, and to be able to 
live as a free and wealthy nation looking to future with confidence.

None of the circles of revolutions sequence, actualized with these ideas 
ultimately fast and determined, was handled disconnectedly from one another 
and with a separate perception, and was implemented for only one single goal. 
Planned and actualized with a sensibility, the revolutions are adorned with the 
mission of growing intellectual individual and society alongside with building 
a national identity that would appear when realized socially like parts of toy 
blocks completing each other.

Keywords: National Identity, Revolution, Nation, Become a Nation, Nati-
onalism.

Giriş

Kapitalizmin Batıda giderek daha fazla yükselen değer haline geldiği ve 
sömürü yöntemlerini geliştirdiği 20’nci asrın başında, verdiği ulusal kurtuluş 
mücadelesiyle dünyanın sömürülen ve az gelişmiş ülkelerine rol model olmuş 
tek ülke olan Türkiye, 1924’te kapitalizm temsilcisi ülkelerle Lozan’da imza-
ladığı muahede sayesinde, hakkındaki sömürgen planları sadece erteleyebil-
diğinin farkındadır.

İdrak edeceği süreç, Sevr’de açıkça ifade edilenlerin Lozan’da sadece ta-
dil edildiğini, ama imha edilemediğini yaşayacağı acı tecrübelerle görmesini 
sağlayacaktır. Öncelikle millî birliğini koruyarak muasır medeniyetler seviye-
sine ulaşmak, bahse konu menfur emellerin imhası için tek çıkar yoldur. Son 
derece meşakkatli olan bu yolda yürüyüşe başlamanın olmazsa olmazı, sos-
yal yapıda meydana getirilmesi gereken “paradigma” değişikliğidir. Topyekûn 
kalkınma ve aydınlanmayı sağlamak ve yeniden benzer acılarla yüzleşmemek 
adına, toplumun evreni algılayış biçiminin kökten değiştirilmesi gerekmekte-
dir.

Genç Türkiye Cumhuriyeti, yeni ve bütünlüklü bir toplumsal yapıyı ta-
nımlamak amacıyla olası bütün argümanları kullanmaya çalışmış, birbiri ardı 
sıra hız kesmeden hayata geçirdiği devrimler ve yeniliklerle tasarladığı ulusal 
kimliğinin inşasına girişmiştir.

İçeriği oluşturulabilen, ya da yeniden tanımlanabilen bir kolektif kimlik 
olarak ulusal kimliğin inşa sürecinde egemen güç tarafından kullanılabilen 
metotların bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
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- Dil politikaları: Alfabe, yeni kelimelerin türetilmesi, eski kelimelerin tek-
rar kullanıma sokularak canlandırılması.

- İdeoloji oluşturma: Bahse konu topluluğa yönelik farklı açılımlar içeren 
ve diğerlerinden ayrılmayı sağlayan değişik kavramsal yaklaşımlar.

- Dinsel kimlik: Din temeline dayalı bir çerçevede toplumsal olarak farklı-
laşma üzerine dayalı politikalar.

- Tarih araştırmaları: Ortak tarihsel sürecin aydınlatılması suretiyle sosyal 
ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesi.

- Ulusal tarih oluşturulması: Toplumu oluşturan tüm bireylerin sahip çı-
kabileceği ve duygusal bağlar kurabileceği bir ortak tarihin yaratılması.

- Ortak millî kahramanlar: Tarihsel süreçte kahramanlık gösteren önemli 
şahsiyetlerin topluma mal edilmesi.

- Model insanlar: Toplumu oluşturan bireyler arasında genel kabul görebi-
lecek model şahsiyetler yaratılması ya da mevcut şahısların tanıtılması.

- Toplu gösteri, miting veya boykotlar: Aynı hedefler paralelinde ortak ha-
reketlerin sergilenmesi.

- Etnik kökenler: Toplumu oluşturan bireylerin ortak etnik bir kökeni pay-
laşması ve bunu benimsemesi.

- Ortak amaçlar: Bireyleri belirli bir yönde toplu olarak sevk etmeyi sağla-
yacak hedefler.

- Geleneksel, ulusal ve küresel değerler: Fertleri birbirine kenetleyecek or-
tak değerler.

- Ortak düşman: Topluluğu oluşturan tüm bireyler tarafından benimsene-
cek düşman topluluklar.

- Ortak dost: Toplumsal bazda kabul ve destek görmüş ortak dostlara sa-
hip olunması.

- Ortak sorunlar: Aynı sorunların toplumsal tabanda paylaşılarak benzer 
hassasiyetlerin gösterilmesi.

- Kıyafet: Diğerlerinden ayrılırken kendi arasında bütünlük sağlayan farklı 
giyim tarzlarının benimsenmesi.1

Cumhuriyet devrimlerinin ruhunda, yukarıda sözü edilen yöntemlerden 
önemli bir kısmının doğrudan, geri kalanların ise dolaylı da olsa varlığını his-
setmek son derece kolaydır. Takip eden bölümlerde söz konusu ulusal kim-
liğin inşası için atılan adımlar irdelenmeye, cumhuriyet devrimlerine kimlik 
inşası perspektifinden bakılmaya çalışılacaktır.

Milletleşme ve Millî Kimlik İnşasının Zorunluluğu

Çağın baskın paradigması olan pozitivizmin rüzgârını da arkasına alan 
genç Türkiye Cumhuriyeti, bir “Anka kuşu” gibi kendini küllerinden ve bam-
başka bir formda yaratacaktır. Ancak toplumsal paradigmayı değiştirmek 
son derece zorlu ve uzun soluklu bir iştir. Batı bu uzun yolu kat ederken, 
birkaç yüzyıl boyunca uyanamadığı bir kâbusun içinden geçmiş, devrimler, 

1 Kasım Doğan, Cumhuriyet Dönemi Kimlik İnşası, Sakarya Ünv. S.B.E., (Yayımlanmamış Doktora 
Tezi), 2008, s. 14, 15.
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katliamlar, kanlı kitle hareketlerine sahne olmuştur. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucu kadrosu ve Mustafa Kemal Atatürk, Batının kâbuslarla yaşa-
dığı bu birkaç yüzyıllık değişimi on beş yıla sığdırmaya çalışmışlardır. Ni-
hayetinde naçiz vücutlara sahip fanilerdir ve devrimlerin keskin, buyurgan 
ve hızlı icra edilmediğinde amacına ulaşamayacağını bilmektedirler. Üstelik 
yapmak zorunda oldukları, sadece paradigma değişikliği değil ama aynı za-
manda yeni bir kolektif kimliğin inşasıdır. Bu kimlik, son dönem Osmanlı 
İmparatorluğu merkezinde aydınların cılız da olsa tartışmaya başladığı ama 
periferin içselleştireceği kadar uzun boylu tanımlanmış olmayan bir kimlik-
tir. Bu kimlik, bütün farklılıkları bir kenara bırakarak emperyalizme karşı 
topyekûn mücadele veren her unsurun, ortak iradesiyle kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin temel taşını oluşturacak ve millî birliği sağlayacak 
olan Türk millî kimliğidir.

Smith, milliyetçi birlik fikrinin derin doğurguları olduğunu söyler. Bunlar-
dan biri de milletin (cumhuriyetin) birliği ve bölünmezliği (la republique une et 
indivisible) fikrini teşvik etmiş, kültürel ve siyasi türdeşlik adına bütün aracı 
organ ve yerel farklılıkların ekseriyetle zor yoluyla, ortadan kaldırılmalarını 
haklı göstermiş olmasıdır. Bunun neticesi, devletin millet olmanın aracı ve he-
terojen bir nüfusun çeşitli etnik kültürlerinin zorunlu olarak yerini alacak bir 
siyasi topluluk ve siyasi kültürün yaratıcısı haline geldiği kitlesel seferberliğe 
dayalı toplumsal ve siyasi bütünleştirme politikaları olmuştur.2

Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri üzerinden yeniden hayat bulmaya ça-
lışan genç Türkiye Cumhuriyeti de bunu başarmak zorundadır. Fransız siyasi 
ve sosyal çalkantıları sonrası “bütünlük arayışı” içerisindeki pozitivizmi,3 sü-
rekli savaş ve istilalara sahne olan yaklaşık 300 küçük devletçikten oluşan 
parçalı yapısı yerine birleşik ve güçlü bir Almanya düşüyle Alman Tarih Oku-
lu’nda kurgulanarak belirginleşen tarihselci anlayışı4 yaratan şartlar, Türkiye 
Cumhuriyeti’nde fazlasıyla bulunmaktadır. Cumhuriyet, çok etnili, çok dinli 
Osmanlı Puzzle’ının tam ortasındadır ve daha fazla parçayı kaybetmeye asla 
tahammülü yoktur. Bunun içindir ki, en başından itibaren bütün uğraşı, elde 
kalan parçaların yekpare hale gelmesini sağlamak olmuştur. Bu da sadece 
sosyal bilimlerde değil tüm bilimsel alanlarda, ya da bilim dışı tüm bakış 
açılarında meşruiyeti anlaşılabilecek doğal bir tavırdır. Her yaralı organizma 
kendisini tamire uğraşır. Her canlı varlık önce hayatiyetinin devamını sağla-
maya çalışır. Her topluluk, kurum, kuruluş ve birlikteliğin ilk ve en önemli 
gayesi de varlığını / birliğini korumaktır. Bu gaye bütün varlıkların sine qua 
none’u, biricik gayesidir. Varlık mücadelesinin dili, dini, medeniyeti, bilimi, 
bakış açısı, rengi, ırkı yoktur. Bu her dilde meşru, her zaviyede makbuldür. 
Hele hele de tökezleyenin diğerleri tarafından parçalandığı, kapitalist hege-
monyanın kurtlar sofrasında… Hele hele de düşünmeyi öğrendikçe vahşileşen 

2 Anthony D. Smith, Milli Kimlik, çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, s. 125.
3 Kemaleddin Taş, Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji, Rağbet Yayınları, 
İstanbul, 2011.
4 Necmettin Doğan, Alman Sosyoloji Geleneği, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2012.
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insanoğlunun kendi suretinde yarattığı topluluklar ve medeniyet dediği tek 
dişi kalmış canavar karşısında.

Bu bağlamda ortak bir tarihin yaşanmışlıklarına ve gelecek ülküsüne sa-
hip toplulukların kolektif kimliklenmesiyle oluşacak millet ve henüz tamam-
layamadığımız milletleşme olgusunu tartışmak gerekmektedir. Milletleşme, 
hem bir tarihi tekâmül hem de sivil toplum özelliklerine dayalı bir oluşumun 
yansımasıdır.5

Milletleşme süreci, millet kavramıyla hiç tanışmamış devrin toplumsal ya-
pısında, hem merkez hem de perifer için bir ‘paradigma değişim süreci’dir. 
Yeni bir evren algısı inşa etmek arzusunda olan kurucu iradenin kısa za-
manda bitirmek üzere “sonradan tamamlanabilecek eksikliklerinin farkında 
olarak” başladığı ve tamamen yeni olana isnat edilen sosyal-bilimsel bir dev-
rimdir.

Tarihi ülke, yasal-siyasi topluluk, topluluk fertlerinin yasal siyasi eşitliği 
ve ortak sivil kültür ile ideoloji, milletin standart sivil-teritoryal Batılı modeli-
nin oluşturucularıdır. Buna mukabil olarak Doğu Avrupa ve Asya’da secere-
cilik (jenealoji), ve varsayımsal soy bağları, halkın seferber edilmesi, yerli dil, 
adet ve geleneklerle belirginleşen alternatif bir etnik-jenealojik millet kavramı 
bir meydan okuma olarak öne çıkmıştır.6 Türk İnkılabı milleti oluşturan doğal 
ve tarihi olguları, siyasal varlıkta birlik, dil birliği, yurt birliği, köken birliği, ta-
rihi yakınlık ve ahlaki yakınlık olarak belirlemiştir.7 Atatürk’e göre,

“Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak hususunda 
müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve sahip olunan mirasın mu-
hafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan insanların 
birleşmesinden vücuda gelen cemiyete millet namı verilir.”8

Türk millî kimliğinin inşasında olduğu kadar mükemmel ve uyumlu bir 
dağılıma ve “Altın Oran”a sahip olmasalar da aslında tüm millet ve milliyetçi-
likler, terkiplerinde dikotomik bir biçimde değişen oranlarda her iki anlayış-
tan (sivil-teritoryal ve etnik-jenealojik) unsurlar barındırırlar.

Kurtuluş mücadelesi sonrasında yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu 
iradesi de biri sivil-teritoryal unsurlara vurgu yapan Batılı, diğeri etnik-jenea-
lojik unsurları öne çıkaran Doğulu olmak üzere birbirinden ayrı düşünüleme-
yecek iki farklı milliyetçilik algısıyla millî kimliğin modern yeniden inşasına gi-
rişmişlerdir. Modern millî kimlik, beslendiği bu iki farklı bakış açısıyla, hâkim 
etnik unsura dayanmakla birlikte sınırları içerisinde etnisiteyi aşan bir Türk 
Milleti tanımı yaparak cumhuriyetin tüm vatandaşlarını hür, eşit, kişisel hak 
ve özgürlükleri devlet tarafından güvence altına alınmış bireyler / vatandaşlar 
olarak tanımlamıştır.

5 Orhan Türkdoğan, Niçin Milletleşme, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 1995, 
s. 3.
6 Smith, a.g.e., s. 28-32.
7 Afet İnan, Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara, 1998, s. 22.
8 İnan, a.g.e., s. 23-24.
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1924 Anayasası, 88’inci maddesinde “Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı 
olmaksızın vatandaşlık itibarıyla, Türk itlak olunur.” şeklinde bir Türk tanı-
mı yapmıştır. Bu tanım din ve ırk farklılıklarının bulunduğunu en baştan 
açıkça kabul eden, ancak Türklüğün dini ve etnik ayrımın üstünde, vatan-
daşlıkla siyasi ve ülke ile teritoryal bir kavram olduğunun altını çizen bir 
tanımdır. Atatürk de aynı dönemde “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye 
halkına Türk milleti denir.” diyerek bunu teyit etmiştir.9 Kurucu iradenin 
amacı, millî kimliğin inşası, homojen bir kültürel dokunun oluşturulma-
sı ve özgür bireyin yaratılmasıdır. Muasır medeniyet seviyesini yakalamak 
adına kimseye benzemeye çalışılmayacak, taklit edilmeyecek, bilakis özle-
şilecektir. Atatürk’ün devrimi; insanı kulluktan, reayalıktan, uyrukluktan 
kurtaran bir yurttaşlar devrimidir. Yani Türk insanı artık ne ağa kulu, ne 
sultan reayası, ne de Osmanlı Devleti uyruğudur. Türk insanı artık sadece 
özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.10 Öncesinde parçalanmış Osmanlı 
kimliği içerisinde hiçleşmiş olan bireye vatandaş olarak geniş bir varlık sa-
hası tanımlanmıştır.

Ülkemizde 19’uncu asırda fitili ateşlenerek tartışılmaya başlanan millet-
leşme süreci, Avrupa’da başlayan ulusal uyanışların etkisiyle, ümmet zemi-
ninde toplumsalı yeniden inşa ihtimali kalmadığının yönetici elit tarafından 
acı tecrübelerle öğrenildiği, milletleşme anlamında kendini küllerinden yara-
tan bir öze dönüş sürecidir. Bu süreç öncelikle millet tanımını yeniden yap-
mayı gerektirir. Ziya Gökalp milleti şöyle açıklar:

“İnsan için manevi yapı maddi yapıdan önce gelir. Bu yüzden milliyette 
şecere (soy kütüğü) aranmaz. Yalnız eğitimin ve ülkünün millî olması ara-
nır. Normal bir insan hangi milletin eğitimini almışsa ancak onun ülküsü-
ne çalışabilir. Çünkü ülkü, bir yüksek heyecan kaynağı olduğu içindir ki, 
aranır. Oysa eğitimiyle büyümediğimiz bir toplumun ülküsü, ruhumuza 
asla büyük bir heyecan veremez. Aksine eğitimini almış olduğumuz toplu-
mun ülküsü, ruhumuzu büyük heyecanlara boğarak mutlu yaşamamıza 
sebep olur.”11

Atatürk’ün millet anlayışı da “fikirlerimin babası” dediği Gökalp’ten ayrıl-
maz. O’na göre milletin en kısa tanımı şudur: “Aynı harstan (kültürden) olan 
insanlardan oluşan topluma millet denir.” Atatürk’e göre önemli olan, şu veya 
bu şekilde, ortak değerlerin, ortak inanç ve ideallerin, ortak millî kültürün 
ve özellikle aynı devlete ve aynı millete mensup olma duygusunun korun-
ması ve durmadan geliştirilmesidir. Ortak millî kültürün oluşmasında, ortak 
bir vatanda aynı devlete sadakatle bağlı yurttaşlar olarak birlikte yaşama-
nın, ortak zaferlerin ve hatıralar mirasının, birlikte sevinip birlikte acılara 
ve fedakârlıklara katlanmanın, geleceğe dönük ortak ümitlerin, ortak millî 
ahlâkın önemini hatırlatan Atatürk, millî birlik ve beraberliğin korunup güç-

9 İnan, a.g.e., s. 18.
10 Ceyhun Atuf Kansu, Halk Önderi Atatürk, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1972, s. 62.
11 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Toker Yayınları, İstanbul, 2002, s. 27.
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lendirilmesinin önemi üzerinde hassasiyetle durmuştur.12 Bunun içindir ki, 
Atatürk, Sarayburnu’nda halka yeni harfleri öğretip fakülteler açarken, arke-
olojik kazılar düzenler ve halkevlerini kurarken, tiyatro yapıtları yazdırır, ope-
ralar besteletip konservatuvarların çekirdeğini oluştururken, Resim-Heykel 
Müzesi’ni kurarken, Tarih ve Dil Kurultayları düzenleyip Tarih ve Dil Kurum-
larını kurarken, ölümünün yaklaştığı günlerde bile dil ile uğraşırken, kısaca 
işe başladığından son gününe değin sürekli bir “Kültür Yayıcısı” rolündedir.13 
Yine bunun içindir ki, “Türk olanı” değil “Türküm diyeni” bahtiyar addetmiş, 
Diyarbakır ve Van’dan Makedonya’ya hep bir ırkın evlâtları, aynı cevherin 
damarları olduğunu söylemiştir.14

Türk İnkılabı ve Millî Kimlik İnşasının Dolaysız İlişkisi

Milli mücadele sürecinde ve sonrasında atılan her adım, hayata geçiri-
len her yenilik milli birlik ve beraberliğin, her iki yönüyle (sivil-teritoryal / 
etnik-jenealojik) tanımlanan millî kimliğin ve paradigma değişim sürecinin 
temeline bir tuğla daha yerleştirmek gayesine matuf olarak icra edilmiştir. 
Türkdoğan, ideal milleti, kendi içinde çelişme, çatışma, çözülme ve parçalan-
ma unsurlarına hayat hakkı tanımayan, kulluk yerine demokratik ve katılım-
cı bir yapılaşmaya dayalı millî bir topluluk olarak tanımlar.15 Sözü edilen ideal 
milleti inşa etmek ve milletleşmek için içerideki çelişme, çatışma, çözülme ve 
ayrışmaları yok etmek gerekmektedir. İlerleyen bölümlerde cumhuriyetin ila-
nından yaklaşık bir asır sonra bile sıklıkla akamete uğradığı ve devamcı kad-
rolar tarafından yeterince anlaşılamadığından henüz tamamlanamamış olan 
milletleşme ve millî kimlik inşası çabaları ile ilk onbeş yılda mantıklı bir sırayı 
ve belirli bir olgunlaşma sürecini gözeterek hayata geçirilen devrimlerin ruhu 
incelenmeye çalışılacaktır.

Sınıfsız, İmtiyazsız, Kaynaşmış Bir Kitle İdeali: Eğitim ve Dil Politikaları

Cumhuriyet devrimlerinin en önemli temel gerekçelerinden birini ve ideo-
lojisinin temelini oluşturduğuna inandığımız milletleşme düşüncesinin, millî 
sınırlar içerisinde yer alan tüm topluma içkin hale getirilmesi ve millî kimli-
ğin toplumsal şuurda tam anlamıyla resmedilebilmesi için bir millî eğitim se-
ferberliği başlatılmıştır. Söz konusu seferberlik alfabe değişiminden Tevhid-i 
Tedrisata, halkevleri ve halkodalarında başlatılan okuma-yazma seferberli-
ğinden yaygın okullaşma çalışmalarına ve köy enstitülerine kadar çok geniş 
bir yelpazede yekdiğeriyle uyumlu ve eşgüdümlü olarak düşünülüp hayata 
geçirilmiş bir dizi reformist uygulamayı içine alır.

Teritoryal milliyetçiliğin ve yaratmaya çalıştığı kimliğin en önemli özelliği 
sivil eğitimdir. Yeni devlet rejimleri bütün nüfusu okur-yazar yapmak ve ilk 

12 Turhan Feyzioğlu, “Atatürk ve Milliyetçilik”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, AKDTYK Atatürk Araş-
tırma Merkezi, Ankara, 2004, s. 54.
13 Macit Gökberk, Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1983, 
s. 312.
14 Feyzioğlu, “a.g.m.”, s. 52.
15 Türkdoğan, a.g.e., s. 108.
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eğitim bazen de orta eğitimden geçirmek için içeriğinin de özenle belirlendiği 
seferberlikler ilan ederler.16 Bu bağlamda millî kültür ve benliğin yeni yeti-
şen nesillerde kurumsal olarak oluşturulması ve korunmasını sağlamak Türk 
devriminin de birincil vazifelerindendir. Bu vazifenin ifası için 1920 yılında 
Maarif Vekâleti kurulmuş, 1926 yılında Maarif Teşkilatı hakkında çıkarılan 
kanunla ilk ve orta öğretimin esasları belirlenmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanu-
nu için verilen önergenin gerekçesinde, Saruhan Milletvekili Vasıf Çınar ve elli 
arkadaşı özetle şöyle diyorlardı: “Bir milletin fikir ve duygu bakımından birliğini 
sağlamak için öğretim birliği, en doğru, en bilimsel, en çağdaş ve her yerde ya-
rarları görülmüş bir ilkedir. Bir millet fertleri ancak bir eğitim görebilir. İki türlü 
eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir.”17 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 
yamalı bohça görünümündeki çok başlı eğitim sistemine son verilerek med-
reseler ve misyoner yuvaları haline gelmiş olan yabancı okullar kapatılmış, 
azınlık okulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanarak denetlenmiş, bu okullar-
da Türkçe’nin okutulması zorunlu kılınmıştır. Böylece yabancı okullar, azın-
lık okulları, 19’uncu yy.da açılan çağdaş okullar, eski usulde eğitim veren 
mektepler ve medreseler arasında bocalayan gençlerin çağdaş, millî ve laik bir 
eğitim alabilmelerinin yolu açılmıştır.18 Türkdoğan’a göre eğitim ümmetten 
millete geçiş ve millî kültür ekseni etrafında milletleşmeyi gerçekleştirecektir. 
Bunun için hareket noktası millî kültür kavramının belirlenerek kaynakların 
tespit edilmesidir. Önce kültürün Asyatik yapısına yönelerek dil ve tarih tezle-
rine dayalı yeni bir kimlik arayışına girişilir. Dil ve tarih tezi ihtilalin rönesansı 
olmuş, din de Gökalp’in gündeme getirdiği “lâdini” (lacius) kavramıyla yeni 
bir reforma uğramıştır. Millî eğitim sistemi, dil, tarih ve dinde yapılacak yeni 
reform ve rönesans girişimlerinin taşıyıcısı görevini yüklenmiştir.19 Atatürk, 
eğitimde birlik fikrine atfedilen önemi 1921 yılında icra edilen 1’inci Maarif 
Kongresi’nde yaptığı konuşmasında şöyle ifade eder:

“Bir millî eğitim programından söz ederken, eski devrin boş inançların-
dan ve yaratılışımızla hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, Doğudan ve 
Batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, millî karakterimiz ve 
millî tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü millî dehamızın 
gelişmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir. Herhangi bir yabancı 
kültür, şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar 
ettirebilir.”20

Önce örgün eğitim sisteminin kökleştiği günümüzde, öğrenci sayıları esa-
sında üniversitelerin yoğunlaştığı illerimize, sonra fikri temelleri 1935 yılına 

16 Smith, a.g.e., s. 184.
17 TBMM Zabıt Ceridesi, 3.3.1340. İkinci İçtima, Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve elli refikinin tevhidi 
tedrisat hakkında teklifi kanunisi ‘(2/306), s. 24-27.
18 Sinan Meydan, Akl-ı Kemal Atatürk’ün Akıllı Projeleri, İnkılap Kitabevi, Cilt: 1, İstanbul, 2012, 
s. 40.
19 Türkdoğan, a.g.e., s. 61.
20 “Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri”, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştır-
ma Merkezi, Cilt: II, Ankara, 1997, s. 19.

225_Muhittin_İmil.indd   8 14.12.2016   13:08:14

182



9MUHİTTİN IMIL / TÜRK İNKILABI VE KİMLİĞİN MODERN OLARAK YENİDEN İNŞASI

dayanmakla birlikte 1940 yılında yasalaşan Köy Enstitüleri dağılım haritası-
nın bütün ülke coğrafyasını kapsayan homojen karakterine bakılacak olursa, 
cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim alanında hayata geçirilen değişikliklerde 
bireysel/toplumsal aydınlanma ve kimlik inşa çabası rahatlıkla görülecektir. 
Köy Enstitüleri, ülkenin en ücra köşelerindeki köy çocuklarına kadar ulaşa-
rak fırsat eşitliğiyle birlikte bireysel ve toplumsal aydınlanma amacına yönelik 
olarak son derece hassas bir planlamayla dağıtılmışlardır.21

Ulus devletin öncelikli hedefi, kendi sınırları içerisinde homojenleşmek, sı-
nırlar dışındaki unsurlarla ise bir şekilde birleşmek suretiyle bütünleşmektir. 
Modern dönemde milliyetçilik, homojen bir dünya inşa etmeye çalışmakta-
dır.22 Ulus devlet, bireyin yaşamındaki hemen her alanı ulusal bir ruhla ye-
niden şekillendirerek, yurttaşı en üst aidiyet biçimi olarak “ulus”a bağlamayı 
amaçlamış, bu bağlamda dil, en etkili uluslaştırma araçlarından biri olarak 
kabul edilmiştir.23 Nitekim Mustafa Kemal Atatürk,

“Türk milleti demek Türk dili demektir. Türk dili Türk milleti için kutsal bir 
hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahla-
kının, an’anelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin; kısacası, bugün kendi 
milliyetini yapan her şeyinin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görü-
yor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”24

sözleriyle Türk dilinin millî kimlik inşasındaki önemine işaret etmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın geçmişinden aldığı derslerle 1 Kasım 

1928’de Yeni Türk Alfabesini kabulündeki ilk amaç, hemen sonrasında açılan 
millet mektepleriyle toplumsal homojenleşme ve aydınlanmayı gerçekleştir-
mektir. İkinci amaç çoğu millî kimlik inşasında da görülen devrim sonrası 
okuma yazma seferberliğinin hızla hayata geçirilmesiyle birlikte muasır me-
deniyet seviyesine ulaşmak ve geçmektir. Üçüncü ve son bir amaç vardır ki, 
örgün eğitim ve resmî tarih bu amaca fazlaca yer vermez. Bu son amacı Ata-
türk’ün siyasi ve sosyal meseleleri bile harita üzerinde istişare etme düsturu-
na uygun olarak kronolojik sırayla ele almak, anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 

1917 yılında Çarlık Rusya’sı Bolşeviklerin Menşeviklere karşı kazandıkları 
zaferle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak yeniden teşkilatlanırken 
aynı yıl Yakut Türklerine bugün bizim kullandığımız Latin Alfabesi verilir.25

1919’da Samsun’da başlayan millî mücadeleyi yakından izleyen Sovyetler 
Birliği yönetimi ile öncelikle arkamızı sağlama alarak yeni bir cephe açma teh-
didini bertaraf etmek ve Sovyet boyunduruğu altındaki Türk topluluklarından 
gelecek yardımı engellemelerine mani olmak için en başından itibaren iyi iliş-

21 Ayrıntılı bilgi için bkz. Pakize Türkoğlu, Tonguç ve Enstitüleri, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 
1997.
22 Şenol Durgun, Ulus İnşası ve Milliyetçilik, Binyıl Yayınevi, Ankara, 2014, s. 141.
23 Hüseyin Sadoğlu, Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 
2010, s. 3.
24 İnan, a.g.e., s. 18.
25 Ümit Özgür Demirci, “Türk Dünyasında Latin Alfabesine Geçiş Süreci (Geçmişten Günümüze)”, 
Türk Yurdu Dergisi, Sayı: 287, Cilt: 31, 2011, s. 226.
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kiler geliştirilir. Nitekim Sovyet hükümranlığındaki Türk toplulukları, millî 
mücadeleye bugün bile hatırası önünde saygıyla eğildiğimiz büyük yardımlar 
sağlamış, kadınların ziynet eşyalarına kadar var olan birikimleri yedi düvele 
karşı savaşan Anadolu Türklüğünün mücadelesine katkı için gönderilmiştir.

Her ne kadar komünist rejime geçileceğini düşünseler de sadece dört yılda 
işgalci güçlerin defedilerek 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesi, Sovyet 
yöneticilerin bu kadar kısa sürede emperyalizmi yenen Anadolu Türklüğü ve 
yakın gelecekteki olası emelleri hakkındaki kuşkularını artırmıştır. Zira en 
zor zamanlarında gönülden yardımlarını esirgemeyen Türk toplulukları, genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin çok küçük çabalarına büyük karşılıklar verecek bir 
gönül bağına sahip olduklarını ispat etmiştir.

Bolşevik yöneticiler, komünist rejime geçmeyeceğini öğrendikleri Türkiye 
Cumhuriyeti’nin millî mücadelesini gönülden destekleyen Türk Toplulukları 
ile Anadolu Türklüğünün gönül köprülerini koparmak maksadıyla 26 Şubat 
1926 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilen 1’inci Türkoloji Kongresi’ni destek-
lemiş, peşinden Türk düşünürlerin kurultaya sundukları raporlarla bugün 
kullandığımız Latin alfabesi, “Birleştirilmiş Yeni Türk Alfabesi” adıyla bütün 
Sovyet Türkleri için kabul edilmiştir. Bu karar öncesinde Yakut Türkleri ve 
Azerbaycan Türkleri hariç Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar neredeyse tüm 
dünya Türklüğü Arap alfabesi kullanmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk, Bakü 1’inci Türkoloji Kongresi’ni Fuat Köprülü 
ve Hüseyinzâde Ali Bey vasıtasıyla izlemiş,26 iki yıl sonra 1 Kasım 1928’de ilk 
sayılan gerekçelerle birlikte dünya Türklüğü ile var olan tarihsel ve kültürel 
bağları korumak için Latin alfabesi kökenli Yeni Türk alfabesine geçişi sağ-
lamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu hamlesi Sovyet yöneticileri oldukça telaşlan-
dırmış, sonunda 15 Ağustos 1930 tarihinde “Yeni Türk Alfabe Komitesi”nin 
isminden “Türk” adı silinerek “Yeni Alfabe Komitesi” şekline dönüştürülmüş 
ve merkezi Moskova’ya taşınmıştır. Bu tarihten itibaren hızla bütün Türk top-
lulukları farklı sayıda harflerden oluşan Kiril kökenli alfabelere geçirilerek27 
kendi aralarında anlaşmaları engellenmek, büyük oranda örtüşen dilleri fark-
lılaştırılmak ve Türkiye Cumhuriyeti ile var olan bağları koparılmak istenmiş-
tir.

Buna rağmen Atatürk 29 Ekim 1933 tarihinde söylediği,

“Bugün Sovyetler Birliği, dostumuzdur; komşumuzdur, müttefikimizdir. 
Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bu gün-
den kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi par-
çalanabilir, ufalabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından 
kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne 

26 Ömer Faruk Demirel, 1. Türkoloji Kongresi ve Menzel, 1926 Bakü Türkoloji Kongresinin 70. Yıl 
Dönümü Toplantısı, TDK, Ankara, 1996, s. 29.
27 Betül Aslan, “Sovyet Rusya Hâkimiyetinde Yaşayan Türklerin Ortak “Birleştirilmiş Türk Alfa-
besi”nden “Rus Kiril” Alfabesine Geçirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 40, Erzurum, 2009, s. 357-374.
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yapacağını bilmelidir… Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı 
bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. 
Hazır olmak, yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lâzım-
dır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevî köprüleri sağlam tutarak. Dil 
bir köprüdür… İnanç bir köprüdür… Tarih bir köprüdür… Köklerimize in-
meli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (Dış 
Türklerin) bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız 
gereklidir…”28

sözüyle, kurulan millî kimliğin jenealojik yönüne yapılan vurgunun önemini 
asla yitirmeyeceğini açıkça beyan etmiştir.

Son tahlilde, yabancı kelimelerin atılması ve dilin sadeleştirilmesinden al-
fabe değişimine kadar değişen bir çizgide 19’uncu yy. başlarına uzanan dil 
tartışmalarının neticesi olarak, 1928 yılında Latin harflerinin kabulü, kimi 
çevrelerin iddia ettiği gibi bir milletin bir gecede cahil bırakılması değil bilakis, 
ümmi ve parçalanmış kimlikli bir toplumun aydın ve homojen bir millete dö-
nüşmesi ve bu aydınlığın aynı zamanda bütün etnik bağları ve inanç farklı-
lıklarını kapsayan bir birlik şiarına vesile olmasını sağlama amacına dönük 
iyi hesaplanmış bir harekettir. Latin harflerinin kabulü, hem sınırların içinde 
Batılı sivil-teritoryal, hem de çok ötesinde Doğulu etnik-jenealojik bir millî 
kimliğin inşası için atılmış dev bir adımıdır. Dil devrimi üzerine odaklanmış 
bu hummalı inşa çabalarını Ceyhun Atuf Kansu şöyle özetler: 

“Uygarlığımızı yeniliyoruz, yeni kavramlar gerekiyor bize; uluslaşıyoruz, 
yeni düşünceler gerekiyor bize; halkçı bir düzen kuruyoruz, halkla köp-
rü kuran yeni yazın gerekiyor bize. Bunlar en başta, dile dayanan, dile 
yaslanan sorunlardır. Yeni bir uygarlığı, yeni bir toplum düzenini, ulus 
gerçeğine dayanan yeni bir yaşamı, yeni bir dille kuracağız.”29

Devrimin İdeolojisi: Altı Ok

Konumuz bağlamında ideoloji kavramını, siyasi ya da toplumsal bir öğreti 
meydana getiren, siyasi ve toplumsal eylemi yönlendiren düşünce, inanç ve 
görüşler sistemi; bir topluma, bir döneme ya da toplumsal bir sınıfa özgü 
inançlar bütünü olarak tanımlamak mümkündür.30

Bizatihi Atatürk, “Ben manevi miras olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma, 
hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve 
akıldır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde 
akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar” sözleriy-
le cumhuriyet ideolojisinin akıl ve ilmin ışığında sürekli değişim olduğunun 
altını çizmiştir.31 Dolayısıyla cumhuriyet ideolojisinin çağdaş bilim rehberli-
ğinde sürekli kendisini yenilemesi gerektiği bir ön şart olarak belirlenmiştir. 
Bununla birlikte millî kimlik inşası açısından bakıldığında Cumhuriyet ideo-

28 İsmet Bozdağ, Atatürk’ün Sofrası, Kervan Yayınları, İstanbul, 1971, s. 26-27.
29 Ceyhun Atuf Kansu, Atatürkçü Olmak, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1990, s. 115.
30 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 831.
31 İsmet Giritli, Kemalist Devrim ve İdeolojisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1980, s. 13.
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lojisinin en temel anlamda, “sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle” vücuda 
getirmek için atılması gereken adımların belirlendiği ve devrimlerle eyleme 
döküldüğü bir bakış açısını ifade ettiğini söylemek mümkündür.

Benzerlerine kıyasla çok kısa bir zaman diliminde, toplumsal yapının doğ-
ru tahlili ve iyi bir planlamayla uygulamaya konan birbiriyle bağlantılı dev-
rimler, Türk millî kimlik inşasının temel karakteristiğini oluşturur. Bütün 
bu devrimlerle birlikte Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin milliyetçilik anlayışını 
öncüllerinden ayırt edebilecek nesnel bir ölçüt olarak bir ideolojisi de vardır. 
Söz konusu ideoloji, Atatürk ve kurucu iradenin uzun yıllar ve yorucu mü-
cadelelerden sonra deneyimlerinden süzülerek oluşturulan ve 5 Şubat 1937 
tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yapılan değişiklikle kurumsal 
bir resmiyete kavuşturulan altı ilkeden ibarettir. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, 
Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık.32 1923-1938 yılları arasında ya-
pılan devrimlerin tamamı söz konusu ilkelerle doğrudan bağlantılıdır. Örneğin 
saltanat ve hilafetin kaldırılması Cumhuriyetçilik, dil-tarih yenileşmesi milli-
yetçilik, eğitim birliği, tekke ve zaviyelerin kapatılması laiklik, kamulaştırma ve 
ekonomik uygulamalar devletçilik, tarım ve sağlık atılımları halkçılık, hukuk 
ve yenilikçi girişimler devrimcilikle ilişkilidir. Bu ilişkiler altı ilkenin bütünlüğü 
içinde ayrıca birbirlerine bağlanmışlardır.33 Bahse konu ilkeler her ne kadar 
Batı’da meydana gelen büyük devrimler sırasında ortaya atılmışsa da Tür-
kiye’de olduğu gibi büyük bir devrimin ve yeni kurulan bir devlet sisteminin 
temelini oluşturmamıştır. Türk devriminde bu ilkelerin her biri kendi başına 
bağımsız bir değer taşıdığı gibi ilkelerin tümü de devrimin amaçladığı Cumhu-
riyet Türkiyesi’ndeki paradigma ve zihniyet değişimini tarif etmektedir.34

Cumhuriyet ideolojisinin öncüllerinden temel farkı, soğuk, kalıplanmış ve 
dogmatik olmayışında, kendisini sürekli gelecekte konumlandırmasında, sa-
dece ve sürekli çağdaş olana yönelmesinde aranmalıdır. Bunun için muasır 
medeniyetler seviyesine ve hatta ilerisine geçmeyi temel hedef olarak belirle-
miştir kendisine. Bunun için oluşturmak istediği kitle adına, tam da olması 
gerektiği gibi toplum yararına pragmatizmi önceler. Toplumsal yapının bütü-
nü için neyin iyi, güzel ve doğru olduğuna inanıyorsa onu hayata geçirmeye 
çalışır. Gerçekleştirmeye çalıştığı kaynaşmış, sınıfsız, imtiyazsız ve eşit top-
lum ütopyası, aynı zamanda imtiyazlıların ödünler vermesi ve sıradanlaşma-
sı anlamına geldiğinden daha ziyade toplumsal elit tarafından eleştirilmiştir. 
İmtiyazlarını başlarında taşıdıkları alamet-i farikalarıyla ifade edenler tek tip 
şapkayı, kıyafetleriyle ifade edenler kıyafet devrimini, tek imtiyazları Osman-
lıca/Arapça okuyup yazabilmek olan sözde aydınlar ve mollalar ise harf dev-
rimi gibi eğitim alanında yapılan devrimleri ve Kur’an’ın Türkçeye çevrilmesi 
gibi din alanında yapılan yenilikleri kıyasıya eleştirmişlerdir.

32 Macit Gökberk, Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1983, 
s. 322-327.
33 Metin Aydoğan, Ülkeye Adanmış Bir Yaşam (2) Atatürk ve Türk Devrimi, Umay Yayınları, İzmir, 
2006, s. 376.
34 Enver Ziya Karal, Atatürk ve Türk Devriminin Özellikleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 
Ankara, 1992, s. 414.
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Oysa kurucu irade, Bolşevik S.S.C.B.’nin tersine, tek kutuplaşmanın ne-
redeyse tüm Doğu toplumlarında rastlanan avam-havas kutuplaşması, diğer 
bir ifadeyle merkez-çevre dikotomisi olduğu bir toplumda bunu da yok etmeyi 
amaçlayarak sınıfsız, sömürgen Batılı emperyalizmin tersine imtiyazsız, daha 
fazla bölünmeye tahammülü olmayan, aynı ufka bakan ve farklılıkları asgari 
düzeye indirgenmiş olan kaynaşmış bir kitleyi oluşturma amacını taşıyan bir 
millî kimlikle tarif etmiştir ideolojisini. Bu konuda fikir serdeden Türk aydı-
nının kanımızca en sık rastlanan düşünsel patolojisi, cumhuriyetin kurucu 
ideolojisini başlı başına bir fikir ve eylem hareketi olarak görmeyi beceremedi-
ğinden Marksizm, Nasyonal Sosyalizm, Faşizm, Liberalizm gibi devrin bilinen 
ideolojilerinden herhangi birine yaslanma telaşıdır. Oysa cumhuriyet, sayılan 
ideolojilerin tersine sürekli çağdaşlaşmayı amaç edinmiş, bilimsel, pragmatik 
ve bu yönüyle durağanlıktan uzak, özgün bir düşünce sistemine sahiptir.

Seküler Devlet Anlayışı ve Din Politikaları

Her şeyden önemli ve öncelikli olarak milletleşmek, var olan ayrışmala-
rı gidermek zorunda olduğunun bilincinde, aynı zamanda dini düşüncenin 
toplumsal yapının tüm katmanlarındaki karşılığı ve öneminin farkında olan 
Cumhuriyet, millî kimlik inşası ve toplumsal birliğe yardımcı olmak için halk 
İslam algısını, sahip olduğunu düşündüğü gayri-millî arazlarından arındır-
maya ve çeşitli sırf dini gruplar tarafından parçalanmış olan dini yapının bü-
tünleştirilmesini sağlamaya çalışmıştır.

Durkheim’da ifadesini bulduğu şekliyle korkutucu ve büyüleyici sır olan 
kutsalın tecrübesi, her ne kadar önce din kurucusunda sübjektif olarak yaşa-
nıyorsa da, daha sonra tilmizlerle paylaşılmak suretiyle objektifleşmekte, ete 
kemiğe bürünerek ve içine doğduğu evren algısıyla sürekli etkileşerek dün-
yevileşmektedir. Bu süreçte dinsel düşüncenin her zaman birleştirici, dünya 
kurucu ve bütünleştirici toplumsal işlevler gördüğünü söylemek, iyi niyetli 
ve teolojik bir bakış açısı olacaktır. Her din, özellikle ilk başlarda toplumsalın 
inşasını sağlarken, sosyal gelişim ve değişimi yaratıcı/hızlandırıcı etkiler gös-
terecek, zamanla toplumsal gerçekliğin sahip olduğu aksaklıklara da sahip 
olacak, ikaz, itiraz ve protestolara maruz kalacak, bağlıları tarafından vazet-
tiğinin dışına taşırılacak, kimi zaman sosyal ve siyasi olarak başlayıp dini 
mahiyetler arz eden toplumsal farklılaşmaların da çıkış noktası olabilecektir. 
Din, ilk defa objektifleştiğinde ve takip eden kurumsallaşma/doktrinleşme 
sürecinde, kendi dairesini belirleyip diğerlerini öteki, kâfir, zındık ve mülhid 
ilan ettiğinde ayrıştırıcı bir rol de üstlenir. Bunun ötesinde, kurumsallaşan 
din zamanla itirazların nesnesi olacak ve âdeta mitoz bölünmeyle fırkalaşa-
rak/mezhepleşerek kendi içerisinden farklı özellik ve büyüklüğe sahip sırf 
dini gruplar üretecektir.35

İkili dini gruplar tasnifinin ikincisi olan sırf dini gruplar, doğal olmayan ve 
bizatihi dini düşünce tarafından oluşturulan gruplardır. İslam dininde Sün-

35 Muhittin Imıl, Ulus İnşa Sürecinde PKK ve Din İlişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalı, (Yayımlanma-
mış Doktora Tezi), Isparta, 2016, s. 63.
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ni-Şii ayrışması, mezhepler, tarikatlar, cemaat, cemiyet ve benzeri dini yapı-
lanmalar söz konusu sırf dini gruplar arasında sayılabilir. Evrensel dinlerle 
birlikte sürekli ve etkili hale gelen söz konusu gruplar, öncekilerden farklı, 
özel ve çok güçlü bağlara sahip bir cemaatleşme türünü ortaya çıkarmıştır.36 
Söz konusu cemaatleşme türü kendi içerisinde son derece güçlü bağlara sa-
hip bir kolektif kimlik olmakla birlikte kendi kimlik dairesinin dışında bıraktı-
ğı diğer tüm ötekilere karşı da bir o kadar dışlayıcı özellikler gösterir. Gruptan 
kaynaklanan dini bağlar, diğer tüm doğal (aile, akraba, vb.) ve sosyal bağların 
gerektiğinde karşısına çıkmak ya da yok etmek üzere önüne geçer.

Akgül, yeni bir ulus yaratma sürecinde, uluslar üstü, evrensel bir kimlik 
olan ve temel referansları çoğulcu bir değer sistemine dayanan dinin, farklılık-
ları tekil bir kimliğe indirgenmiş ulusal kimliğin oluşumuna sağlayacağı katkı 
söz konusu olduğunda, bu dinin alanının yeniden tanımlanarak belirlenmesi 
gerektiğini belirtir. Burada temel sorun, geleneksel yapının karakteristikleri 
olan imparatorluk ve İslamiyet yapısından, simgesel olarak kozmopolit ve ev-
renselci vurgularından temizlenmiş, homojen bir toplumu hedefleyen ulus te-
melli bir kültür ve ideoloji üretmektir.37 Bu maksada yönelik olarak, öncelikle 
dinde ayrışma ve yozlaşmaların önüne geçmek maksadıyla uzun zamandan 
beri kuruluş amaçlarının dışına çıkmış/çıkarılmış olan tekke ve zaviyeler ka-
patılmış, bu adımla tarikat, cemaat, tekke ve zaviyelerde temsil edilen sırf dini 
grupların bölerek farklılaştırdıkları/ayrıştırdıkları kutsala ilişkin toplumsal 
tasavvur, homojen hale getirilmeye çalışılmıştır. 

Anderson, dinsel öğretinin devamını sağlamak konusunda belki de en 
önemli ve öncelikli hususun, kutsal metinlerin dilinin de kutsallaştırılması, 
metinlerin başka bir dille okunması ya da yazılmasının engellenmesi olduğu-
nu belirtir. O’na göre bu anlamda tıpkı Çin karakterleri gibi klasik Arapça da 
işaretlerden bir cemaat yaratmaya hizmet etmiştir. Allah’ın hakikatine ancak 
Arapçada yazılmış işaretlerle ulaşmak mümkün ve yerine başka bir şey ko-
namayacağı için İslami gelenekte Kur’an, yakın zamana kadar kelimenin tam 
anlamıyla çevrilemez olarak tasarlandığından, diğer dillere çevrilmemiştir.38 
Anderson’un belirttiği gerekçeye bağlı kalmak suretiyle, Arapça sayesinde 
oluşturulan cemaat duygusunun Arabi-Kureyşi İslam anlayışına hizmet ettiği 
ve ibadet dilinin Türkçeleştirilmesinin milli kimliğe hizmet edeceği düşünül-
müş, din dili Türkçeleştirilmiş, Kur’an-ı Kerim tercüme ve tefsiri yaptırılmış-
tır. Bu değişiklik sayesinde öncelikle İslam Dini’nin Gökalp’in deyimiyle “din-i 
milli” haline getirilmesini sağlamak, daha sonra ise Kur’an okumayı bir ay-
rıcalık olarak ellerinde bulunduran geleneksel molla tipinin, bu imtiyazdan 
mahrum edilerek kanaat önderi olmasını engellemek, tüm toplumu kutsal 
metinleri okuyabilecek yetkinliğe ulaştırmak amaçlanmıştır.

36 Niyazi Akyüz - İhsan Çapcıoğlu, “Dini Gruplar Sosyolojisi ve Yeni Dini Hareketler”, Din Sosyolo-
jisi El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012, s. 512-513.
37 Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din, Çizgi Yayınları, Konya, 1999, s. 284-287.
38 Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, Çev. İskender Savaşır, Metis Yayınları, İstanbul, 2014, 
s. 27-28.
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Berkes’e göre İslam dini akıl ve aydınlık dini ise anlamı bilinmeyen bir dil 
aracılığıyla yaşanmamalıdır. Anlamı bilinmeyen sözlerle yaşanan bir din akla 
seslenemez. Ancak aracıların tekeli altındaki bir anlama ile yaşanan bir dinde 
halk, sömürüldüğünün farkında olmadan bunları manevi yaşantının doğal 
bir parçası zannetmeye devam etmektedir.39 Millî kimlik inşasının fikir ba-
balarından birisi olan Ziya Gökalp bu konudaki görüşlerini Dinde Türkçülük 
başlığı altında şöyle ifade eder:

“Dinde Türkçülük, din kitaplarının ve hutbelerle vaazların Türkçe olma-
sı demektir. Bir millet, din kitaplarını okuyup anlayamazsa, tabiidir ki, 
dinin gerçek niteliklerini öğrenemez. Hatiplerin ve vaizlerin ne söyledik-
lerini anlamadığından ibadetlerden hiçbir zevk alamaz. İmam-ı Azam 
Hazretleri, hatta namazdaki surelerin bile millî dille okunmasının geçerli 
olduğunu beyan buyurmuşlardır. Çünkü ibadetten alınacak heyecan, 
ancak okunacak duaların tamamen anlaşılmasına bağlıdır. Halkımızın 
dinsel hayatını incelersek görürüz ki, dini törenlerde en çok heyecan du-
yulanlar, namazlardan sonra ana diliyle yapılan içten gelen yalvarışlar-
dır. Müslümanların camiden çıkarken büyük bir heyecan ve iç huzuru 
duymaları, işte her kişinin kendi vicdanı içinde yaptığı bu gizli yalvarışın 
sonucudur.”

Gökalp, yüzyıllardır Türkçe okunan Mevlid-i Şerifleri, ilahileri, zikirleri ör-
nek verdikten sonra dini hayata daha büyük bir heyecan ve iç huzuru ver-
mek için Kur’an-ı Kerim’in, Allah’a yalvarış, yakarış ve dinsel öğütlerin Türkçe 
okunması gerektiğini belirtir.40

Smith, örgütlü dine ait kutsal yazılar, dualar, ayinler ve dini elitin, dikey 
topluluklar arasında etnik devamlılığın ana aygıtı gibi iş gördüklerini belirtir.41 
Din, geleneğin temel taşıyıcısı vasfıyla toplumsal bütünlüğün tetikleyici un-
suru, özellikle diaspora toplulukları ve sömürge toplumlarında millî kimliğin 
temel payandası olmuştur. Kurtuluş mücadelesini takip eden yıllarda, sağ-
lam bir millî kimlik şuurunun oluşumunda din faktörünün bilinen önemine 
binaen, İslam dini Arabi gelenekten arındırılmaya, dinselleşmiş, kutsal renge 
boyanmış ve kurumsallaşmış bütün köhne yapılara son verilmeye çalışılmış-
tır. Toplumsal din anlayışının kavmiyetçi Arabi bakış açısından arındırılma-
sı, feodal yapının çözülmesine yönelik olarak hayata geçirilen yaptırımlarla 
birlikte okunduğunda, birbirine karışmış feodal ve dini elitin etkinliklerinin 
yok edilmesiyle eşgüdümlü olarak kolektif kimlik inşasının temel aktörü ko-
numundaki merkezi devlet hâkimiyetinin sağlanması amacına yönelik olduğu 
kolaylıkla anlaşılacaktır.

Kuran-ı Kerim Türkçeye çevrilerek, İslam adına Arapçanın kutsallaştırıl-
masının önüne geçilmek istenmiş, Hristiyanlıkta kutsal metinlerin Latince dı-
şındaki millî dillere çevrilmesiyle ortaya çıkan Protestanlığın tetiklediği millî, 

39 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 542.
40 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Toker Yayınları, İstanbul, 2002, s. 177-178.
41 Anthony D. Smith, Milli Kimlik, Çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, s. 103.
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iktisadi ve ruhani gelişmelerin42 benzer şekilde Türk milletinde de yaşanma-
sı amaçlanmıştır. Kesin olarak bilinmemekle beraber ilk defa X-XI’nci yy.da 
Karahanlı Türkçesine çevrilen43 Kuran’ın günümüz Türkçesine çevrilmesiyle, 
hurafenin ve dini elitin etkisinin kısa sürede yok edilmesi, bireyin kutsal ta-
savvurunu daha samimiyetle içselleştirmesi, gelenek ve saf dinin olabildiğince 
ayrıştırılması, anlaşılarak okunan kutsal metinler sayesinde inancın herhan-
gi bir dünyevi amaç için araçsallaştırılamayacak duruma getirilmesi ve milli 
kimlik inşasına katkı sağlanması umut edilmiştir. Türk inkılabının Batıda 
başlayan aydınlanmayla kristalleşen laik ve ulus devletin eşgüdüm içerisin-
deki durumsallığını algılayabilmiş olması, atılan adımların inisiyatif dairesin-
de gerçekleştiğinin belirgin kanıtıdır.

Perinçek, dönemin kitaplara yansıyan söylemlerinden yola çıkarak Kema-
list bakış açsının dini düşünceyle 1924 tarihinde Hilafetin ilgasına kadar olan 
dönemde uzlaşmacı, sonrasında ise reddiyeci olduğu yargısına varır.44 Bize 
göre oldukça abartılı ve nesnel olmaktan uzak bu yanılgıya düşmesine vesile 
olan verilerin neredeyse tamamı, Fransız Devrimi’nin ürünü Comte-Durkheim 
çizgisindeki pozitivist sosyolojik bakış açısıyla yapılmış açıklama ve betimle-
melerden ibarettir. Kanıt olarak ileri sürülen açıklamaların önemli bir bölümü 
dini düşüncenin tarihsel gelişimi konusunda yapılmış olsa da bu durum Ke-
malist bakış açısının dini reddettiği anlamına gelmez. Zira aynı içerik bugün 
için de sosyo-bilimsel anlamda geçerliğini korumaya devam etmektedir. Kuru-
cu irade Berkes’in belirttiğinin aksine, laikliği Batıdaki öncüllerinden ayrı ola-
rak dini gelenekten arındırmak olarak da algılamamıştır. Çünkü cumhuriyet 
ideolojisini oluşturan akıl, dini düşünceyi gelenekten tamamen ayırma hu-
susundaki imkânsızlığın farkındadır. Kutsal mesaj (vahiy), kurucu karizma 
(peygamber) ile paylaşıldığı ilk andan itibaren dünyevileşmeye başlar. Daha 
sonra ilk tilmizlerle paylaşılmaya başlanan kutsal mesaj, her bir paydaşın 
zihninde yeniden şekillenerek beşerileşir ve dünyevi katkılarla sürekli form 
değiştirir. Dolayısıyla kutsal olanı beşeri olandan tamamen ayırmak, sadece 
beyhude değil ama aynı zamanda imkânsızdır.

Cumhuriyetin dini anlayış ve yaşantıdaki reform çabaları en genel anlam-
da, dini düşüncenin devlet icraatlarında ve siyasette meşrulaştırıcı gerekçe 
oluşturmasını engellemek, kudretini Tanrısal olandan alıp sorgulanamaz uy-
gulamalara sahip olan devleti ve kullandığı yetkeyi insanileştirmek, tamamen 
gelenekten ari kılmak mümkün olmasa da Halk İslamı’nı Arabi-Kureyşi etki-
lerden arındırarak “din-i milli” haline getirmek şeklinde açıklanabilir. Verilen 
savaş, dinsel alanın kutsallığının sorgulanmasından ziyade, kutsallaştırılan 
Arap dilinin sorgulanması üzerinedir. Bunun için Kur’an tercümesi ve tefsi-
ri yaptırılmış, Hz. Muhammed’in hayatına (siyer) ilişkin kitaplar, hadisler ve 
bazı İslam klasikleri Türkçeye çevrilmiştir. Cumhuriyet ideolojisinin dini alan-

42 Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Zeynep Gürata, Ayraç Yayınevi, Anka-
ra, 1999.
43 Aysu Ata, Karahanlı Türkçesi - Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Rylands Nüshası - Giriş, Metin, Not-
lar, Dizin), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2004. 
44 Doğu Perinçek, Kemalist Devrim-2 Din ve Allah, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2014.
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daki temel reddiyesi İslam dinine değil “Kavm-i Necip” tanımlamasına ve en 
genel anlamda kutsallaştırılmış “Arapçılığa”dır. Millî kimlik inşasında Atatürk 
ve cumhuriyet ideolojisi, dinin toplumsal bütünleşmedeki etkisini görerek 
faydalanmış, millî renklere kavuşmasını sağlamaya çalışmış ve Türk-İslam 
coğrafyası için bir köprü vazifesi gördüğünün altını çizmiştir. Hem de bunu 
1924 yılındaki Hilafetin ilgasından önce değil Perinçek’in iddiasının aksine 
1933 yılı gibi ideolojik açıdan son derece güçlü olduğu bir dönemde açıkça 
dile getirmekten çekinmemiştir.

Tarih Araştırmaları ve Millî Tarihin Jenealojik/Teritoryal Yeniden Keşfi

Yeni millî kimliğin bilimsel inşası ve millî bilincin oluşturulması mak-
sadıyla kurucu irade tarafından bir Türk Tarih Tezi geliştirilmiştir. Ancak 
geliştirildiği belirtilen tez asla hayal ürünü değildir. 1700’lü yılların başın-
dan beri gelişen Turqueri ve Türkoloji çalışmaları bir Türk gerçeğini orta-
ya koymuştur. Altı yüz yıllık Osmanlı Devleti, asabiyesini geri plana iterek, 
ütopik nitelikli bir ümmet ideolojisinin içerisine girmiş, kimliğini ve millî 
benliğini silmiştir. O’na yeni bir kimlik ve ruh kazandırmak gerekmektedir. 
Bu da millî dil, kültür ve tarih anlayışının ürünü olan mili devlet kuruluşu 
ile söz konusu olacaktır.45 Söz konusu tezin ortaya atılmasındaki gerekçele-
rin başında yeni kurulan cumhuriyetin tarihsel olarak ispatlanmış sağlam 
temeller üzerine oturtulması gelir. Bu maksatla bir taraftan Türk tarihinin 
Orta Asya’ya uzanan görkemli etnik-jenealojik temellerini gözler önüne ser-
mek için hummalı bir çalışma içerisine girilirken, diğer yandan teritoryal 
bir bakış açısıyla Anadolu coğrafyasındaki köklerin bilinenin aksine kadim 
zamanlara uzandığını tarihsel olarak kanıtlama çabaları başlatılmıştır. İs-
tilacı Batı ordularına karşı verilen Kurtuluş mücadelesini fiziki manada ta-
mamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti, daha büyük bir mücadelenin henüz 
değiştirilemeyen Batılı zihniyet ve bakış açısına karşı verilmesi gerektiğinin 
ayırdındadır. Anadolu’daki Türk varlığı tarihsel olarak da ispatlanmalı ve 
Batı’nın patolojik bakış açısı değiştirilmelidir. Nitekim “Bu memleket tarihte 
Türk’tü, halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.” (Mustafa Ke-
mal Atatürk, 1923).

Smith tarafından, Tarihi bir toprağı/ülkeyi, ortak mitleri ve tarihi belleği, 
kitlevi bir kamu kültürünü, ortak bir ekonomiyi, ortak yasal hak ve görevleri 
paylaşan insan topluluğu46 olarak tanımlanan milletin, kadim çağlardan bu 
yana Anadolu’daki varlığını kanıtlamak adına tarih araştırmaları yapılmış, 
birer yıl arayla Türk Tarih (12 Nisan 1931) ve Türk Dil (12 Temmuz 1932) 
Kurumları kurulmuş, sık aralıklarla dil ve tarih kurultayları düzenlenmiş, 
kurulan devlet bankalarına bile Sümerbank (11 Temmuz 1933) ve Etibank 
(14 Haziran 1935) isimleri verilerek bu bağ kolektif hafızaya yerleştirilmeye ve 
kökleştirilmeye çalışılmıştır.

45 Türkdoğan, Milli Kültür Modernleşme ve İslam, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 
475.
46 Anthony D. Smith, Milli Kimlik, Çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, 
s. 28-32.
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Aynı dönemde yapılan tarih araştırmaları Orta Asya’da primordiyal kökle-
re vurgu yapacak şekilde genişletilmiş, İnka ve Maya medeniyetleri ve Kızılde-
rililerle tarih öncesine dayanan bağlar araştırılmış, Meksika maslahatgüzarı 
Tahsin Bey’e Maya kelimesi ve bu dilde tepe anlamına gelen Tepek kelimeleri-
nin birleşimi olan “Mayatepek” soyadı verilmiştir.

Millî Kimlik İnşası ve Hukuksal Düzenlemeler

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki genel devlet yapısıyla birlikte hukuksal dü-
zen de şer’î ve örfî olmak üzere arz ettiği ikili yapıyla milli birliğin önündeki 
büyük engellerden birisidir. Osmanlı İmparatorluğu, dinin araçsallaştırıldığı 
bir devlet yapısına sahiptir. Padişah “zıllullahi fi’l-arz” Tanrının yeryüzündeki 
gölgesidir. Gayri-müslimler İslam hukukunun esaslarına göre sistemin içinde 
“zımmî” statüsünde yerlerini almış olmakla, şeriatın ön gördüğü “haraç” ve 
“cizye” gibi vergileri vermekle mükellef tutulmakta; yönetime katılmamakta 
ve askerlik hizmetinden muaf bulunmakta, mal ve mülk edinmekte, devletin 
mirî arazi üzerinde halka tanıdığı “tasarruf” haklarından yararlanmakta ve 
hatta İstanbul’daki vakıf emlâki üzerinden Müslümanlar gibi Hıristiyanlar ve 
Yahudiler de tasarruf hakkına sahip bulunmaktadır.47

Bu ikili görünümüyle millî birlik duygusu bir yana sosyal ayrışmanın ze-
minini hazırlayan hukuksal yapının yerine, 1926’da kabul edilen medeni hu-
kuk başta olmak üzere din, cinsiyet ve tabiiyet ayrımı yapmadan herkesin 
yargı önünde yasal eşitliğe sahip olduğu bir hukuk sistemi getirilmiştir. Ber-
kes, kanunun “olanı” değil, “olması gerekeni” gerçekleştirme aracı olduğunu 
söyler.48 Dolayısıyla cumhuriyet devrimleri içerisinde hayata geçirilen hukuki 
düzenlemelerin, toplumsal paradigmayı değiştirmek ve devrim ideolojisinin 
sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle oluşturma hedefine yardımcı olmak 
gibi bir görevi de mevcuttur.

Bu bağlamda öncelikle Medeni Hukuk değişikliği büyük bir önemi haiz-
dir. Medeni hukuk değişikliğinin amacı, halkın yurttaşlık ilişkilerinin gelenek, 
alışkanlık ve din kuralları yerine olması gerekene göre yeniden düzenlenmesi-
ni sağlamaktır. Almanya’dan alınan ve bizden önce Japonya, sonra da Çin’de 
ilgili kanunlara temel oluşturan İsviçre Medeni Kanunu, Avrupa’da Roma ve 
Cermen Hukukunun, Tabii Haklar Felsefesinin en başarılı sentezi sayılmak-
tadır. En nihayetinde Medeni Kanun, bir ulusun siyasal ve toplumsal varlı-
ğının tümünü kapsayan bir kurallar sistemi olmamakla birlikte, toplumsal 
hayata yeni bir düzen vermede en büyük etkendir. Toplumsal yaşama yeni 
bir düzen getirme rolünden başka, toplumsal bütünlüğü sağlamada anayasal 
hukuktan daha başarılı bir düzenleme görevi yapmıştır.49

Bununla birlikte 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen 2525 sayılı “So-
yadı Kanunu”, 26 Kasım 1934 tarihinde kabul edilen 2590 sayılı “Efendi, Bey, 

47 Ünver Günay, “XV. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Sosyo-Kültürel Yapı, Din ve Değişme”, Erciyes 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, Kayseri, 2003/1, s. 35.
48 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 531.
49 Berkes, a.g.e., s. 530-532.
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Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun” ve benzeri yasal 
düzenlemelerin, millî kimlik inşası ile alakaları bakımından incelenmesi, er-
ken cumhuriyet dönemi yasal düzenlemelerinde kanunların ruhunun anlaşıl-
masını büyük oranda kolaylaştıracaktır.

Kıyafet Düzenlemeleri ve Zahiri Kast Sisteminin İlgası

Osmanlı’da tüm sosyal gruplar arasında 15’inci yüzyılla birlikte belirgin-
leşen farklılık, kılık ve kıyafete yönelik düzenlemelerde kendini göstermiştir. 
Osmanlı sarayında Fatih Sultan Mehmet’in hükümdarlığı sırasında asker ve 
devlet erkânının unvanlarına göre giyinmeye başlaması, Kanuni Sultan Sü-
leyman ve diğer padişahlar tarafından sürdürülmüştür. Böylece giyim tarzları 
ile bir hiyerarşik düzen oluşturulmuş, söz konusu düzen 18’inci yüzyıl baş-
larında Pasarofça Antlaşması’ndan sonra III. Ahmet’in Lale Devrinde “Kanuni 
Teşrifat” ta yeni düzenlemeler yapılarak değiştirilmiştir. Osmanlı sarayı ve 
devlet adamlarının kıyafetleri en gösterişli şekilde ve sembolik olarak, sınıf 
ve rütbelerine göre sıralanmış ve padişahın şahsında son bulacak şekilde bir 
düzene sokulmuştur. Bu sıralama, huzura kabulde ya da dini merasimlerde 
protokolü belirlemiş, kıyafetlerin biçimleri, kesim ve renkler, kumaşın kalitesi 
ve uygunluğu, kürklerin çeşitleri ve başa giyilen sarıklar bu çok uluslu devlet 
içerisindeki ulusların rütbe, sınıf ve unvanlarını açıkça ortaya koymuştur.50

Osmanlı İmparatorluğunda tabakalaşma psikolojisinin ayırt edici özellik-
lerinden biri de yönetici sınıfın “herkesin kendi yerini bilmesine” verdikleri 
önem ve bu konuda gösterdikleri özendir. Söz konusu tutum özellikle belli bir 
meslek grubundan olanların zanaatlarını belirleyen bir işaret taşımaları; ya 
da belli bir ‘millet’in üyelerinin ayırt edici giysiler içinde dolaşmalarını; ya da 
alt sınıfların seçkinlerce giyilen kıyafetleri giymemeleri gibi konular üzerinde 
ısrarla durulması biçiminde ortaya çıkar. Ortaçağ Batı Avrupa’sının da top-
lumsal özelliklerinden olan bu durumda, merkezi otorite aynı zamanda bir 
sınıfın bir başka sınıfa özgü statü sembollerini temellük etmesini engelleme 
işlevini üstlenmiştir.51 Osmanlı toplumsal yaşamında kılık kıyafet rengi, de-
sen ve modeli, Müslim-gayrı Müslim, yöneten-yönetilen, kadın ve erkek gibi 
ayrımlar dikkate alınarak belli kural ve uygulamalara tabi olmuştur.

Benzer belirleyicilik özelliği başlıklarda da bariz biçimde görülmektedir. 
Toplumsal tabakalaşmada ayırt edici özellik olan başlık, Sultan II. Mahmut’un 
1829’da ulema hariç devlet memurlarının fes giymesiyle ilgili olarak hayata 
geçirdiği yasal düzenlemelerle devlet erkânı içerisinde bu özelliğini kaybetmiş, 
daha sonra da Osmanlı tebaası içerisinde kıyafet birliğini sağlama çabaları 
artarak devam etmiştir.

Baş giysilerinin, Müslüman Türk toplumu için ne ifade ettiği, Osmanlı İm-
paratorluğu’nda nasıl ele alındığı ve 19’uncu yüzyılı kapsayan son dönem 
içinde nasıl bir evrim geçirdiğini bilmeden “Şapka Devrimi” adı verilen girişi-

50 Emine Koca, “18. ve 19. Yüzyıl Osmanlı Erkek Modası”, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araş-
tırmalar Dergisi, Konya, 2009, s. 7, 67.
51 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s. 102.
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min gerçek boyutu kavranamaz. Toplumu ırk, din, mezhep, meslek, sınıf, gö-
rev ve daha bazı başka farklılıklar temelinde parçalayan başlıkların en önemli 
işlevi, beşikten mezara kadar hayatın her evresinde sadece ve kesin olarak 
ayrıştırmaktan başka bir şey değildir.52 II. Mahmut 1829’da başlıklarda dü-
zenleme yapmak isteyince, İstanbul’da “Gâvur Padişah” nidalarıyla taşlanır. 
Arnavutluk, Makedonya, Bosna ve Bağdat’a kadar ayaklanmalar çıkarıp fes 
giymek istemeyen ve halkı galeyana getiren yobazlar, yüzyıl sonra fes yerine 
şapka getirilmek istendiği için aynı tepkileri göstermiştir.53

Bu bağlamda 25 Kasım 1925 tarihinde yasalaşan “Şapka İktisası Hak-
kında Kanun”, 3 Aralık 1934 tarihinde yasalaşan ve din görevlilerinin kıya-
fetlerini sadece ibadet yerlerinde giyebileceğini düzenleyen “Bazı Kisvelerin 
Giyilemeyeceğine Dair Kanun” Osmanlı’da öncülleri olan düzenlemelerin ya-
pamadığı millî birlik duygusunu, diğer faktörlerle birlikte hayata geçirme yo-
lunda oldukça önemli girişimler olmuştur. Her iki kanun da umumi düşünce-
nin aksine, muasır görünmek gayesinden öte ve öncelikle sınıfsız, imtiyazsız 
ve bütünleşmiş bir toplumsal yapıyı oluşturmak gayesinden beslenen yasal 
düzenlemelerdir. Günümüzde çok önemli kimlik sorunlarıyla boğuşmaya de-
vam eden Ortadoğu toplumlarında devlet düzenlemesi olmamasına rağmen 
toplumsal algılarda kurallar manzumesi haline gelmiş kıyafet düzenlemeleri 
incelendiğinde Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki söz konusu erken dönem düzen-
lemelerinin isabeti daha iyi anlaşılacaktır. Bahse konu toplumlarda başlıklar 
ve kıyafetler fiziksel taşınma gerekçelerinin dışında ve asli olarak etnik, dinsel 
ve hatta sosyoekonomik kimlikler tarafından belirgin etiketler olarak taşın-
maya devam etmektedir.

Sonuç itibariyle devrin toplumsal bakış açısına göre neredeyse din değiş-
tirmekle eşdeğer görülen şapka devrimini, ilk defa Kastamonu gibi oldukça 
muhafazakâr bir bölgede ilan edildiği de göz önüne alındığında devrimler sil-
silesinin en cüretkâr ve yüksek hassasiyete sahip olanı şeklinde nitelemek 
mümkündür.

Milli Duygudaşlığın Ön Şartı: Ulaşım ve İletişim Politikaları

Türk millî kimliğinin modern yeniden inşasında söz konusu olan teri-
toryal boyutu yaratan çoğu millî kimlikte olduğu gibi devlet olmuştur. Va-
tandaşlık haklarının yaygınlaşması, ülkenin uzak kısımlarını bağlayan bir 
altyapının inşası ve devlet sınırları boyunca devasa ölçülere varan yoğun bir 
iletişim ağının tesisi, giderek daha çok bölge ve sınıfı milli siyasi alanın içine 
çekmiştir.54 

19 Ocak 1925 tarihli ve 5542 sayılı “Yol Mükellefiyeti Kanunu” ve takip 
eden düzenlemelerle karayolu, millî mücadelenin başlangıcından itibaren çok 

52 Metin Aydoğan, Ülkeye Adanmış Bir Yaşam (2) Atatürk ve Türk Devrimi, Umay Yayınları, İzmir, 
2006, s. 131.
53 Paul Gentizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, Çev. Fethi Ülkü, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1994, 
s. 88-93.
54 Anthony D. Smith, Milli Kimlik, Çev. Bahadır Sina Şener, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, 
s. 99-100.
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sayıda yasal düzenlemeyle demiryolu, 1923’ten itibaren kabotaj hakkı konu-
sundaki yasal düzenlemelerle denizyolu, ve 1933 yılında 2186 sayılı kanunla 
Havayolu ulaşımı konusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Make-
donyalı, hep bir ırkın evlâtları, hep aynı cevherin damarları olduğu hâlde, 
birbirinden haberdar olmayan kardeşleri tanıştırmak, aynı dertle tasalanma-
larını, aynı sevinçle gülümsemelerini sağlamak maksadıyla ulaştırma ağının 
tesisi konusunda harcanan çabanın eşdeğeri bir çaba da iletişim konusunda 
harcanmıştır. Buna yönelik olarak, 1919’da İrade-i Milliye Gazetesi çıkarıl-
mış, Millet Meclisinin açılışından 17 gün önce (6 Nisan 1920) Anadolu Ajansı 
kurulmuş, 1920’de Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete) ve 1925’te Telsiz Telg-
raf Hakkında Kanun çıkarılmış, 1927’de İstanbul ve Ankara Radyosu arka 
arkaya yayına başlamışlardır. Bütün bu düzenleme ve yenilikler sayesinde 
ülkenin her yeri olup bitenden haberdar edilecek, vatan kavramının sınırları 
zihinlerde daha belirgin olarak çizilecek, vatandaş aynı kültürle kültürlenecek 
ve aynı ufka bakacaktır.

Yukarıda belirtilen millî kimlik inşa çalışmalarıyla birlikte Türk tari-
hi ve mitolojisi konusunda yapılan araştırmaların sonucu olarak kadim ve 
yakın tarihten milli kahramanlar toplumsal bilince sunulmuş, eski Türk 
oyunlarının yeniden hatırlanması ve oynanması sağlanmıştır. Atatürk, 
Mevlana, Yunus Emre, Karacaoğlan’ın hatırlanarak anılmasını, Fatih Sul-
tan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Mimar Sinan, Piri Reis gibi Türk büyük-
leri hakkında bilimsel araştırmaların yapılmasını ve heykellerinin dikil-
mesini sağlamıştır.55 Model şahsiyetlerin öne çıkarılması kapsamında en 
belirgin örnek olarak 24 Kasım 1934 tarihinde TBMM tarafından oy birliği 
ile kabul edilen 2587 sayılı kanunla Gazi Mustafa Kemal’e “Atatürk” soya-
dı verilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve nihayet  
30 Ekim 1918 tarihinde mazlum bir millete dayatılan Mondros Mütarekesi’ne 
karşı bilinçli bir seçimle 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet ilan ve bayram olarak 
kabul edilmiş, toplumsal bilincin periyodik ve kurumsal olarak yekpare hare-
ket etmesi sağlanmıştır.

Ortak düşmanın cehalet ve gericilik, ortak amacın ise muasır medeniyet 
seviyesine ulaşmak şeklinde belirlendiği Türkiye Cumhuriyeti’nin devrim yıl-
ları olarak da adlandırılabilecek olan özellikle ilk 15 yılında, toplumsal ya-
şamda ve devlet yapılanmasında meydana getirilen neredeyse bütün değişik-
liklerin, muasırlaşmanın yanında ve daha öncelikli olarak aynı ufka bakan, 
sınıfsız, aydınlanmış birey ve toplumu inşa etmek ve milletleşmek gibi çok 
önemli bir amacının olduğu göz ardı edilmemelidir.

Padişah III. Ahmet tarafından 18’inci yy. başlarında Avrupa kültürü hak-
kında malumat edinerek raporlaştırması için Fransa’ya gönderdiği elçisi Mu-
hammet Efendi raporunda şöyle söylüyordu:

55 Sinan Meydan, Akl-ı Kemal Atatürk’ün Akıllı Projeleri, İnkılap Kitabevi, Cilt: 1, İstanbul, 2012, 
s. 46.
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“Frenkler (Avrupalılar) Türklere, aynı gecenin gündüze benzemediği gibi 
benzemezler. Biz bir mekâna girerken ayakkabılarımızı çıkarır, başımı-
zı açmayız. Avrupalılar ise ayakkabılarını çıkarmaz, şapkalarını çıkarır. 
Biz sakalımıza dokunmaz, saçlarımızı keseriz. Onlar saçlarını uzatır, sa-
kallarını keserler. Biz sağdan sola yazarız, onlar soldan sağa yazarlar. 
Biz halıyı masanın altına sereriz, onlar üstüne örterler. Sonuç olarak bir 
Türk’ü başı aşağıda ayakları yukarıda düşününüz, böylece bir Avrupalıyı 
karşınızda bulursunuz.” (Gentizon, 1994:101).

Cumhuriyet ideolojisi ve Türk devriminin en genel anlamda yapmaya çalıştı-
ğı şey, çok parçalı ve farklılaşmış dünya tasavvurlarının yerine yeni ve uygar bir 
paradigma oluşturmak suretiyle baş aşağı duran Türkün başını yüceltmektir.

Sonuç

Bütün dünyanın sömürülen halklarına örnek olmuş millî kurtuluş müca-
delesi ve peşinden gerçekleşen Türk İnkılabının asıl ve en önemli amacı, ne 
muasırlaşmak, ne aydınlanmak ne de Batılılaşmaktır. Yukarıda sebep-sonuç 
ilişkileri açıklanan inkılapların asıl amacı ve temel gayesi, öncelikle parçala-
narak sömürgeleştirilmeye çalışılan toprağı vatan, topluluğu millet yapmak, 
milletleşmeyi sağlayarak millî kimliği tüm unsurlarıyla sağlam bir şekilde 
inşa etmektir. Sayılan diğer gerekçeler bunun yanında son derece önemli ama 
ikincil gerekçelerdir.

Türk İnkılabının modern anlamda yeniden inşasını sağladığı Türk kim-
liğinin, sivil-teritoryal ve etnik-jenealojik olmak üzere iki ayrı yüzü olduğu 
gerçeği, inkılabı anlamak, yorumlamak ve uygulamakla yükümlü olan çev-
reler tarafından net olarak görülememiştir. Böyle stratejik derinliğe sahip bir 
vizyonla oluşturulan yeni Türk kimliği tam olarak anlaşılamadığından, biri 
sivil-teritoryal yarısını ikinci plana atan milliyetçi, diğeri etnik-jenealojik kıs-
mını görmezden gelen ulusalcı düşünce tarafından istem dışı da olsa yavan-
laştırılmakta ve bu tek yanlı bakış açıları, sıkı sıkıya sarılarak savunusu yapı-
lan inşa edilmiş kimliğin bir yarısı adına, paradoksal bir biçimde tamamının 
içinin boşaltılmasına ve bütünlüğünün zedelenmesine vesile olmaktadır.

Cumhuriyetle birlikte stratejik bir ufukla oluşturulan Türk kimliği, biza-
tihi kimlik savunucularının “kısmi” algılarından ve çağın gereklerine göre ge-
liştirilemediğinden dolayı, 1980’lerin başında kökleri daha derinlerde olan ilk 
etnik kalkışmalar başlamış, bu kalkışmalar olası yeni etnik talepleri ve kim-
liklenme süreçlerini tetiklemiştir. Aydınlığı ve ışığı yakalamaya çalışan genç 
Türkiye Cumhuriyeti, balmumundan kanatları olan mitolojik “İkarus” gibi, 
güneşe yaklaştıkça, modernizmin erittiği değerlerinin sancılarını duyumsa-
maya ve kendi dilemmasını yaşamaya başlamıştır.

Her geçen gün daha büyük bir hızla küreselleşen dünya, millî ve otokton 
kültür adına ne varsa eritmekte, milli kültür ve kimliklerin kodlarıyla oyna-
yarak kitle kültürüne dönüştürmektedir. Bir yandan sermayenin sınır tanı-
mazlığı ulus devletlere bir zorunluluk olarak dayatılırken, diğer yandan mikro 
milliyetçilik hareketleriyle toplumlara yeni etnik bilinç yarılmaları kazandı-
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rılmaya çalışılmaktadır. Bütün dünya coğrafyasını büyük ve açık bir pazar, 
dünya halklarını da aynı pazarın müşterileri olarak, dayatılan tüketim kültü-
ründen beslenen kitleler haline getirmenin yegâne yolu budur.

Küresel politikalara eklemlenme çabalarının yoğunlaştığı 1980 sonrasın-
da, dünyadaki genel eğilime uygun olarak modernizmin ve modern bir yapı 
olan ulus-devletin eleştirilmeye başlanması, uygulanan neo-liberal politika-
larla devletin işlevsizleşmesi, ulus-devlete sadakatin sorgulanması ve Türk 
millî kimliğinin tartışmaya açılması sonucunu doğurmuştur.

Toplumsal varoluş ve bütünlük mücadelesinde yapılması gereken şey, bü-
tün enerjisini derinleştirmek maksadıyla farklılıklara yoğunlaştıran kimlik si-
yasetinin, tarihin çöplüğünde hak ettiği yeri almasını sağlayarak, çokkültürlü 
bir çerçevede farklılıklara saygı duymakla birlikte, benzerliklerin altını çizen, 
demokratik tatmin düzeyi yüksek bir toplumsal ortamı oluşturmanın yollarını 
aramaktır. Çünkü milli kimliği inşa eden Türk İnkılabı, daha o zaman bile sı-
nırları içerisinde toplumsal adalet ve hoşgörünün nasılını tanımlarken büyük 
düşünmesine rağmen, sürekli içi boşalan / boşaltılan bir yapıya bürünmüş, 
büründürülmüştür.

Son tahlilde Türk münevverine düşen, Norveç dilinde “karar verilmesi müş-
kül, zor zamanlarda çerçeve dışı düşünceyi” vurgulamak adına deyimleştiği 
şekliyle “Bir de Atatürk Gibi Düşünmek”, küresel aktörler tarafından çizilen 
çerçevenin dışına çıkabilmek, paradigma değiştirmek, millileşmek ve hepsin-
den önemlisi özleşmektir.
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TURAN YAZGAN’IN TÜRK DÜNYASI STRATEJİSİ

Dr. Muhsin KADIOĞLU* - Doç. Dr. Besire AZİZALİYEVA**

Öz

Turan Yazgan, Türk Dünyası’nda Türk kimliğinin öğrenilmesi ve öğretil-
mesi, Türklük bilincinin gelişmesi ve Türkler arasında “dil, fikir ve iş birliği” 
sağlanması için her yönden faaliyet yapan bir aydın idi.

Turan Yazgan, kendisinden önce yaşamış ve Türk Birliği fikrini savunan 
aydınlara göre, faaliyet sahasını son derece genişletmiştir. Turan Yazgan’ın 
dil, kültür ve eğitim konusundaki görüşleri, kendinden önceki aydınlarla bü-
yük ölçüde benzerlik göstermektedir. Tarih araştırmaları ise Turan Yazgan’ın 
çok önem verdiği bir konudur. Çünkü, Batılı araştırmacılar, Türk tarihini tahrif 
etmekte “Haçlı ruhu” ile taraflı, Türkleri aşağılayacak şekilde tarih yazmakta-
dırlar. Türk tarihi, “Türkler tarafından, Türk gözüyle” araştırılmalı ve yeniden 
yazılmalıdır.

Turan Yazgan, Türk Birliği fikrine iktisadi bakış açışı getirmiş; faaliyetleri-
nin uzun soluklu olması için özellikle çocuklar ve gençleri hedef alan çalışma-
lara ağırlık vermiştir.

Turan Yazgan’ın ilim ve sanat adamlarını himaye etmesi, kültür eserlerini 
Türkiye Türkçesi’ne kazandırması, Türkleri Türklere tanıtacak faaliyetlere ön-
celik vermesi çağın gereklerini kavramasıyla yakından ilgilidir.

Turan Yazgan “Türk Birliği” fikrini masa başında işlenen bir fikir olmaktan 
çıkarmış, Türk Dünyası’nın en ücra noktalarına ulaşmak suretiyle, yerel Türk 
aydınlarının görüşlerini almak suretiyle “akılcı” bir Türk Dünyası ve Türk Bir-
liği stratejisi oluşturmuştur.

Anahtar kelimeler: Turan Yazgan, Türk Dili, Türk Birliği, Alfabe.

Turkic World Strategy Of Turan Yazgan
Abstract

Turan Yazgan was an eminent public figure who dedicated himself to the study 
and promotion of Turkic identity in the Turkic World, raising awareness on Turkism 
and maintaining “language, idea union and economic cooperation” among Turks.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 225                Aralık 2016

* İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü.
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In comparison to his predecessors, who had protected Turkic Union idea, 
Turan Yazgan has broadened his activity area. Turan Yazgan’s opinions about 
language, culture and education are mainly similar to those of the intellectual 
people who lived before him. Historical researches have been considered very 
important by Turan Yazgan, as for him, the researchers from the West, may 
falsify the Turkic history and their researchers are carried out with “crusader 
spirit” and in a manner that humiliates Turks. The Turkic history must be stu-
died “By Turks, with Turkic point of view” and it must be rewritten.

Turan Yazgan has brought economic point of view to the Turkic Union idea 
and in order to make his activities long-term, he has preferred the activities 
mainly aiming at the children and youth.

Turan Yazgan had a good understanding of requirements of his time, which 
reflected itself in his guardianship of the scientists and artists, supporting the 
translation of cultural works into the Turkish language and preferring the acti-
vities, which could introduce Turks to Turks.

Turan Yazgan has freed the “Turkic Union” idea from being an idea discus-
sed around a table and established a “intellectual” Turkic World and Turkic 
Union strategy by outreaching the most distant points of the Turkic World and 
exchanging ideas with local Turkish intellectuals.

Keywords: Turan Yazgan, Turkish Language, Turkic Unity, Alphabet.

1. Giriş

Geçen asrın sonlarına doğru Türk devletlerinde millî düşünceye sahip olan 
ve Türk insanının geleceği, birliği, değerlerine sahip çıkması uğrunda azimle 
çalışan, bu faaliyetleri hayatının gayesi olarak benimseyen aydınlar yetişmeye 
başlamıştır.

Bir milletin, milletler arenasında gerçek yerini alabilmesi için, milletini 
gerçek değerleri ile dünya insanlarına tanıtacak, milli kültürünü işleyerek 
geleceğe taşıyacak faaliyetler yapacak, milletin iktisadi, sosyal, kültürel ve 
askeri bakımdan; hür ve bağımsız yaşaması için fikir üretecek aydınlara her 
zaman ihtiyacı vardır.

Türkler, tarihi devlet felsefesi bakımından “Tanrı, Türkleri Dünya’yı yönet-
mekle görevlendirmiştir.” fikrine inanırlar. Bu nedenle, Türk devlet felsefesi dili-
ne, dinine, rengine ve inancına bakmadan, sadece insan odaklıdır. İnsan’ı Tan-
rı’nın kendine emaneti olarak görür ve insanın mutluluğunu esas alır. İşte bu 
nedenle Türk kağanları, halkını refah ve mutluluk içinde yaşatmak için “gece 
uyumadım, gündüz oturmadım” demiştir. Bu felsefe Dede Korkud hikayelerinde 
Kazan Han’ın ağzından “otura otura belimiz ağrıdı” şeklinde dile getirilmiştir.

Turan Yazgan ise, “Türk kültür ve medeniyetinde insan gayedir. İnsanın 
soyuna-sopuna, dinine, inancına, diline, rengine bakılmaz. Her “yaratılan, ya-
ratandan ötürü” sevilmeye değer bir varlıktır!”1 görüşüne sahiptir.

Bir millet ilimde, kültürde, sanatta ve başka sahalarda diğer milletlere 
göre ilerlemişse, zamanını aşan ilim, fikir, kültür, sanat, siyaset, spor adam-

1 Turan Yazgan, Türk Dünyasında Dün, Bugün, Yarın, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) 
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 13.
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ları yetiştirebilir. Aksi halde dünya çapında insanlar yetiştirmesi mümkün 
olmaz. Turan Yazgan, imkanlar küçük olsa bile, akıl ile kullanıldığında büyük 
işler başarmanın mümkün olabildiğini Türk Milleti’ne göstermiştir. Bunun 
için Türk insanına “sorun, sorgulayın, araştırın, bulun, yapın. Aklınızı kulla-
nın...” şeklinde nasihatler vermiştir. Türkler arasında “düşün ve yap” fikrinin 
yaygınlaşmasında ve genç nesillere öğretilmesinde, Turan Yazgan’ın son dere-
ce önemli rolü olmuştur.

2. Turan Yazgan’ın Görüşlerinin Ana Hatları

Turan Yazgan’ı tanımak ve çok çeşitli faaliyetlerinin ana maksadını kavra-
mak için; Türk Dünyası’nın her bakımdan birliği ve inkişafı için yaptığı çalış-
maları incelemek, görüşlerini analiz etmek ve ideallerini öğrenmek gereklidir.

Turan Yazgan, ömrünü Türk Milleti’nin refahını artırmak; Türklerin tarih-
te oynandığı asil ve şerefli rolü yeniden elde ederek, Dünya’ya nizam veren bir 
millet olmasının yolunu aramakla geçirmiştir. Son asrın en önemli Türk filo-
zofu olan Turan Yazgan bu maksadını şöyle ifade etmiştir: “Dünya’da doğru 
yoktur. Daha doğru vardır. Herkes, herşeyin daha doğrusunu aramak zorunda-
dır. Yoksa sürünün bir parçası oluruz.”2

Turan Yazgan’ın ilmi çalışmaları, görüşlerinin olgunlaşmasında ana etken 
olmuştur. O’nun “Şehirleşme bakımından Türkiye’de emeğin demografik ve 
sosyal-iktisadi yapısı”, “Gelir dağılımı bakımından sosyal güvenlik” gibi ilmi 
eserlerinin yanında “İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları” (İstanbul, 
1992) ve “Sosyal Güvenlik Bakımından Zekat” (Ankara, 1995) gibi kitapları da, 
görüşlerinin somut delillerindendir.

Ömrünü Türk Milleti’nin barış, huzur ve refah içinde yaşaması, başta ik-
tisadi olmak üzere her bakımdan bağımsız olması için “fikir” ve “iş” üretmek 
üzere, birkaç fikir arkadaşı ile, 1980 yılında Türk Dünyası Araştırmaları Vak-
fı’nı kurmuştur. Turan Yazgan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın mak-
sadını şöyle anlatmıştı: “Gaye insana veya topluma hizmet olduğu için ulvidir. 
Dolayısıyla devlet gibi vakıf da ulvidir ve vakfın mal varlığı da kutsaldır, doku-
nulamaz.”3

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türk devletleri arasında kültürel, eko-
nomik, ilmi, sosyal ve daha pek çok yönden ilişkilerin kurulmasında Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın büyük rolü olmuştur. Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı ilk aşamada birbirinden uzaklaştırılmış kardeşlerin birbirine 
tanıtılması misyonunu üstlenmiştir.

Bağımsız Türk devletlerinin kurulmasından sonra, pek çok televizyon mu-
habiri Türk ülkelerine gitmeye başlamıştı. Muhabirlerin başta Bakü olmak 
üzere, diğer Türk şehirlerinde halkla konuşurken “Türkçe’yi nerede öğrendi-
niz?” gibi sorular sorması, Türklerin öncelikle Türklere tanıtılması gerektiğini 
açıklıkla ortaya çıkarmıştı. Bu durum çok üzücü olduğu kadar düşündürücü 
bir durum idi. Turan Yazgan, bu acı durumu değerlendirirken “Türk’ü Türk’e 

2 Yazgan, a.g.e., s. 25.
3 Yazgan, a.g.e., s. 17.
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tanıtmanın gerekliliği, Türk’ü Avrupa’ya tanıtmanın gerekliliğinden daha önce-
liklidir.”4 demiştir.

Turan Yazgan, Türk Milleti’nin geleceği için ortaya koyduğu düşüncelerini bu 
vakıf aracılığı ile hayata geçirmeye çalışmış; çok başarılı işler gerçekleştirmiştir.

Türkçü filozofun esas ülküsü “bütün milli düşünce merkezlerini bir araya 
getirmek sureti ile Türk Dünyası ile daha çok bütünleşmek” idi. Bu maksatla 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan gibi Türk ülkelerinde okullar, 
enstitüler, fakülteler ve kültür merkezleri kurmuştur. Bütün bu ilim ve kültür 
ocakları, özellikle genç nesiller arasında milli düşünce olarak Türk Birliği fik-
rinin oluşmasına ve olgunlaşmasına önemli katkıda bulunmuştur.

Milletlerin hayatlarında önemli gelişmelere ve değişmelere yol açan aydın-
lar, o milletin değerler sistemini çok iyi bilen aydınlar olmuştur. Her millet 
ilim insanı yetiştirebilir. Ancak her ilim insanı eylem insanı olmuyor, olamı-
yor. Türk Milleti, yaşadığı devreye damgasını vuran sayısız ilim insanı yetiştir-
miştir. Ancak bunların kaçı, “milletin kalbinde ve gönlünde”dir?

Çünkü ilim insanlarının vazifelerinden biri de, milli kültür unsurlarını ko-
ruyup geliştirmek, işledikten sonra “insanlığın ortak mirası haline getirmek”-
tir. Ancak bu sayede Türk milli kültürü, insanlığın ortak mirası haline geti-
rilebilir.

Turan Yazgan, bu amaç için çalışan veya çalışmak isteyen ilim insanları 
için önemli bir örnektir. Bütün bunları anlamak için, Turan Yazgan’ın “Türk 
Birliği” ve “Turan” ülküsü için yaptığı çalışmaları incelemek gerekir. Turan 
Yazgan’ın önem verdiği hususları öğrenmek, sebeplerini kavramak ve çözüm 
önerileri üzerinde zihin egzersizleri yapmak, düşünen her Türk aydınının öde-
vidir.

a. Türk Tarihi Araştırmaları

Türkler uzunca senelerden beri tarihlerine ait en eski metinleri, başka 
millete mensup araştırmacılardan öğrenmişlerdir. İlmi çalışmalarda “önyar-
gı”dan uzak olunması ana prensiplerden olmasına rağmen, Türk tarihini 
araştıran yabancılar, Türk tarihine önyargılı bakmaktan kendilerini alama-
mışlardır. Esefle belirtmek gerekir ki, Batılı araştırmacıların yazılarında Türk 
tarihine ilişkin olaylar anlatılırken kullanılan “barbarca”, “vahşice”, “yaktı, 
yıktı” ve benzeri kavramlar, Türkiye’deki tarihçiler tarafından da aynen kul-
lanılmıştır. Bunun sonucunda tarihinden adeta utanan, atalarıyla övünmek 
yerine onlarla ilişkisi olmadığını söylemeye çalışan bir nesil yetiştirilmiştir.

Bunun iç ve dış olmak üzere, iki boyutu vardır.
Turan Yazgan, Türk Milleti’nin sorunlarını aşabilmesi için yine Türk tari-

hinden, Bilge Kağan’a ait çok meşhur bir sözü her zaman gündeme getirmiştir.
“Ey Türk, Titre ve Kendine Dön!” Bu söz ilmî olarak doğru olduğu kadar 

yukarıda görüldüğü gibi güçlü devlete giden yolun da anahtarıdır.5

4 Turan Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 101, İstanbul, 
Ocak, 1995, s. 1.
5 Yazgan, a.g.e., s. 92.
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Turan Yazgan, Türk tarihini Türklerden öğrenmek yerine yabancılardan 
öğrenmek hastalığına tutulanlara ve Türk tarihini taraflı gözle anlatan yaban-
cılara Türk tarihini anlatmak için 1987 yılından sonra “Türk Dünyası Tarih 
Kültür Dergisi”ni yayınlamaya başlamıştır. “Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi” 
sadece Türkiye’de değil, Türk Dünyası’nda ve Dünya’da aralıksız yayınlanan 
dergilerden biri olmuştur. Bu dergi halen de yayınlanmaktadır.

Turan Yazgan, “Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi”nin “ideologların değil, 
daima hakikatin yanında olacağına” işaret etmiştir. Turan Yazgan “gerçekleri 
yazmaktan korkmamak” gerektiğini özellikle vurguladıktan sonra Türk Dün-
yası Tarih Kültür Dergisi’nin amacını şöyle izah etmiştir: “Türk Dünyası’nı 
tanımak, tanıtmak, bu sahada çalışanları teşvik etmek, Türklerin bakış açısı ile 
yazılmış eserlerle Türkleri yabancılara tanıtmak, Türkler hakkındaki ön yargıla-
rın kırılması için yapılacak çalışmalara yardımcı olmak...”6

1. Arkeolojik Araştırmalar

Turan Yazgan, Türk kimliğinin asıl unsurları ile anlaşılması için Türklerin 
tarihi coğrafyalarında arkeolojik araştırmalar yapılmasını, taşınmaz kültür 
varlıklarının korunmasını ve geleceğe aktarılmasını istemiştir. Turan Yazgan 
şöyle demiştir: “Türk kimliğinin gerçek unsurları Orhun Yazıtları’nda, Ahlat me-
zar taşlarında, Türkçe’nin kelimelerinde, Türk tarihinin ihtişamındadır.”7

Türkler, henüz kendi tarihlerini etraflı şekilde araştıracak araştırmacıları 
yetiştirmeyi başaramamışlardır. Türk tarihinin en temel kaynaklarını Türkle-
rin gözüyle okuyacak ilim adamlarına olan ihtiyacı, Turan Yazgan şöyle be-
lirtmiştir:

“Türk tarihinin henüz su yüzüne çıkarılmamış pek çok konusunu incele-
yecek elemanlara ihtiyacımız vardır. Özellikle Asya’da yeni kazıları yü-
rütecek, Orhun Alfabesi’ni rahat okuyabilecek, Rusça ve Çince’ye hakim 
olarak bu ülkelerin arşivlerinde rahatlıkla çalışabilecek pek çok tarihçiyi 
muhakkak yetiştirmek zorundayız.”8

Bu alandaki eksiklikleri giderebilmek için bir devlet politikası olmalıdır.

2. Türk Kimliği’ni “Karma” Hale Getirme Anlayışı

Türkiye’de özellikle 1940 sonrasında kabul ettirilmeye çalışılan “Türkler, 
Anadolu’daki tarihi halklarla karışmış yeni bir millettir.” görüşüne karşı, Turan 
Yazgan en temel kaynakları gözler önüne sermiştir.

Turan Yazgan, Türk topraklarında tarih öncesi çağlarda yaşayan halklar 
meselesine de dikkatle yaklaşmış, bu iddialara karşı ilmi cevaplar verilmesini 
istemiştir.

“Türk kültürüyle bütünleşmiş, Türk tarihinin eski çağlarında Anadolu’da 
yaşamış Türk kavimlerinden veya onlarla akraba olan veya onlarla karışarak 

6 Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 1, İstanbul, Ocak 1987, s. 1.
7 Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 128, İstanbul, Ağustos 
1997, s. 2. 
8 Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 124, İstanbul, Nisan 1997, s. 2.
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günümüze gelmiş olan halklar, etnik sosyoloji ilminin esasları çerçevesinde de-
ğerlendirilmesi gerekmektedir.”9

Turan Yazgan bu görüşleriyle, Türkleri Anadolu ve Balkan coğrafyasına sı-
kıştırmaya ve tarihi köklerinden uzaklaştırmaya çalışan görüşlere karşı akılcı 
bir başkaldırı örneği göstermiştir.

b. Türk Milleti’nin Aslî Özellikleri

Turan Yazgan, bütün görüşlerini Türk Milleti’nin asli özelliklerine bağlı 
olarak ortaya koymuştur. Milli yapı ile uyumlu olmayan hiçbir düşüncenin 
millet tarafından benimsenmeyeceğini sıklıkla vurgulamıştır. Çünkü, millet-
ler ortak vicdan, ortak ruh, ortak karakter, ortak inanç sistemine sahip olan 
topluluklardır. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata kadar tüm alanlarda 
milletin ortak değerler sistemi vardır. Turan Yazgan bu hususu, Türk halısın-
dan bahsederken şöyle dile getirmiştir:

“Bu solmaz renklerden oluşan Türk Milleti, Türk halısı, bütün asırlar bo-
yunca çok parçalandı... Bölük pörçük edildi... Parça parça edildi... Sömü-
rüldü, soyuldu, kırıldı; ama renkleri solmadı. O renklerin başında Allah’ın 
bu millete verdiği Türk dili geliyor. Allah’ın Türk Milleti’ne verdiği diğer 
renk, istiklal aşkıdır. Bu aşk da hiç solmadı, hiç sönmedi... Allah’ın bize 
verdiği bir diğer renk, hürriyet aşkıdır. Bu aşkı da solduramadılar, söndü-
remediler... Allah’ın bize verdiği bir diğer renk ırkçılıktan uzak oluşumuz-
dur. Allah, bu dünyada, yalnız Türk Milleti’ni ırkçılıktan uzak tutmuştur.”10

Bu sözlerden de açıklıkla anlaşılabileceği gibi; Turan Yazgan Türk Mille-
ti’ni yine Türklerin dünyaya armağan ettiği bir kültürel unsur olan Türk halısı 
ile izah ettikten sonra milletin bekasının “dil, istiklal, hürriyet” ile mümkün 
olduğunu hatırlatmaktadır. Öte taraftan, Türk Milleti’nin diğerlerinden farklı 
olarak; tarih boyunca asla ırkçı olmadığını özellikle gündeme getirmektedir.

Gerçekten de, tarih boyunca Türk imparatorluklarının topraklarında yaşa-
yan halklardan hiçbiri ne dilini, ne kültürünü, ne de inancını kaybetmemiştir. 
Oysa Asya, Afrika, Avustralya ve Amerika kıtasını işgal eden Batılı devletler ve 
milletler, yeni ele geçirdikleri topraklardaki halklara en açık ifadesiyle “soykı-
rım” uygulamışlardır.

Eğer böyle olmasaydı, Avustralya yerlileri olan Aborjinler, Kuzey Amerika 
kıtasının yerlileri olan Kızılderililer ve Güney Amerika kıtasının yerlileri olan 
Aztek ve İnka medeniyetinin torunlarının sayısı, günümüzde sadece 3-5 yüz 
bin mi olurdu? Bu örnekleri Kuzey Avrupa’dan da vermek mümkündür. Örne-
ğin İsveç ve Norveç’te yaşayan ve Turan kavminden olan Laplar’ın sayısı sade-
ce 50 bin mi olurdu? İşte bu halkların sayılarının bu denli azalmış olmasının 
asıl nedeni, ata topraklarındaki yer altı ve yer üstü kaynaklarını ele geçiren 
Batılı devletlerin vahşi soykırımıdır.

9 Muhsin Kadıoğlu, “Yeni Yüzyılın İsmail Gaspıralı’sı Prof. Dr. Turan Yazgan”, Prof. Dr. Turan 
Yazgan Armağanı, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Bölümü Yayınları, 
İstanbul, 2006, s. 61. 
10 Yazgan, a.g.e., s. 102-103.
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Diğer unutulmaması gereken husus ise, Türk imparatolrukları toprakla-
rında yaşayan halkların dillerine asla müdahale edilmemiş olmasıdır. Bundan 
200 yıl önce Afrika’ya giren Fransa, İngiltere ve Portekiz, kolonilerinde kendi 
dillerini mecburi hale getirmişlerdir. Sırplar, Yunanlılar, Karadağlılar, Bulgar-
lar, Makedonlar ve Arnavutlar ortalama dört yüzyıl Türk idaresinde yaşadı-
lar. 1400 yılından 1900’e uzanan bu devrede, Türkler bu halkların dinlerine, 
dillerine, sanatına ve kültürlerine asla müdahale etmedi. Türkler bu halklara 
dilini, dinini, kültürünü unutturmaya çalışsa Türklerin önünde duracak hiç 
bir güç yoktu.

Asırlarca Dünya’nın çeşitli bölgelerinde kurdukları imparatorluklarla “yö-
netici” olan Türkler, idaresi altındaki milletlerin temel değerlerine karşı asla 
saygısız olmadılar, saygısızlığa da izin vermediler.

“İstiklal” ve “hürriyet” ise, Atatürk’ün de belirttiği gibi, Türk Milleti’nin ana 
karakteridir. Turan Yazgan ise, bu tespite aynen katılmıştır.

1. Türk Milleti’ni Suçlama Çabaları

Turan Yazgan’ın görüşlerinde diğer meselelerin pek çoğu da aynı temel 
üzerinde değerlendirilmiş ve geleceğe dönük tavsiyeler verilmiştir.

Turan Yazgan, bütün bu değerlendirmeleri yapabilmek için “millî tarihi 
doğru ve iyi bilmek” gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. Çünkü milli tarihi bil-
mek yeterli değildir. Millî tarihten ders almak suretiyle ortaya çıkan olayları 
yorumlamak başka bir konudur ve herkesin başarıyla yapabileceği bir husus 
değildir. Bu nedenle, Türk millî kültürünü, sanatını ve medeniyetini dünyaya 
doğru anlatmak, Türk Milleti’ne karşı kara kampanya yürütenlere karşı uya-
nık olmak gereklidir.

Turan Yazgan, Türk Milleti’ne ve dünyaya gerçeklerin anlatılması için bazı 
sorular sormakta ve bunlara cevaplar aramaktadır. Bu sorulardan en önemlisi, 
hiç şüphesiz ki, Türk Milleti’ne ve devletlerine kabul ettirilmeye çalışılan “soy-
kırım” suçlamasıdır. Turan Yazgan bu konuda “Yakın tarihte topraklarını terk 
etmeye zorlanan, katliama maruz kalan gerçekte Türk Milleti olmasına rağmen, 
ne yazık ki, Dünya’da tam aksi kabul ettirilmeye çalışılmaktadır.”11 demektedir.

Batı dünyası ise bir taraftan “hümanizm” söylemine devam ederken Azer-
baycan toprakları olan Hocalı’da Ermenilerin gerçekleştirdiği soykırımı gör-
mezden gelmeye devam etmektedir. Diğer yandan da, Srebrenitsa’da Müslü-
man Boşnaklara uygulanan soykırım karşısında da, “soykırım var, ama yapan 
belli değil” gibi traji komik kararlar almaktadır. Ruanda’da gerçekleştirilen 
soykırıma ses çıkarmayan barış gücü komutanlarına da “barış madalyası” 
verilmektedir!

İşte, Batı dünyasını değerlendirirken, bu gerçekleri gözden ırak tutmamak 
gerekmektedir.

c. Milliyetçilik

Turan Yazgan’ın görüşlerinin esasını “milliyetçilik” oluşturmaktadır. Kla-
sik milliyetçilik tanımları, Turan Yazgan’ın milliyetçilik anlayışını izah etmeye 

11 Yazgan, a.g.e., s. 134.
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yeterli gelmemektedir. Çünkü, Batı dünyasında algılanan milliyetçilik düşün-
cesi ile, Türkiye’de yaşanan ve savunulan milliyetçilik düşüncesi birbirinden 
çok büyük oranda farklıdır. O halde, Turan Yazgan’ın milliyetçilik fikrinin ne 
olduğunu anlamak gerekecektir.

Milliyetçilik, içtimaî, siyasi, kültürel, iktisadî ve sosyal tarafları ile zaman 
zaman gündeme gelmiş, dünyanın çok çeşitli halkları arasında açık veya gizli 
şekilde milliyetçilik yapan aydınlar yetişmiştir.

Türkçülük fikrini besleyen milliyetçilik ülküsü de, Türk Dünyası aydınları 
arasında son asırda daha sık dile getirilse de, kendine has özellikleri önemle 
vurgulanmaktadır.

Turan Yazgan’ın milliyetçilik fikri, kendi ifadesiyle şöyledir: “Milliyetçilik 
akılcı bir felsefedir. Akla dayalı bir düşüncedir. His değildir. Aklın gereğidir.”12

ç. Alfabe

Türk Milleti çeşitli zamanlarda farklı alfabeler kullanmasına rağmen hiç-
bir devrede günümüzdeki kadar farklı alfabe kullanmamıştır. Türk Milleti’nin 
farklı alfabeler kullanması, milletin fertlerinin birbirini anlamasını zorlaştır-
mıştır.

Türk halklarına ayrı alfabe yaratarak onları birbirinden farklılaştırmaya 
çalışma çabası 200 yıllık bir oyundur. Latin alfabesini ilk kullananlar Azer-
baycan Türkleri olmuştur. Türkiye’de alfabe değişikliği olduğunda, Azer-
baycan’da ortaya çıkan yenileşme hareketi benimsenmiştir. Ancak Lenin’in 
iktidara gelmesiyle, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki alfabe birliği ortadan 
kalkmıştır. Sovyetler Birliği içinde yaşayan Türklere Kril Alfabesi’nin mecbur 
edilmesiyle, Ulu Türkistan, Hazar ve Kafkasya bölgesinde yaşayan Türkler; 
Rus kültür dairesine hapsedilmiştir. Her Türk topluluğuna Kril Alfabesi’nden 
alfabeler üretilmiş, bu alfabelerdeki harf sayısı hiçbir zaman eşit olmamıştır.

Doğu Türkistan’da yaşayan Türkler, Arap Alfabesi kullanırken Çin Alfabe-
si kullanmaya da mecbur edilmiştir.

Afganistan, İran, Arap ülkeleri ve Afrika’da yaşayan Türkler de Arap al-
fabesi kullanmaktadır. Ama kullanılan harfler bakımından ciddi farklılıklar 
vardır.

Turan Yazgan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı aracılığı ile Kırım ve Ga-
gauzeli de dahil olmak üzere, Türk Dünyası’ndaki her ülkeye ve her bölgeye 
Latince esasına dayalı Türk Alfabesi’nden binlerce yollamıştır. Hiç şüphesiz 
ki, bu çaba, Türkler arasında alfabe birliğinin sağlanmasına dönüktü.

d. Eğitim, Bilim ve Edebiyat Dili Olarak Türkçe

Türkiye’de eğitim dilinin Türkçe olmaması için açık ve gizli kampanyalar 
yürütülmüştür. Hiç şüphesiz ki, bu durum, Türk dilinin bilim dili olarak ge-
lişmesini engellemektedir. “Dünyanın bilim dili İngilizce, Fransızca ve Almanca 
gibi Batılı dillerdir.” şeklinde görüşlerle ortaya çıkanlar; Japonya’nın Japon 
alfabesiyle ve Japonca, Çin’in Mandarin alfabesiyle ve Çince, Kore’nin Kore 

12 Yazgan, a.g.e., s. 80-81.
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alfabesiyle ve Korece, Rusya’nın Kiril alfabesiyle ve Rusça, İsrail’in İbrani alfa-
besiyle ve İbranice bilimde son derece ileri gidebildiklerini gözmezden gelmeye 
çalışmaktadır. O halde, Türk dilinde eğitime karşı çıkanların başka maksat-
larının olduğu çok açıktır. Bu maksat ise, Türkçe’yi bilim dili haline getirmek 
yerine otantik bir dil şekline dönüştürmektir.

Eğitimin dili Türkçe olmadığı sürece, Türkçe edebi dil olarak gelişemeye-
ceği gibi bilim, hukuk ve diğer alanlarda da gelişemeyecektir. Her millet kendi 
dilinde konuşur, düşünür ve yazar. Bir millet kendi dilini koruyamaz ise, ken-
dine ait milli ve manevi değerleri koruyamaz, müdafaa edemez.

Bu nedenle Turan Yazgan Türk Dünyası’nın birliğinin sağlanabilmesi için 
dil ve alfabe birliği oluşturulması gerektiğini şöyle ifade etmiştir:

“Türk kültürü, kökünden koparılmadan geliştirilsin. Türk dili, her yerde 
kayıtsız ve şartsız tek eğitim dili olarak şerefli yerini alsın ve Türkçe, bü-
tün Türk Dünyası’nın ortak edebi dili olarak gelişsin. Çocuklarımız tarih 
şuuruna sahip olsun ve devlet, bayrak, vatan, dil, din gibi mukaddes de-
ğerlerimizin şaşmaz ve yılmaz bekçisi olsun.”13

e. Ortak Türkçe Oluşturulması

Türkçe’nin korunması ve geliştirilmesi kavgasını veren Turan Yazgan, 
Türk devletlerinde de Türkiye Türkçesi’nin öğretilmesine önem vermiştir. 
Türk Dünyası’nın hemen her ülkesindeki Türk aydınları Türkler arasındaki 
ortak dilin İstanbul Türkçesi’ni esas alan Türkiye Türkçesi olması gerektiği 
konusunda hem fikirdirler. Çünkü Türkiye Türkçesi, diğer coğrafyalarda geli-
şen Türkçe’ye göre çok daha zengindir.

Bu maksatla Türk Dünyası’ndan Türkiye’ye davet ettiği aydınlara Türkiye 
Türkçesi öğretilmesi de Turan Yazgan’ın çok önem verdiği faaliyetler arasında 
geliyordu.

Günümüzde başta Kırgızistan gibi Türk ülkelerinde devlet başkanı olacak 
kişilerin “Kırgız Türkçesi” bilmesi şartının aranması, milli dil konusunun ne 
denli önemli olduğunu kavramak bakımından son derece mühimdir.

Turan Yazgan, “Türkçe’nin 44 alfabesi teke indirilmedikçe dil birliğinden 
bahsetmeye imkân yoktur.”14 derken alfabenin yanında dil birliğinin önemine 
de işaret etmiştir. Turan Yazgan, Türk devletleri için de Türkiye’de kullanılan 
alfabenin uygun olduğunu düşünüyordu. Farklı seslerin ise, Türk alfabesin-
deki harflerin üstüne veya altına konulacak işaretlerle karşılanabileceğini dü-
şünüyordu.

Turan Yazgan’ın “ortak alfabe”, “ortak dil” ülküsü asla “zorlama”ya da-
yanmıyordu. Bunun tabii bir yolla gerçekleşeceğine olan inancını şöyle dile 
getirmişti: “Ortak dil, ortak alfabeden sonra kendiliğinden oluşacaktır. Dilde 
zorlama asla düşünülmemelidir.”15

13 Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 181, İstanbul, Ocak 
2002, s. 2.
14 Yazgan, a.g.e., s. 50.
15 Yazgan, a.g.e., s. 231.
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f. Türk Dili ve Milli Eğitim

Turan Yazgan Türk Birliği’ni sağlamak için dil, alfabe ve eğitime özel bir 
önem vermiştir.

Milli eğitim konusu, Turan Yazgan’ın esas hedeflerinden biridir. Çünkü, 
eğitim milli olduğunda milletin medeni, ilmi, iktisadi, sosyal ve diğer saha-
larda gelişmesi daha güçlü olmaktadır. Milli eğitim, yaşanan devre ile geçmiş 
arasında köprü kurulmasına vesile olmakta, millet için gelecekteki ortak he-
defin oluşmasını sağlamaktadır. Eğitim milli ve manevi değerleri öne çıkartı-
yorsa, milletin geleceği teminat altına alınmış olmaktadır. Çünkü “başta dil 
olmak üzere milli ve manevi değerlerimizi esas almayan hiçbir eğitim ve kültür 
faaliyeti, milli ahlak ve şahsiyetimizi düzeltemez.”16

Türkiye’de eğitimin “milli” veya “Batılı” olması konusu, uzunca senelerden 
beri tartışılmaktadır. Batılı devletlerde eğitim alıp Türkiye’ye dönenler Türk 
eğitim sistemini Batılı esaslara dayandırmak için her türlü çabayı göstermek-
tedirler. Osmanlı İmparatorluğu 1703 yılında, devlet desteği ile ABD’ye ilk 
öğrencileri göndermiş olmasına rağmen, bu nesil ve devamının Osmanlı İm-
paratorluğu’na ve Türkiye’ye; Batı’nın bilim ve teknoloji üreten yöntemlerini, 
düşünce ve eğitim sistemini taşıması hala mümkün olmamıştır.

Batılı ülkelere eğitim almaya gidenlerin, milli köklerinden koparak Batılı 
devletlerin kültürel değerlerini benimsemesi onlarca yıldır Türkiye ve diğer 
bazı ülkeler için ciddi bir problem olmuştur. Aynı durum, Sovyetler Birliği dö-
neminde Moskova’ya giden Türk öğrencilerin Rus kültürüne muhabbet besle-
mesi şeklinde kendisini göstermiştir.

Bu neslin Türk Milleti’nin dini ve kültürel değerlerine yabancılaşması, 
kendi tarihinden utanan bireyler haline gelmesi sadece dünün değil, günü-
müzün de sorunudur. Bu sorunu aşabilmek için, eğitimi milli hale getirmek 
gerekmektedir. Milli eğitim ise, milli aydınlarla olabilir. Milli eğitim de, milli 
aydınların yetişmesini sağlayacak bir süreçtir.

Türkiye’de Atatürk döneminde milli ve Türkçü bir eğitim sistemi takip edil-
miştir. Atatürk’ün ölümünden hemen sonra ise Türk Milleti’nin köklerini Gre-
ko-Latin kültürüne dayandırmaya çalışan, ilmi ve tarihsel gerçeklerden uzak 
bir anlayış hakim kılınmıştır. Maalesef bu görüşler Turgut Özal’ın 1986 yılın-
da yayınladığı “Avrupa Kapısında Türkiye” adlı derleme kitabında da tekrar 
edilmiştir. Bu görüşe göre, “Anadolu coğrafyasını vatan tutan Türkler, Anado-
lu’da yaşayan tarih öncesi halklarla birleşerek yeni bir millet olmuşlardır. Türk 
Milleti denilen millet, budur! Öyle ise Türkler, Anadolu’da tarih öncesi yaşayan 
halkların torunlarıdır!”

Hiç şüphesiz ki, ilmi olarak yapılan “millet” tanımlarının hiçbirinde bu gö-
rüşün değer bulması mümkün değildir. Bu görüşü savunanlar, Türk Milleti’ni 
tarihi köklerinden kopararak kimliksizleştirme çabasını günümüzde de açık 
veya gizli olarak sürdürmektedirler.

Turan Yazgan, bu iyi niyetli olmayan çabalara karşı şu görüşleri ileri sürmüştür:

16 Yazgan, a.g.e., s. 22-23.
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“Eğitim sistemimizin Greko-Latin kültürünü terk ederek Atatürk’ün Türkçü 
eğitim sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir. Allah’ın Türk’e özel ola-
rak bahşettiği her değerin yüceltilmesi elzemdir. Allah’ın Türk coğrafyası-
na bahşettiği kritik iktisadi kaynakların Türkler tarafından ve Türkler için 
kullanılmasının yollarının aranması gerekmektedir. Dil-fikir ve işbirliğine 
giden yolda bütün Türk devletleri akılcı politikalar uygulamalı ve milleti 
sömürülmekten, soyulmaktan ve horlanmaktan kurtarmalıdır. Bunların 
başarılması için Türk aydınlarının birleşmesinden başka yol olmadığı her-
kesce kabul edilmesi gereken bir gerçektir.”17

Turan Yazgan, hangi şartlar altında olursa olsun “mücadeleyi akıl ile yapıl-
ması”18 gerektiğine işaret etmiştir. Çünkü Türk Milleti’ni refah içinde, ahlaklı 
ve zengin; Türk Devleti’ni de sözü dinlenen, kılıcı keskin hale getirmek için 
yeni bir toplum mühendisliğine ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.

g. Milli Devlet ve Milli Kültür

Türk devletleri, Türk halkları ve Türk birliği konusu her zaman Turan Yaz-
gan’ın düşüncesinin odağında olmuştur. Gerek sohbetlerinde, gerek yazıla-
rında, gerek dergilerinin yayın politikasında, gerekse kurduğu vakfın faali-
yetlerinde hiçbir ayrım yapmadan bütün Türklere seslenmeyi ilke edinmiştir. 
Çünkü Turan Yazgan, “Anadolu Milliyetçiliği” fikrine değil, “Türk Coğrafyası 
Milliyetçiliği” fikrine sahipti.

“Her şey verilir, vatan toprağı verilmez. Vatan toprağı, sınırları belli olmak 
şartıyla Türklerin yaşadığı her yere uzanır.”19

Turan Yazgan için Türk vatanının bölünmezliği esastır. Sovyetler Birliği 
ve Çin’de yaşayan Türk devlet ve topluluklarına karşı müstemleke, katliam, 
soykırım, mankurtlaştırma siyasetine karşı daima mücadele etti. Bu ağır bas-
kılara karşı milli kültüre dayanan bağımsız Türk devletlerinin kurulmasını 
yegane yol olarak gördü. “En büyük tehlike, tarih boyunca daima kültür emper-
yalizmi  olmuştur.”20 tespitini yapan Turan Yazgan, milli kültüre büyük önem 
veriyordu: “Millet, milli kültür demektir. Milli kültüre sırt çeviren devlet varlık 
sebebini kaybetmiştir veya başkaları için vardır. Milli kültür, milli maneviyatı 
yüceltir. Milli maneviyat milleti yüceltir. Yüce millet, yüce devlete layıktır. Ve ne 
pahasına olursa olsun onu kurar, ona kavuşur.”21

h. Mankutlaştırma

Turan Yazgan, 20. asırda Türklere uygulanan “mankurtlaştırma” politika-
sının başarıya ulaşmaması için Türk Dünyası’nda milli aydınların yetişmesi 
gerektiğini düşünüyordu. Milli aydınların dünya aydınları ile insanı insana 
köle yapmak isteyen fikirlere ve sistemlere karşı ortak mücadele çağrısı yap-
mıştır: “İnsanlık veya küresellik diye aldatılarak komünizm veya azgın kapi-

17 Yazgan, a.g.e., s. 38.
18 Yazgan, a.g.e., s. 129.
19 Yazgan, a.g.e., s. 179.
20 Yazgan, a.g.e., s. 51.
21 Yazgan, a.g.e., s. 67-68.
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talizmin kölesi olmuş aydınlara Mankurt denir. Mankurt olmadan, bir an evvel, 
Türk milliyetçileri, Dünya aydınları vahşi kapitalizm ve insanlık dışı komüniz-
me karşı birleşiniz.”22

i. Türklerin Sömürülmesi ve İktisadi Milliyetçilik

20. asır Türk coğrafyasını, Türk devletlerini ve Türk Milleti’ni büyük tar-
tışmalarla yüz yüze bırakmıştır. Türk coğrafyasını müstemleke haline getiren 
devletler, esas olarak Türk milli kültürünü hedef almıştır. Bu nedenle, Turan 
Yazgan yeni neslin “Türk Birliği Şuuru” ile yetiştirilmesine önem vermiştir.

“Günümüze kadar devam eden bu soygun ve bu sömürüden tek kurtuluş 
yolu, işte bu çocuklarımızın bir araya gelerek Türklük şuuruyla yoğrulmaları, 
Türklük gururuyla gururlanmaları ve pahası ne olursa olsun bu dünyada 300   
milyonluk bir Türk Milleti vardır diye haykıracak hale gelmeleridir.”23

Turan Yazgan’a göre, Türk kimliğinin korunması, milli kültürün gelece-
ğe taşınması, iktisadi gücün ele geçirilmesi ve bu adımların Türk birliği ile 
tamamlanması, dünyada Türklere karşı yürütülen menfi siyasete büyük bir 
darbe indirecektir. Türk birliğine karşı çıkanların hedefleri de, Turan Yazgan 
tarafından şöyle değerlendirilmiştir:

“Türk birliğinin olmaması için 1917’den beri çok sistemli çalışmalar yaptı-
lar. Önce Azerbaycan topraklarını Ermenistan’a peşkeş çektiler. Azerbay-
can ile Türkiye arasına Ermenistan’ı hançer gibi soktular ve Türk Dünyası 
ile kara bağlantımızı kestiler. Sonra Türkiye’nin etrafında ne kadar Türk 
varsa, bir tek bebek kalmamak şartıyla hepsini sürdüler... Bunlar sadece 
Kırım Türkleri değil, Karaçay Türkleri, Nogay Türkleri, Kumuk Türkleri, Bal-
kar Türkleri ve hala yurtlarına dönme izni alamayan Ahıska Türkleri’dir.”24

Turan Yazgan, Azerbaycan topraklarının “Türk birliğinin kara bağlantısı-
nın engellemesinin mükafatı olarak verildiğini” Ermenistan’a verildiğini analiz 
eden ilk Türk aydınıdır. Turan Yazgan’ın tespitlerine göre bu siyaset şöyle 
sürdürülmüştür:

“...Önce Zengezur bölgesi, arkadan Karabağ ve Batı Azerbaycan top-
rakları. Bu mükafat da Türklerin Türklerle irtibatını kesmenin, Türk top-
raklarındaki iktisadi kaynakların sömürülmesini engelleyecek bir gücün 
oluşmamasına yardımcı olmanın ve Allah’ın Türklere bahşettiği iktisadi 
kaynakların, bundan sonra da sömürülmeye soyulmaya devam etmesine 
imkan hazırlamanın mükafatıdır.”25

Türk Milleti’ni bir vücuda benzeten Turan Yazgan’a göre; “bu vücudun ba-
şını Türkiye, boynunu Azerbaycan, ayaklarını ise Ulu Türkistan oluşturmakta”-
dır. Hiç şüphesiz ki, Avrupa devletlerinde yaşayan ve Arap ülkelerinde ve Af-
rika coğrafyasında unutulan Türkler de, bu vücudun çok önemli uzuvlardır.

22 Yazgan, a.g.e., s. 59.
23 Yazgan, a.g.e., s. 108.
24 Yazgan, a.g.e., s. 109.
25 Yazgan, a.g.e., s. 52.
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Turan Yazgan’a göre, Türk coğrafyasında birliğin sağlanması için kilit ülke 
Azerbaycan’dır. O, bu şuurun kendisinden önceki Türk devlet adamlarında 
da olduğunu şöyle belirtmiştir:

“Bütün damarların ve sinirlerin boyundan geçtiğini bilen Mustafa Kemal 
Paşa, Nuri Paşa ve Enver Paşa ve arkadaşları aynı tarihlerde bu idrakin 
gereklerini yerine getirmek için kelle koltukta mücadelelere giriştiler. Ana-
dolu’da ve Bakü’de elde edilen başarı, iki devletin dünyada yeniden do-
ğuşunu sağlarken Ulu Türkistan’daki başarısızlık da Türk Milleti’ni büyük 
bir felakete sürükledi.”26

j. Türk Devlet ve Toplulukları Düşüncesi

Turan Yazgan’ın kurduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk ülke-
lerinde ve Türk coğrafyasında çeşitli faaliyetler yaparken, günlük siyase-
tinin içinde olmamaya özen göstermiştir. Ana hedef, her zaman Türklerin 
geleceği ve Türk birliği olmuştur. Turan Yazgan bu politikasını şöyle ifade 
etmiştir: “Biz Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak, bizi bölen politikalara 
karşı bir politika uygulamaktayız. Biz, ne Türkiye’de, ne de Türk Dünyası’nın 
herhangi bir yerinde, asla günlük siyaset yapmayız. Türk Milleti’nin 50 yıl 
sonrası için siyaset yaparız, 100 yıl sonrası için, 1000 yıl sonrası için siyaset 
yaparız.”27

Turan Yazgan,

“...bize göre, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı da, Başkurdistan’ın Cumhur-
başkanı da, Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı da Türk milletlerinin Cum-
hurbaşkanlarıdır. Çuvaşistan’da Çubuksarı’da seçilmiş milletvekili ile, 
Türkiye’de Burdur’dan seçilmiş milletvekili aynı; milletin milletvekilleri-
dir. Bayraklar, vatanlar, devletler hatta siyasi rejimler farklı olabilir, ama 
millet tektir. Bizim düsturumuz, milletin sınırları yoktur, devletin sınırları 
vardır.”28

demek sureti ile, büyük bir düşünce reformu gerçekleştirmiştir. Turan Yaz-
gan’ın ortaya koyduğu bu medeni düşünce sebebiyle Azerbaycan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan Cumhurbaşkanları olduğu kadar, 
Rusya Federasyonu içinde yaşayan Türklerin cumhurbaşkanları da, hiçbir 
ayırım yapılmaksızın saygıya değer görülmüştür.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Türk devletlerinde açtığı eğitim ku-
rumları da, bu siyasetin neticesidir. Bu okullarda, Türk devletlerine bağlılık 
ve yöneticilerine karşı saygı öğretilmesine özen gösterilmiştir. Bu faaliyetler 
öylesine büyük ilgi görmüştür ki, İsmail Gaspıralı’nın “Türk Birliği” ideali, Tu-
ran Yazgan tarafından daha büyük bir coşku ile ifade edilmiştir: “Nehirlerin 
akışı Türk birliği yönündedir: Dil birliği, fikir birliği, işbirliği!.”29

26 Yazgan, a.g.e., s. 131.
27 Yazgan, a.g.e., s. 263.
28 Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 97, İstanbul, Ocak 1995, 
s. 1.
29 Yazgan, a.g.e., s. 268-269.

225_Muhsin_Kadioglu.indd   13 14.12.2016   12:55:53

211



14 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

k. Türk Halkları Asamblesi

Turan Yazgan, Türk Birliği’nin sağlanması için her alanda faaliyet göster-
miş bir aydındır. Türk Milleti’nin dilini, sanatını, kültürünü ve medeniyetini 
yeniden güçlü şekilde Türkçe inşa etmesi için ülke ve bölge farkı gözetmeden 
Türk aydınlarını bir araya getirdiği “Türk Halkları Asamblesi”ni kurmuştur.

“Türk Halkları Asamblesi”nin aldığı karara göre, Türk Dünyası aydınları;

“Türk topraklarının her yerinde hür ve bağımsız yaşayacak, kendi kendini 
idare edecek, kendi kaynaklarını önce kendisi için kullanacak, her Türk; 
insan hakları beyannamesinde yer alan şekliyle insan hakkını en geniş 
şekilde kullanabilecekti. Her ne pahasına olursa olsun, Türklerin en geliş-
miş insan haklarına kavuşması için asla taviz verilmeyecekti.”30

l. İslam Felsefesi

Turan Yazgan’ın “milliyetçilik” düşüncesinin esası “akıl”a dayanmaktadır. 
Bütün meselelerde “akıl” veya “vahiy” yolunun kullanılması, İslam felsefesi-
nin en çetin sorularından biridir. İslam felsefesinde “akıl” yolunu İmam Matû-
ridî, “vahiy” yolunu ise Eş’arî ortaya koymuştur. Türkler Müslüman olduktan 
sonra “akıl” yolunu seçmişler ve daha çok Arap ve Fars Müslümanları arasın-
da görülen “vahiy” felsefesine uzak durmuşlardır.

Bu felsefenin özünde ise, “Allah bize akıl verdiğine ve Kur’an da defalarca 
hiç düşünmediniz mi?” diye sorulduğuna göre, insan her soruya “akıl” yoluyla 
cevap bulabilir. Çünkü, Allah katında her insan özgür bir birey olarak kendi 
yaptıklarından sorumludur.

İşte Turan Yazgan, “akıl” vurgusu yaparken, İslam felsefesinin Matûridî 
ekolüne mensup olduğunu da dile getirmiş olmaktadır. Bu, Turan Yazgan’ın 
“geleneksel” yanıdır.

3. Sonuç

İnsanlık tarihi dikkatle gözden geçirildiğinde görülecektir ki, “münevver bir 
çevre” ve “çağdaş münevverler” olmadan tek başına münevver olunamıyor. 
Örneğin Mevlana’nın çağdaşları Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli idi. Bu 
örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Turan Yazgan çevresinde kendisiyle yarışacak bir münevver atmosferi ol-
madan pek çok fikri yenilik getirmiş; pek çok sanatkarı himaye etmiş, çok 
başarılı işler yapmıştır.

Turan Yazgan’ın yaptığı işlerin tesiri, dünyada Türklerin olduğu her nokta-
da az veya çok hissedilmiştir. Ancak Turan Yazgan’ın faaliyetlerini hiçbir söz, 
Sovyetler Birliği eski devlet başkanı Gorbaçov’un sözleri kadar etkili özetleye-
mez. Gorbaçov, 1990 yılındaki bir televizyon mülakatında şöyle demişti: “Rus-
ya, medeni dünyada güçlü bir şekilde yer almak istiyorsa, Turan Yazgan’ın 
Azerbaycan’da yaptığı gibi piyasa ekonomisini öğrenmeli ve öğretmeliyiz...”31

30 Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 140, İstanbul, Ağustos 
1998, s. 2.
31 Besire Azizaliyeva, Muhsin Kadıoğlu, “Turan Yazgan ve Türk Dünyası”, 525-ci Gazet, Bakü, 
Azerbaycan, 11 Ekim 2016, s. 8.
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Turan Yazgan iktisadi hayattan sosyal hayata, sanattan kültüre ve siyase-
te kadar hemen tüm alanlarda “Türk Birliği” fikrini neden savunduğunu, veciz 
bir şekilde şöyle ifade etmiştir: “Biz dünyanın tekrar, Yaradan’dan ötürü bütün 
yaratılanların sevildiği, bütün yaratılanların kıymetinin bilindiği bir dünyayı 
gerçekleştirmek için Türk Birliği istiyoruz. Başka bir hedefimiz yoktur. Sömürü 
bitsin istiyoruz, soygun bitsin istiyoruz, kan dursun istiyoruz.”32

Turan Yazgan, Türk Dünyası’nın her problemiyle ilgilenmeye çalışmış, her 
ortamda bu problemleri dile getirmekten çekinmemiştir. “XX. asır boyunca 
Balkanlarda, Doğu Anadolu’da, Kerkük’te, Kıbrıs’ta, Rusya’da ve Çin’de kat-
liama uğramış olanlar ne yazık ki gene biz Türkleriz.”33 diyen Turan Yazgan, 
dünyadaki hakim güçlerin Türklere karşı açık ve gizli kinlerini yüzlerine vur-
maktan geri kalmamıştır. Türklerin tarih boyunca sergilediği medeniyeti kav-
ramak için “insanlık, insanlığın vahşi tarihini öğrenmelidir.”34

Turan Yazgan’ın her faaliyeti Türk Birliği ülküsünün sağlanmasına dö-
nüktür. Turan Yazgan bunu şöyle ifade etmiştir: “Türk Dünyası’ndaki fakül-
teler, Türk Dili bölümleri, liseler, Türk Dünyası Kültür Merkezleri “dilde, fikirde, 
işte birlik” ideali için çalışacaklardır.”35

Turan Yazgan, Türk Dünyası’nda yetişmiş aydınların eserlerini başta Tür-
kiye Türkçesi olmak üzere Türkçe’ye aktarılmasını sağlamış, Türklerin yeni 
asırdaki abide eserlerinin özellikle Türklere tanıtılmasında köprü görevi gör-
müştür.

Bilindiği gibi Çin’den Afganistan’a, İran’dan Irak’a ve Suriye’ye kadar olan 
bölgede yaşayan Türk topluluklarının hür ve bağımsız şekilde kendi kendini 
idare etmeleri ve temel insan hak ve hürriyetlerine sahip olmaları, yakın gele-
cekte de en önemli sorunlardan biri olacaktır. Bunun için Turan Yazgan, her 
fırsatta “Türklerin kendi kendini yönetmesi”ni gündeme getirmiştir.

Turan Yazgan, “kendi kendini yönetme” ülküsünü “iktisadi bağımsızlık” 
ile desteklemektedir. Çünkü, iktisadi bağımsızlığını elde edemeyen devletlerin 
hür ve bağımsız yaşaması mümkün değildir.

İktisadi bağımsızlığın sağlanabilmesi için Türk Dünyası’nın yer altı ve yer 
üstü kaynakları, öncelikle Türkler tarafından kullanılmalıdır. Turan Yazgan, 
bu görüşleri ileri sürerken Sovyetler Birliği döneminde Türk ülkelerinden elde 
edilen kaynakların piyasa değerleri ile, Türk ülkelerine ödenen bedelleri or-
taya koymuştur. Türk ülkeleri, yer altı ve yer üstü kaynaklarının bedellerini 
neredeyse yüzde bir oranında almıştır. Buna göre, Sovyetler Birliği döneminde 
Türk ülkeleri acımasız ve vahşi bir sömürüye maruz kalmıştır. Türk ülkeleri, 
yeniden böyle bir sömürü tuzağına düşmemelidir.

Turan Yazgan, çok geniş bir coğrafyayı kapsayan Türk Dünyası’ndaki yer 
altı ve yer üstü kaynaklarından fazlasının “piyasa şartlarına göre” ihraç edi-

32 Yazgan, a.g.e., s. 119.
33 Yazgan, a.g.e., s. 125.
34 Yazgan, a.g.e., s. 135.
35 Yazgan, “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 132, İstanbul, Aralık 
1997, s. 2.
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lebileceğini açıklıkla dile getirmiştir. Böylece, “Türk Birliği” fikrinin diğer ülke-
lere karşı “iktisadi ambargo” uygulamak manasında algılanmaması için özel 
bir çaba sarf etmiştir.

Bütün sözlerini “Tanrı Türk’ü Korusun” cümlesiyle bitiren Turan Yazgan, 
Tanrı’ya adeta “Dünya’yı yönetmek için gönderdiğin milletini koru” şeklinde 
dua etmiştir.

Turan Yazgan, ismiyle müsemma bir Türk aydını idi. O, Mete Han’dan 
teşkilatçılığın, Sultan Sencer’den cihangirane bakışın, Sultan Alparslan’dan 
hoşgörünün, Kaşgarlı Mahmut ile Karamanoğlu Mehmet Bey’den Türkçe sev-
gisinin, Nasrettin Hoca’dan mizahın, Farabi ve Biruni’den ilmin, Mevlana’dan 
insan sevgisinin, Nizami’den Türk sevgisinin, Sultan Mehmet’ten fetih ruhu-
nun, Yunus Emre’den duru Türkçe’nin ilhamını almıştı.

Bu ruhu kavramak, Türk Milleti’ne hizmette sınır tanımamak demektir. 
İnsanlık ailesine hizmet etmek demektir. Tanrı’nın Türklere verdiği “açları do-
yurma, çıplakları giydirme, zalimlere haddini bildirme ve mazlumlara şefkat 
gösterme” görevinin yerine getirilmesi demektir.

Kaynaklar

AZİZALİYEVA, Besire - KADIOĞLU, Muhsin: “Turan Yazgan ve Türk Dün-
yası”, 525-ci Gazet, Bakü, Azerbaycan, 11 Ekim 2016.

KADIOĞLU, Muhsin: “Yeni Yüzyılın İsmail Gaspıralı’sı Prof. Dr. Turan Yaz-
gan”, Prof. Dr. Turan Yazgan Armağanı, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakülte-
si, Çalışma Ekonomisi Bölümü Yayınları, İstanbul, 2006.

YAZGAN, Turan: Türk Dünyasında Dün, Bugün, Yarın, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011.

_______________: “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 1, İstanbul, Ocak 1987.

_______________: “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 97, İstanbul, Ocak 1995.

_______________: “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 124, İstanbul, Nisan 1997.

_______________: “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 128, İstanbul, Ağustos 1997.

_______________: “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 132, İstanbul, Aralık 1997.

_______________: “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 140, İstanbul, Ağustos 1998.

_______________: “Sevgili Okuyucular”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 
Sayı: 181, İstanbul, Ocak 2002.

225_Muhsin_Kadioglu.indd   16 14.12.2016   12:55:53

214



1MEHMET MAHUR TULUM / ḲARAḲOÇ KELIMESI ÜZERINE 

DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİ’NDE GEÇEN
ḳazaġuc/ḳ Ôazaḳ Ôuc/ḳ Ôaraḳ Ôuc/ḳ Ôaraḳ Ôoç/ḳ Ôaragüç

ÜZERİNE YENİ AÇILIMLAR

Doç. Dr. Mehmet Mahur TULUM*

Öz

Dede Korkut Oğuznameleri’ndeki problemli yerler yaklaşık iki yüz yıldır 
yüzlerce araştırmayla çözülmeye çalışılmıştır. Bazıları çözülebilmişse de hâlâ 
çözüm bekleyen problemler bulunmaktadır. Bunlardan biri de Dede Korkut 
Oğuznameleri’nin daha önceki yayınlarında ḳazaġuc/ḳÔazaḳuc/ḳaraḳuc/ḳa-
raḳoç/ḳaragüç olarak okunmuş veya bu biçimde okunabileceği tasarlanmış ve 
anlamı/yapısı üzerine müzakere yürütülmüş tartışmalı kelimedir. Makalede 
araştırmacıların bu konu hakkındaki görüşlerini verdikten sonra kendi değer-
lendirmemize yer vereceğiz. Dede Korkut Oğuznameleri’nde yazımca birbiriyle 
karıştırılmış iki ayrı kelimenin var olduğunu düşünüyoruz. Bu kelimelerden 
biri “serkeş, haşarı at; savaş atı” anlamına gelen ḳazaġuç, diğeri ise bir birle-
şik kelime olmak üzere “at ahırı/tavla” anlamındaki karakoç’tur.

Anahtar kelimeler: Dede Korkut Oğuznameleri, ḳazaġuc/ḳÔazaḳuc/ḳa-
raḳuc/ḳaraḳoç/ḳaragüç.

New Approaches On ḳazaġuc/ḳÔazaḳuc/ḳaraḳuc/ḳaraḳoç/ḳaragüç
In The Dede Korkut Text

Abstract
Problematics in Dede Korkut Text have been tried to be solved with hundreds 

of researches for almost two hundred years. Although some of them have been 
solved, there are still some problems waiting to be solved. One of these is the cont-
roversial word which has been read or discussed in the previous publications of the 
Dede Korkut Text: ḳazaġuc / ḳazaḳuc / ḳaraḳuc / ḳaraḳoç / ḳaragüç. In this essay 
after giving the opinions of the researchers about this subject, I will give my own 
evaluation. In Dede Korkut Text, we think that there are two different words inter-
mixed each other as spelling. One of these words is ḳazaġuç that means “unruly, 
war horse”, and the other is karakoç that means “a stable” as a compound word.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 225                Aralık 2016
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Keywords: Dede Korkut Text, ḳazaġuc/ḳazaḳuc/ḳaraḳuc/ḳaraḳoç/ḳaragüç.

1. Giriş

Her eski metin, filologların önüne -tıpkı denizcilikte olduğu gibi- çözül-
mesi gereken türlü türlü düğümler koyar. Karşılaşılan düğümü çözmek için 
başvurulacak en iyi kaynak yazmanın kendisidir. Yazmanın kılavuzluğunun 
yeterli olmadığı durumlarda düğüm ilk kertede tanımlanamaz olarak dursa 
da çözüm yolları yok da değildir. Çoğu kez bir kelime ya da söz öbeği yazmada 
birden çok yerde tekrarlanır. Bu takdirde öncelikli çaba, ilgili kelime veya söz 
öbeğini kontekst içinde değerlendirmek olmalıdır. Bunun da yeterli olmadığı 
örnekler için, yapılması lazım gelen o dilin tarihî ve çağdaş lehçelerinde soru-
nun çözümü için filolojik nitelikli bir donanımla iz sürmektir.

Dede Korkut Oğuznameleri’nin elimizde bulunan iki nüshası Türk dili ve 
kültürü içerisinde tartışma götürmeyecek ölçüde kıymetli sayılmalıdır. Ne var 
ki ele geçmiş olan iki nüshada haddinden fazla yanlış bulunur. Bu da onları 
yazıya aktaran kişilerin daha önceki bir döneme ait dil malzemesiyle karşı 
karşıya kalmış olmalarından kaynaklansa gerek. Öyleyse bir müstensihi sa-
dece basit bir yazıcı olarak değil, aynı zamanda modern anlamda bir redaktör 
ve editör olarak da kabul etmeliyiz. İşte bu yüzdendir ki kimi zaman bir müs-
tensihin metne iyi niyetli bir müdahalesi önümüze çözülmesi gereken zorlu 
bir düğümü daha koyabilmektedir.

Dede Korkut Oğuznameleri’nin barındırdığı düğümler yaklaşık iki yüz yıl-
dır yüzlerce araştırmayla çözülmeye çabalanmış, bazı düğümler çözülse de 
hâlâ çözüm bekleyenler ortada durmaktadır. İşte bunlardan biri de Dede Kor-
kut Oğuznameleri’nin daha önceki yayınlarında ḳazaġuc / ḳazaḳuc / ḳaraḳuc / 
ḳaraḳoç / ḳaragüç olarak okunmuş veya bu biçimde okunabileceği tasarlanmış 
ve anlamı/yapısı üzerine müzakere yürütülmüş tartışmalı kelimedir.

2. Metot

Bugüne kadar Dede Korkut Oğuznameleri’nin barındırdığı düğümleri çöz-
mek ve onları gün yüzüne çıkarmak için birçok çalışma yapılmıştır. Mamafih, 
bunların içinde belli başlı çalışmalar olarak şu dört kaynak esastır: 1. Dokto-
ra tezi olarak Dede Korkut Oğuznameleri’ni işlemiş ve daha sonra kitap olarak 
yayımlamış olan Muharrem Ergin’in neşirleri,1 2. Orhan Şaik Gökyay’ın neş-
ri,2 3. Semih Tezcan’ın neşri,3 4. Sadettin Özçelik’in son neşri.4

Tezcan, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar başlıklı çalışmasında 
kendisine kadar olan bütün çalışmaları değerlendirmiş ve meselenin çözümü-

1 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I, Giriş-Metin-Faksimile, Türk Dil Kurumu Yayınları: 169, 
Ankara, 1958; Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı II (İndeks-Gramer), Türk Dil Kurumu Yayınları: 
219, Ankara, 1963.
2 Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkud’un Kitabı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973.
3 Semih Tezcan, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, Yapı Kredi Yayınları: 1457, İstanbul, 
2001.
4 Sadettin Özçelik, Dede Korkut-Dresden Nüshası-Giriş, Notlar, I. Cilt, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara, 2016.
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ne dair görüşlerini çeşitli delillerle serdetmiştir. Daha sonra Sadettin Özçelik 
2016 yılında yaptığı son yayınında meseleye ait bütün verileri toplamış ve 
genel bir değerlendirmede bulunmuştur. Hâl böyle olunca, kendi değerlen-
dirmemize geçmeden evvel meseleyi okuyucunun daha iyi takip edebilmesi 
açısından biraz sonra ilkin Semih Tezcan’ın, ardından da Sadettin Özçelik’in 
mezkur çalışmalarında aktardıklarını iktibas ettikten sonra sonuç kısmında 
kendi değerlendirmemize yer vereceğiz.

3. Meseleyle İlgili Görüşler

3.1. Semih Tezcan’ın Görüşü

S. Tezcan, “Drs. 3b.10 (ME D 3/10) (=) Vat. 59a3;  Ḳazaġuca  
(ḳıymayınca >) binmeyince yol alınmaz.” başlıklı notunda önceki yayınlarda 
ḳara ḳoç okunmuş olan sözcüğün Drs. ve Vatikan nüshalarında aşağıda da 
görülen farklı yazılışlarına yer vererek çekimcilerin sözcüğü tanımadığı söy-
lemiştir:5

Drs. Nüshasında sözcük
a) Bir kez ze ve ġayın ile yazılmıştır: 3b.10  Ḳazaġuca (ḳıymayınca >) 

binmeyince yol alınmaz.
b) Bir kez ze ve ḳâf ile yazılmış gibi görünmektedir: 141a.4  Ḳa-

zaġucumuŋ ḳulaġı (5) görinmez olsa
c) Bir kez re ve kef ile yazılmıştır: 136b.1  Ḳazaġuçum güdende (2) 

ılḳıçum mı-sın?
d) 17 kez de re ve ḳâf ile yazılmıştır:  ve  Drs. 24b.13, 42b.2, 

68b.4, 70b.10, 71b.8, 74b.3, 75b.3, 87b.1, 100a.12, 128a.12, 133a.6.

Vat. Nüshasında sözcük:
a) 5 kez ze ve ḳâf ile yazılmıştır: Vat. 96a.2, 97b.12, 100b.4, 104a.13, 

105b9.
b) 1 kez ḳanıraḳuç biçimine sokulmuştur: Vat. 95b.5 
c) 3 kez re ve ḳâf ile yazılmıştır: Vat. 59a3, 97a.13, 105b.5.

Tezcan, bir sonraki adımda Ergin, Gökyay, Rossi, Caferoğlu ve Clauson’un 
sözcüğün anlamına dair söylediklerini aktarır ve şu sonuçlara varır:6

Ben, DKK’ndaki sözcüğün aslında ḳazaġuç olduğunu, çekimleyenlerin 
bunu anlamadıkları için ḳara ḳoç biçimine sokmuş olduklarını sanıyorum. 
Drs. nüshasında sözcük sadece ilk geçtiği yerde (yani Drs. 3b.10’da) bozul-
madan yazılmış, bir kez de (Drs. 141a.4) ilk yarısı doğru kalmış, yalnız ikinci 
yarısı bozulmuştur.

Caferoğlu ve Clauson’un şüpheleri yersizdir; iki eski sözlükte yer almış ol-
ması, DKK’nda da bulunması ‘at’ anlamına gelen ḳazaġuç sözcüğünün mevcut 
olmuş olduğunu kanıtlar. Yalnız belli bir bölgede (Doğu Anadolu / Azerbaycan 
?) kullanılmış bir sözcük olması ihtimali vardır. Kökenini kesinlikle belirlemek 
mümkün görünmüyor. Belki Kitābu’l-idrāk’teki ḳaz- ‘atı durdurmak’ eylemi 

5 Tezcan, a.g.e., s. 40.
6 Tezcan, a.g.e., s. 42.
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ile açıklanmalıdır. EDPT 680 kaz- maddesinde Clauson’un Kitābu’l-idrāk’te 
verilen anlamın yanlış olduğunu ileri sürmesi haklı sayılamaz.

Drs. yazmasında sözcüğün iki kez ze ile yazılmış olması, buna karşılık Vat. 
yazmasında ze’li yazılışların daha sık görülmesi şöyle açıklanabilir: Vatikan 
nüshası Dresden nüshasından değil, daha önceki bir nüshadan kopya edil-
miştir, o nüshada ze’li biçimler, yani bozulmadan bırakılmış biçimler herhal-
de daha sıktı.

3.2. Sadettin Özçelik’in Görüşü
S. Özçelik ise Drs.3b.10 (ME 3.10)’daki “  Ḳazaġuca ḳıymayınca yol 

alınmaz, Ḳara polad uz ḳılıcı çalmayınca ḳarım dönmez.” cümlesinin başında 
yer alan kelimenin söz konusu nüshalardaki yazım ve okumalarını; Tezcan’a 
katılarak aşağıdaki gibi bir tablo ile verir:7

1 ḳazaġuc Drs. 3b.10.

2 ḳazaḳuc Drs. 141a.4, 150a.9.

3 ḳazaḳuc Drs. 97a.7, 136b.10.

4 ḳazaḳuc Drs. 24b.13, 42b.2, 68b.4, 70b.10, 71b.8, 74b.8, 
75b.3, 87b.1, 100a.12, 128a.12, 133a.6, 133b.2, 
148b.2, 150b.1, 151b.3.

5 ḳazagüç Drs.136b.1.

1 ḳazaḳuc Vat. 95b.5, 96a.2, 100b.4, 104a.13, 105b.5.

2 ḳazaḳuç Vat. 59a.3, 97a.13, 97b.12, 105b.9.

Özçelik’in sözcüğün anlamına dair söyledikleri ise şöyle özetlenebilir:8

3. Burada ayrıca kelimenin Dede Korkut’taki bütün örneklerini geçtiği 
cümleler ve bağlam içerisinde inceleyerek anlamıyla ilgili bazı tespitler yap-
mak gerekiyor çünkü Dede Korkut boylarının özellikle sözlü gelenekte dilden 
dile aktarılırken anlatıcıların, daha sonra yazıya geçirilirken yazıcıların metne 
müdahil olmalarının kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. İşte bu müdahaleler ke-
limeleri birbirinin yerine kullanmaları veya değiştirmeleri mümkündür. Yine 
kelimelerde anlam genişlemesi, anlam daralması, anlam kayması vb. durum-
ların ortaya çıktığı düşünülebilir. İşte bence Dede Korkut’ta sık kullanılan ve 
anlam kaymasına uğrayan kelimelerden biri de ḳazaḳuc’dur. Kelimenin ör-
neklerinden hareketle şu tespitleri yapmak mümkündür:

3.1. Şu cümlelerde ḳazaġuç kelimesinin ‘savaş atı’ anlamında kullanılmış 
olduğu anlaşılıyor:

Drs.3b10: “Ḳazaġuca ḳıymayınca yol alınmaz.”
Drs.24b.13: Ḳazaḳuc atları [gördiginde] kişneşdüren…” (kurt için)
Drs.42b.2: “Men ḳazaḳuc atuma binmedin ol binmaḫ gerek.”
…

7 Özçelik, a.g.e., s. 143.
8 Özçelik, a.g.e., s. 145-147.
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3.2. Şu cümlelerde güd- fiiliyle birlikte geçtiğine göre ḳaytaban’ın ‘deve 
sürüsü’, aġayıl’ın ise ‘koyun sürüsü’ anlamında kullanılmış olduğu düşünüle-
bilir. Bu ikisine paralel bir kullanım arz eden ḳazaḳuc kelimesi de güd- fiiliyle 
bir arada geçtiğine göre kelime ‘at sürüsü’ anlamında kullanılmış olabilir:

Drs.136b.1: “Ḳaytabanum güdende sarvanum mısın?
                    Ḳazagücüm güdende çobanum mısın?”
Drs.136b.10: “Ḳaytabanuŋ güdende sarvanuŋam,
                       Ḳazaḳucuŋ güdende ılḳıçınam,
     [Aġayıluŋ güdende çobanuŋam]”
…

3.3. Şu metinlerde ḳazaḳuc kelimesi ‘at ahırı’ anlamında kullanılmış gibi-
dir çünkü metinlerde geçen aġayıl, ‘ağıllar’ ḳaytaban ise ‘deve ağılı” demektir 
ve bunlarla ḳazaḳuc’un paralel ve denk kullanılmış olması gerekir:

Drs.74b.3: “ḳazaḳuc[da ḳazılıḳ] atlar esen olsa ḳulun ṭoġar.
                   ḳaytabanda ḳızıl deve esen olsa ṭorum verür.
                   aġayılda aġca ḳoyun esen olsa ḳuzı verür.”
…

Şu örneklerde de ḳazaḳuc kelimesinin ‘at ahırı’ anlamında kullanılmış ol-
duğu düşünülebilir:

Drs.148b.2: “…ḳazaḳucda ḳazılıḳ atlarum kişnetdiler.”
Drs.150a.9: “ḳazaḳucda ḳazılıḳ atına çok binmişem.”
Drs.150b.1: “Aruz, maŋa bu işi ėdecegüŋ bilseydüm
                     ḳazaḳucda ḳazılıḳ atuma bineridüm.”
Drs.151.b.3: “ḳazaḳucda ḳazılıḳ atum kişneşmedin”

*Yukarıda görüldüğü gibi ḳazaḳuc kelimesi, Dede Korkut’ta, en az üç farklı 
anlamda kullanılmıştır. Ayrıca, kelimenin kullanılışında bir anlam kayması 
olduğu anlaşılıyor. *Benzer durum, ḳazaḳuc ile hep bir arada kullanıldığı için 
kaytaban kelimesinde de ortaya çıkmıştır.

4. Meseleye Dair Yeni Açılımlar

Sayın Semih Tezcan ve Sadettin Özçelik’in kaydettiklerini değerlendirdiği-
mizde söz konusu kelimenin Dede Korkut Oğuznameleri’nde en az beş farklı 
biçimde imlâ edildiği ve birden fazla anlamda kullanıldığı varsayılmıştır.

Şöyleki Semih Tezcan, ağırlıklı olarak kelimenin yazımı üzerinde durmuş 
ve “sözcüğün aslında ḳazaġuç olduğunu, çekimleyenlerin bunu anlamadıkları 
için ḳara ḳoç biçimine sokmuş olduklarını sanıyorum” diyerek kelimenin her 
geçtiği yerde z ile ḳazaġuç olarak okunmasını teklif etmiştir. Bununla birlikte 
Tezcan yazımca tek bir kelime kılığına büründürdüğü kelimenin geçtiği kon-
tekstler içinde birden fazla anlama gelip gelemeyeceği meselesine girmemiştir. 
Ayrıca, “kelimenin kökenini kesinlikle belirlemek mümkün görünmüyor” notu-
nu da düşmüştür. Dolayısıyla ḳazaġuç genel okuyuşu bir çelişki yaratır ve 
bütün örnekler için geçerli değildir.
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Sadettin Özçelik de anlatılarda geçen bu kelime için “Dresden nüshasında 
üç, Vatikan nüshasında ise bütün örneklerin ze ile yazılmış olduğunu dikkate 
alarak ve bunların doğru yazılmış olduğunu düşünerek kelimeyi Drs.3b.10’da 
ḳazaġuc, diğer yerlerde ise ḳazaḳuc şeklinde okumayı” ve “Dresden nüshasın-
da re ile yazılmış olan 18 örnekte de ze yerine bir yazım yanlışlığı” olduğunu 
iddia etmiştir. Özçelik de metinde tek bir imlâyla birleştirilemeyecek iki ayrı 
kelimenin varlığını hissedemeyerek aynı çelişkiyi devam ettirmiştir. Bunun 
yanında, metinde çoğu kez cim ile imlâ edilmiş olduğundan hareketle Türkçe 
ses kanunlarına aykırı olacak biçimde ḳazaḳuc okuyuşunun teklifi kusurlu 
addedilmelidir. Arap harfli metinlerde çim yerine cim yazımı oldukça yaygın-
dır. Üstelik Dede Korkut metninde çim’li yazımlar da mevcuttur.

Sadettin Özçelik, söz konusu kelime için -haddizatında daha önceki yayın-
larda da zikredilen- anlamları şu şekilde tasnif etmiştir:

1. “savaş atı.” (Mertol Tulum’9un söz konusu kelimenin anlamı ve yapısı 
konusundaki yapmış olduğu değerlendirmeye katılarak/dayandırarak)

2. “at sürüsü” (Kelimenin güd- fiiliyle bir arada geçtiğini göz önünde bu-
lundurarak)

3. “at ahırı” (Anlatılarda geçen aġayıl, ‘ağıllar’, ḳaytaban ‘deve ağılı” demek 
olduğuna göre bunlarla ḳazaḳuc’un paralel ve denk kullanılmış olması gerek-
tiğini ileri sürerek.)

Birinci madde için yapılan açıklamalar örneklerin de tanıklığında son de-
rece uygundur, ancak ikinci ve üçüncü maddelerdeki açıklamalar oldukça 
tartışmalı gözükmektedir. Çünkü tam bu noktada, “savaş atı” anlamına gelen 
bir kelimenin aynı zamanda “at sürüsü” ve “at ahırı” anlamlarında da kullanı-
lıp kullanılamayacağı sorusunu cevaplamak gereği doğar.

Belagat kitaplarında ‘mürsel mecaz’la müteallik olmak üzere zikr-i mahall 
irade-i hâl ve zikr-i hâl irade-i mahall bahisleri bulunmaktadır; yani mekan 
→mekîn/mekîn→mekan münasebeti. Aynı zamanda bu klasik ve genel man-
tığın da konusudur. Hazfî mecaz da denen mürsel mecazın birtakım şartları 
vardır: 1. Bir kelimenin gerçek anlamı dışında bir anlam kastedilmeli. 2. Ger-
çek anlam ile mecazî anlam arasında bir ilgi bulunmalı (mahalli zikredip hali 
kastetmek gibi). 3. Gerçek anlamın anlaşılmasına bir engel bulunmalıdır.

Bir yer adı söyleyerek içindekileri kastedebiliriz. Meselâ: ahırı saldım= (ahı-
rın içindeki hayvanları =at, koyun vs.) saldım; bardağı sonuna kadar içtim= 
(bardağın içindeki sıvıyı=su, süt vs.) içtim gibi. Tam tersi olmak üzere hâli söy-
leyerek mahalli de kastedebiliriz: dersten çıktım=sınıftan çıktım gibi.

Gelgelelim, zikr-i hâl irade-i mahall genel mantık çerçevesinde iradesi ve 
aklı olmayan hayvanlar için geçerli değildir; yani sayın Özçelik’in sorduğu 
soruya cevap olmak üzere “hayvan adından yer adına doğru bir anlam ge-
nişlemesi/kayması” mantıkça söz konusu olamaz. Çünkü bir hayvan ancak 
bir insanla karşılaştırılabilecek bir özelliğinden dolayı bu anlam ilişkisi için-
de olabilir. Mesela: at kovayı sonuna kadar içti; köpek çanağı sildi süpürdü. 

9 Mertol Tulum, “Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar’a Notlarla Katkılar-II”, İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt: XXX, 2003, s. 525.
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Bu gibi durumlarda ancak ve ancak zikr-i mahall irade-i hâl münasebetinden 
bahsedilebilir.

Sadettin Özçelik’in yaptığı gibi ḳazaḳuc kelimesinin güd- fiiliyle birlikte kul-
lanılmış olmasından yola çıkarak kelimeye ‘at sürüsü’ anlamı vermek doğru 
bir yaklaşım değildir. Sadettin Özçelik’in okuyuşuyla: Ḳaytabanuŋ güdende 
sarvanuŋam; Ḳazaḳucuŋ güdende ılḳıçınam; Aġayıluŋ güdende çobanuŋam gibi 
örneklerde mürsel mecaz yoluyla mekan→mekîn ilişkisi kurulmuştur. Yani 
mekan isimleri söylenerek içindekiler kastedilmiştir. O halde ḳazaġuc, ‘at sü-
rüsü’ şeklinde özel bir anlam bağlamış bir sözlük kelimesi olarak değerlendi-
rilemez (Yukarıdaki zikr-i mahall irade-i hâl açıklamamıza bkz. ve şu örnekle 
krş.: Ben bu ahırı az gütmedim).

5. Sonuç

Dede Korkut Oğuznameleri’nde “savaş atı” anlamında kullanılan ḳazaġuç, 
aynı zamanda “at sürüsü” ve “at ahırı” anlamlarına gelemez.10 Biz Dede Kor-
kut Oğuznameleri’nde yazımca birbiriyle karıştırılmış iki ayrı kelimenin var 
olduğunu düşünüyoruz. Bu kelimelerden biri “serkeş, haşarı at; savaş atı” 
anlamına gelen ḳazaġuç,11 diğeri ise bir birleşik kelime olmak üzere “at ahırı/
tavla” anlamındaki karakoç12’tur.

Buradan hareketle karakoç yapıca ve anlamca izah edilmesi gereken başka 
bir kelime konumuna geçer. O halde meselenin çözümü için yeni açılımlar ge-
rekmektedir. Çok zamanlı bir dil malzemesini barındıran Dede Korkut Oğuzna-
meleri’nin ihtiva ettiği problemler ve çözümleri için en başta da söylediğimiz gibi 
genel Türkçe’nin ses denkliklerini gözeterek modern Türk lehçelerine de müra-
caat etmemiz şarttır. Bugüne kadar yapılan çalışmaların en büyük noksanlığı 
da burada düğümlenmektedir. Öncelikle birleşikteki “koç” kelimesini ele alalım:
w Özbek Türkçesi’nde ḳoş13: Säfär, påḫåd ve ş.k.dä vaḳtinçä ḳoşın cåyi; 

vaḳtinçälik ḳarargâh; lager.
w Kırgız Türkçesi’nde ḳoş:14 İğreti keçe ev; işçilerin muvakkat olarak otur-

dukları yahut uzun göç ve sefer esnasında kullanılan küçük keçe ev.

10 Sadettin Özçelik, son yayınında ḳaytaban kelimesi için yazdığı notta “Eğer yukarıdaki verilerde 
bulunma durumu eki (+dA), çıkma yerine kullanılmış ise aġayıl ve ḳazaḳuc kelimelerinin yer adı 
olarak kullanılmış olması, ḳaytaban için de geçerli olabilir mi?” Nitekim yukarıda dikkat çektiğim 
gibi Ergin ve Gökyay, kaytaban’ın ‘deve ahırı’ anlamında kullanılmış olduğunu kabul etmişlerdir. 
Eğer bu doğru ise kelimenin anlam genişlemesi, hayvan adından yer adına doğru mu, yoksa tam 
tersi midir? Bir başka deyişle kaytaban, başlangıçta ‘deve’ anlamında mı, ‘deve ahırı’ anlamında 
mı kullanılmıştır? (2016:229-230) diyerek sorunun çözümünü ilgililerinin önüne koyar ve ḳazaḳuc 
notuna gönderme yapar. Eski Anadolu Türkçesi dil döneminde +dA lokatif ekinin ablatif yerine 
kullanılmış olmasını tasarlamak gerçeklerle uyuşmaz.
11 Tulum, a.g.e., s. 525.
12 Dresden nüshasında “at ahırı, at barınağı, tavla, hara” anlamına gelen kelime 10 defa geçer. Biri 
hariç olmak üzere her defasında olması gerektiği gibi rı ile imlâ edilir. Bir örnekte kef ve çim yazımı 
söz konusudur. Bir örnekte ise, kelime rı, kâf ve çim ile tam ve doğru olarak yazılmıştır. Şimdi 
bunları bir gözden geçirelim: Drs.71b.8: ḳaraḳoc, 74b.3: ḳaraḳoc, 100a.12: ḳaraḳoc, 133a.6: ḳa-
raḳoc, 136b.1: ḳaragüc, Drs.136b.10: ḳaraḳoç, 148b.2: ḳaraḳoc, 150a.9: ḳazaḳoc, 150b.1: ḳaraḳoc, 
151.b.3: ḳaraḳoc. Bunları yanlış yazım kabul edip ḳazaḳuc okuma teklifinin herhangi bir bilimsel 
dayanağı yoktur.
13 Z.M. Marufov, Özbek Tilining İzåhli Luġati, Rus Tili Neşriyåti, Moskova, 1981, s. 642/2.
14 K.K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, 2. Cilt, Türk Dil Kurumu Yayınları: 121, Ankara, 1994, s. 491/1.
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w Kazak Türkçesi’nde ḳos:15 1. Geçiçi olarak içinde oturmak için kamış-
tan, keçeden, branda bezinden yapılan çardak, 2. Ekin ekmeye giden kimse-
lerin malzemesi, yatak yeri.
w Genel Türkçe’de ş>ç için krş.: E.T. uştmaḫ > uçmak; T.T sütlaç<sütlü+aş; 

ovma aş > ovmaç; pabuç < F. pāpūş; Şerefli Koçhisar < Şerefli Koşhisar; şagal > 
çakal; Özb. yiş- > yeç-; karış > karıç; öpiş > (dial.) öpiç (buse); yaşmak > yaçmak, 
Kırg. araba-keş>araba-keç (yük taşıyıcısı) vb.

Aslında Türkçe’de ünlüsü kısa olmak üzere “çift” anlamına gelen bir ‘koş’ 
kelimesi mevcuttur ve Türk lehçelerine ait lugatlarda yukarıda sıraladığımız 
anlamlar, bu kelimenin alt anlamlarından biri olarak ele alınır. Ancak bu 
bir yanılsamadır; çünkü “meydan, karargah, geçici konaklama yeri, barınak” 
anlamlarını ifade eden ünlüsü uzun olmak üzere ‘ḳōş’ kelimesi ‘koġuş’ keli-
mesinin derilmesi sonucu ortaya çıkmış bambaşka bir kelimedir. Üstelik Cla-
uson’un izini süremediği *koġ-16 kökünden türemiş bir söz ailesinden bahse-
dilebilir: krş. koğuş, kovı, kova, kovuk, kof vs.

“Kara” kelimesi ise Türk dilinin tarihî seyri içinde onlarca anlam üretir. 
Bunlardan biri de Dede Korkut Oğuznameleri’nde “at ahırı, at barınağı, tavla” 
anlamında kullanılan bu kelimeyle ilgili olmak üzere -Türkçe’de “kara düzen” 
söz öbeğinde olduğu gibi - “derme çatma, gelişigüzel, alelusul”dür.

Binaenaleyh karakoç, Türk kültürüne de uygun olarak “derme çatma, ge-
çici at ahırı, at barınağı, tavla, hara” anlamına gelen ve diğerinden bağımsız 
apayrı bir birleşik kelimedir: ḳara + ḳoç < ḳara + ḳoş.
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ATEBETÜ’L-HAKÂYIK’IN TANIKLIĞINDA
BİLGİ METAFORLARI

Doç. Dr. Abdullah KÖK* - Özge EKER**

Öz

Bu çalışmada Hakaniye Türkçesi döneminin dinî-didaktik eseri Atebetü’l 
Hakâyık’ta Edib Ahmed’in yazdıklarından hareketle bilgi kavramı ele alına-
caktır. Bu kavramların nasıl metaforlaştığı anlambilim yöntemleriyle açıkla-
nacaktır. Bilgi olgusu etrafında oluşturulan anlam alanları metaforlarla da or-
taya konulabilir. Bu yazıda, Atebetü’l Hakâyık’ta geçen dünyanın ve insanın 
en önemli varlık nedenlerinden birisi, bilgi kavramı ile oluşturulan metaforlar 
açıklanacaktır. Bilgi kavramının kullanıldığı söz dizimlerindeki işlevlerine göre 
ontolojik (varlık-madde, kavramsallaştırma-kişileştirme) metaforların kaynak 
ve hedef alanları kısa bir şekilde verilecektir. Ortaya çıkan şemadan hareketle 
bilgi kavramı insanların zihinsel kodlarında bulunduğu şekillere göre ve kültür 
kodlarındaki yerlerine göre yorumlanıp Edib Ahmed’in metafor dünyasındaki 
bilgi perspektifi hakkında metin merkezli tarihî bilgi yöntemi ve kültür lingüis-
tiğinin imkânları ile açıklanacaktır. Metaforların yardımı ile bilgi kavramının, 
Edib Ahmed’in tanıklığında, Türk kültür tarihi boyunca insan/insanlık için 
oluşturduğu etki alanının durumu değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Edib Ahmed, Bilgi, Metafor, Kültür Lingüistiği.

Metaphors Of Knowledge In Testimony Of Atebetü’l-Hakâyık
Abstract

In this study it will be deal with concept of knowledge in testimony of 
Edib Ahmed in Atebetü’l Hakâyık that religious-didactics work of Karakhanid 
Turkish era. This concepts will be explained with semantic methods how to 
metaphorize. It can be put forward to with metaphors meaning frame that 
constituted around the knowledge event. In this study will be explained me-
taphors constituted with concept of knowledge, which is the most cause of 
existence this world and person presented in Atebetü’l Hakâyık. According to 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 225                Aralık 2016
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** Akdeniz Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi.
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using knowledge concept function in syntax, it will be put forward to a brief 
way domain areas and target areas ontological metaphors (existence-compo-
nent, conceptualization-personification) Schemas concept of knowledge will be 
explained and interpreted according to figures in existence people’s mental 
codes with text orientation historical method and linguistic of culture oppor-
tunities about knowledge perspective in Edib Ahmed’s world of metaphors. It 
will be try to evaluated with help of metaphor state of effect frame that cons-
tituted for person/humanity throughout Turkish culture history in testimony 
of Edib Ahmed.

Keywords: Edib Ahmed, Knowledge, Metaphor, Culture Linguistics.

Giriş

Çağdaş dilbilim konularından olan metafor, dil içinde sözcüklerin kullanı-
lışına göre meydana gelmiş bir dil olayıdır. Metaforlar temelde benzetmenin, 
karşılaştırmanın ve kişileştirmenin kullanılarak meydana getirildiği mecaz-
lı kullanımlardır. Sözlüklerde sözcüğün temel anlamı yanında yan anlam ve 
mecaz anlamlarına da rastlarız.1 Duygu ve düşünceleri anlatmaya yeterli ol-
mayan gerçek, temel anlamlar yanında; dilin doğal yapısını bozmamak şartıy-
la, sözcükleri karşılaştırma, benzerlik ve bir ilgi dolayısıyla herkesçe bilinen 
bir anlam dışında kullanım mecazlı ifadeleri ortaya çıkarır. Böylece sözcüğün 
anlam alanı genişler, bu durum dili güçlendirir, zenginleştirir.2 İstiârelerin/
metaforların kaynakları dilin doğal bünyesine bağlı, günlük konuşmada yer 
alan ifade unsurlarıdır yani bu metaforları dilin günlük kullanımı içerisinde 
farkında olmadan kullandığımız yapılar olarak da kabul etmeliyiz.3

Metafor; insanların kavramsal sisteminde mevcut olan zihnî modellerin 
iki alan (kaynak alan ve hedef alan) üzerindeki haritalanması olarak analiz 
edilir. Metafor; bir kavramın bir başka kavramla algılanma ifadesi olarak söy-
lenmesidir. Bu iki kavram arasında benzerlik ve bağ mevcuttur.4 Bir ifadede 
iki kavram (iki alan) arasında bir planlamanın (haritalamanın) olup olmadığı 
meselesidir. Metaforlar hedeflenen anlam amacıyla birlikte temel anlama yeni 
anlamlar yükler ve böylece bir nüfuz alanında örnekseme ile esas anlamın 
kavramsal yapısını büyütür.5

Metaforlar; insanın dünyayı nasıl algıladığının nesneler, olaylar, hareket-
ler hakkında ne düşündüklerinin açık ifadesidir.6 Bir ifadede iki kavram (iki 
alan) arasında bir planlamanın (haritalamanın) olup olmadığı meselesidir.

Metaforlar bir anlam olayıdır. Söz sanatı sayılan metaforlar yani deyim 
aktarmaları, sözcüğün dile getirdiği kavramla, onun gösterileniyle bir baş-

1 Fevziye Abdullah Tansel, İyi ve Doğru Yazma Usülleri III, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 1987, s. 
39.
2 Tansel, a.g.e., s. 40-41.
3 M. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri (Belâgât), Enderun Kitabevi, 1983, s. 158.
4 Mağfiret Kemal Yunusoğlu, Budist Türk Çevresi Eserlerinde Metaforlar, Ankara Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 2003, s. 1.
5 Yunusoğlu, a.g.e., s. 3.
6 Yunusoğlu, a.g.e., s. 1.
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ka kavram arasında çoğu kez benzetme yoluyla bir ilişki kurarak o sözcüğü 
kavrama aktarma olayıdır. Bu anlam olayı insan hayatının birçok alanında 
bulunmaktadır.7 Metaforlar, nesnelerin görünüş, renk, hareket gibi özellikle-
rinin benzerliğine dayanır. Bir nesnenin veya bir durumun bir başka nesne 
veya durumun benzerliklerine göre birbirinin yerine kullanılmasıdır veya ad-
landırılmasıdır.8

Dilin karakteristik bir özelliği olarak algılanan metaforlar mecazî ve dil 
bilimsel kavram ifadeleridir. İnsanların kavram alanları sistemini metaforlar 
oluşturur.9 Kittay’a göre metaforun bilişsel gücü ve bilişsel bir anlamı vardır. 
Ayrıca metaforlar hizmet ettiği alana göre adlandırılırlar.10 Lakoff- Johnson’a 
göre metaforların oluşumunda tecrübeye dayalı yaşantılar önemli yer tutar. 
Kittay’ın aksine Lakoff ve Johnson en küçük metafor parçasında, ontolojik, 
yönelmeli, uzaysal/mekânsal metaforlara kadar bütün yapılarda insanların 
yaşantıları, mensup olduğu kültürün düşüncelerinin var olduğunu düşünür. 
Hiçbir metafor kendi tecrübe temelinden bağımsız temsil edilemez, sunula-
maz, kavranamaz.11

Metaforlar kalıplaşmış sözcükler değildir, cümlelerdir. Bu metaforlar iki 
bileşenden oluşur. Bu iki bileşen arasında da bir ilişki, meyil vardır. Bu bile-
şenler sistem olarak anlaşılmalıdır. Metaforun anlamı bu bileşenlerin etkile-
şimlerinden oluşur. Metaforların anlamları indirgenmez ve bilişseldir.12

Kavramlar metaforik olarak sistematik tarzda yapıya kavuşur. Yani bir 
alanın ifadelerini metaforik tarzda belirlenmiş alandaki (hedef alan) kavramlar 
için konuşuruz. Metaforik bir şekilde tanımlanan alan (hedef alan) diğer alana 
temellendirilerek bir yapıya kavuşturmak için nasıl kullanılacağına bağlıdır.13

Atebetü’l Hakâyık ve Metafor

Atebetü’l Hakâyık’ta ahiret anlayışı, geçici dünya yaşamı, ölüm, insanın 
vefasızlığı, bilginin değeri gibi konular işlenirken metaforlar oldukça fazla 
kullanılmıştır. Buradan epistemik uygunluklara göre çıkan metafor kalıpları 
dönemin sosyal, dinî yaşantısı hakkında bir bakış açısı çizebilir. Sadece o 
dönemdeki toplumla değil günümüzde bizlerin anlayışlarıyla da uyum halin-
dedir.

Metaforlarla amaç; dil, dünya, zaman, tutulan yol, insanlar hakkında yeni 
bilgiler sağlamaktan çok bilgileri bu yolla kavramlaştırarak kültürel kategori-
ler sağlamaktır. Metaforlar zihnî güçlerdir. Atebetü’l Hakâyık, Divan-ı Hikmet, 

7 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dilbilim 3, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
1990, s. 186.
8 Kaken Ahanov, Dilbilimin Esasları, Çev. Murat Ceritoğlu, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2013, s. 
106.
9 George Lakoff - Mark Johnson, Metaphors We Live By, The University of Chicago Press, London, 
1980, s. 5-6.
10 Eva Feder Kıttay, Metaphor It’s Cognitive Force and Linguistic Structure, Clarendon Press, Ox-
ford, 1987, s. 13.
11 Lakoff - Johnson, a.g.e., s. 19.
12 Kıttay, a.g.e., s. 22-23.
13 Lakoff  - Johnson, a.g.e., s. 52.
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Kutadgu Bilig gibi Türk- İslâm özelliklerinin bulunduğu eserler ahlâk, dünya, 
zaman, insan kavramlarının önemle işlendiği eserlerdir. Dünya-insan, insan 
ve diğer dünyevî ögeler arasında, bilgi ve dünya değerleri arasında pek çok 
bağlantı kurulmuştur.

Atebetü’l Hakâyık’ta temelde cansız varlıklar ve özellikle insana ait olan 
kavramlar metaforik bir yapı oluşturmak üzere dünya, insan, zaman, kader, 
dil ve bilgi olguları için kullanılmıştır. Bu metaforlar aynı zamanda dönemin 
sosyal, dinî ve kültürel algı kodlarını yansıtmaktadır. Atebetü’l Hakâyık’ta yer 
alan metaforları dinî-ahlâkî, sosyal ve kültürel anlayışa göre de değerlendir-
meliyiz.14

Metafor kavramları hem kendi içlerinde hem de etnosemantik yaklaşım-
larla ele alınan akrabalık, renk, (temel söz varlıkları) gibi alanlarda kültürel 
olarak da sistematik olur.15 Örneğin, Atebetü’l Hakâyık’ta bilgi kavramı için 
sürekli değer ifade eden metaforların kullanılması, dünya ve insan için ve-
fasız, dönek anlamlarını içeren metaforların kullanılması gibi. Aynı durum 
Kutadgu Bilig için de geçerlidir. Atebetü’l Hakâyık içerik olarak insan hayatını 
oluşturan pek çok unsuru içermektedir. Bu unsurlar kaynak alandan he-
def alana doğru haritalandırılırsa pek çok kültürel, didaktik kategorileri Türk 
kültür tarihi açısından ortaya koyabiliriz. Bilgegil’e göre ise, istiareyi anlamı 
zorlaştıracak, ağır, terkipli, karışık söz dizimleri yerine onları dilin, zihnin, 
yaşananların, duyguların, anlatılmak istenenlerin aktarıldığı yol, kanal, söz 
dizimleri olarak görmeliyiz.16

Metaforların Adlandırılması ve Ontolojik Metafor

Metaforlu ifadeler daha çok ifade ettiği kavramların anlamına ya da ait 
olduğu kategorilere göre adlandırılmaktadır. Toplumun kültürel değerleriyle 
birleşen, topluma mâl olmuş metaforlar uzlaşılmış metaforlardır. Belli bir kül-
tür sınırı ve kullanım çevresinde yeniden ortaya çıkan metaforlar yeni meta-
forlardır. Edebî eserlerde stilistik açıdan özellikle vurgulanan metaforlara ise 
edebî metaforlar denir.17 Bu çalışmanın çerçevesi sınırlandırıldığı için sadece 
ontolojik metaforlar yani bilgi kavramının benzetme, aktarma ve kişileştirme 
yoluyla verildiği metaforlar hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Fizikî nesneler, maddeler ve kendi vücudumuz ile ilgili deneyimlerimiz üze-
rinde kurulu olan metaforlar ontolojik metafor olarak adlandırılır.18 Ontolo-
jik metaforlar; varlık-madde metaforları, kişileştirme metaforları ve kapsayıcı 
metaforlar olmak üzere üçe ayrılır.19 Tanımlama, adlandırma, sınıflandırma/
miktarlandırma, inşa etme, motive etme gibi özellikler üzerine ontolojik meta-
forlar kurulur. Ontolojik metaforlar sınırlı sayıda bir alana (tanımlama ve sı-

14 Necip Üçok, Genel Dilbilim-Lengüistik, Ankara Üniversitesi DTCF Yayımları, Ankara, 1947, s. 43.
15 Melek Erdem, Türkmen Türkçesinde Metaforlar, KÖKSAV (Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları 
Dizisi: 6), Ankara, 2003, s. 287.
16 Bilgegil, a.g.e., s. 155.
17 Yunusoğlu, a.g.e., s. 40.
18 Yunusoğlu, a.g.e., s. 49.
19 Erdem, a.g.e., s. 177.
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nıflandırma) hizmet eder.20 Bu metaforlar bizim düşünce dünyamızda bilişsel 
olayların ve varlıkların açık, doğrudan tanımları olarak ele alınırlar. Metafor-
lar hepimizin yaşantısını kapsamayabilir. Bazı durumların doğruluğu ya da 
yanlışlığı kişilere göre değişebilir. Bunun nedeni insanların içinde olduğu kül-
türdür.21 En açık ontolojik metaforlar nesnelerin kişiler olarak özelleştirilmesi 
ya da tanımlanmasıdır. İnsanların motivasyonları, karakterleri, aktiviteleri 
açısından insan dışı varlıkların geniş çaptaki yaşantılarını, deneyimlerini çok 
geniş ölçüde tanımamıza imkân verir.22 Her kişileştirme insanların hayattan 
ne anladığı konusunda farklılık gösterir.

Atebetü’l Hakâyık’ta bilgi, bilgelik, dünya, yalansız dil, insan, zaman, ah-
lâk, cömertlik, hasislik, harislik, kader gibi kavramlar ontolojik ve epistemik 
uygunluklar kullanılarak somut ve soyut kavramlar üzerine şemalanmıştır. 
Türk-İslâm kültür hayatında bilgi, dünya, dil, zaman, insan, kader, ölümle 
ilgili metaforik kavramlar sıkça bulunmaktadır. Bu çalışmada da sadece İs-
lamî dönem öncesinden bugüne tarihî Türk devirleri boyunca değer gördüğü, 
başka tarihlerde ise sahip olamayanların göz göre göre ölüme gönderildiği 
bilgi kavramı ile ilgili metaforlara yer verildi. Atebetü’l Hakâyık’ta kavram tür-
leri bakımından ise ontolojik, kapsayıcı ve kişileştirme metaforları oldukça 
fazladır.

Tarih Boyunca Bilgi Kavramı

Sokrates’e göre bilgi, ahlâkî bir değer ifade eder. Bilgi ve erdem aynı şey-
dir. Ahlâkta üstün ve erdemli olmak bilgiye bağlıdır. Ancak gerçek bilgi in-
sanı doğru eyleme götürür. Bu yüzden Sokrates, “hiç kimse bile bile kötülük 
yapmaz, kötülük bilginin (epiteme) eksikliğinden doğar.” demiştir.23 İnsan an-
cak bilgi sahibi olursa uygun davranışları anlar, yapar, mutlu olur.24 Aristo, 
Sokrates veya bir Yusuf Has Hacip, Ahmed Yesevî, Yüknekli Ahmed, Yunus 
Emre gibi düşünürler yeni bir siyasi ortamın, yeni bir dinin, yeni bir otoritenin 
yarattığı ahlâk ve hayat değişimi ortasında insanlığa yol göstermişlerdir. Eğer 
birey kurtulursa toplum ve devlet de kurtulurdu.25

Platon’a göre; ahlâk iyi olanı aramaktır. Erdem bilgidir ve bilgiden doğar. 
İnsan iyi huyludur. Kusurları istemeyerek yapar. Bilgelik ruhun başlıca dört 
erdeminden biridir.26 Bilgi kuramı bilen varlıkla bilinen varlık yani insan ile 
obje arasındaki ilişkileri inceleyen bir felsefe disiplinidir. Her insan var oldu-
ğu günden bu yana gerek kendisini gerekse içinde bulunduğu çevreyi tanıma 
ve bilmeye uğraşmıştır. İlk olarak Eski Yunan’da Platon’a baktığımızda Dev-
let adlı eserinde Dünyanın var oluş sebeplerinden biri olan bilgiyi insanların 
kurtuluşu için devlet kurmanın her aşamasında değerli görmektedir. İyi bir 

20 Lakoff  - Johnson, a.g.e., s. 27.
21 Lakoff  - Johnson, a.g.e., s. 28.
22 Lakoff  - Johnson, a.g.e., s. 33.
23 M. Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul, 1961, s. 51.
24 Y. Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara, 1982, s. 27.
25 C. Tanyol, Sosyal Ahlâk- Lâik Ahlaka Giriş, İstanbul, 1960, s. 169.
26 E. Aster, Histoire d la Philosophie, M. Belvianes, Paris, 1952, s. 77.
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eğitim yani iyi bir bilgiyle her meselenin yoluna girebileceğini ifade eder.27  
Platon iyi bir devlet kurma fikrini dört temele dayandırır ve bunlardan ilkini 
bilgelik olarak ifade eder. Devlet kurma bir bilgelik işidir. Bilgeliği ise ancak 
bilgiye ve bilgili insanlara bağlar.28 İnsan var olduğu günden bu yana kendini 
ve de dış dünyayı tanımaya ve bilmeye çalışmıştır. Kendi varlığını ve evrendeki 
yerini belirlemek için bu arayışa girer. Bunun sonucunda kendisinde olan bil-
gi ile varlıkları tanıma ve gerçekleri öğrenme çabasına girer.29 Bilginin İlkçağ 
ve Ortaçağ’da kaynağının ne olduğu araştırılmıştır. Yeniçağ’da ise daha çok 
felsefî bir problem olarak ele alınmıştır. Ortaçağ Batısı’nda her alanda olduğu 
gibi bilim ve bilgi üzerine kayda değer bir husus yoktur. Fakat bu dönemde 
İslâm filozofları bilgiyi psikolojik bir olgu olarak görmüşlerdir. Bilgi bir sis-
temler felsefesidir. Bilgi yani epistemoloji bütün sorunların açıklanmasında 
yol gösterir.30 Çağlar boyunca günümüzde de hakikatlere ulaşmak için bilgiyi 
yegâne unsur olarak kullanırız. Günümüze kadar bilgiye deneysel, rasyona-
list, pragmatist, eleştirel yollarla ulaşmaya çalışmışızdır. Bazen de Gazali’nin 
ifade ettiği gibi sezgiyle yani kalp gözüyle ulaşmışızdır.31

Eski Türk inancında ise bilgi özellikle sembolleriyle birlikte çok önemli bir 
yer tutmaktadır. Bilgi insanlığın yaratılışının temel unsurlarındandır. İnsan-
lar, hayvanlar, bitkiler, evren Tanrı’nın sonsuz bilgisinin yansımasıdır. Eski 
Türklerde Dede Korkut’ta olduğu gibi bilginin sembolü sudur.32 Su evrenin ilk 
unsurudur. Su temizdir, saftır. Bilgi de böyledir. Su gibi akıcı, insan hayatı için 
önemlidir. Tarih boyunca ve Türk dili metinlerinde görülür ki, bilgi ve üzerleri-
ne şemalandırıldığı unsurlar insan için, insanlık için hayatî olan unsurlardır.

Köktürk yazıtlarında bilig kavramı farklı anlamlarda kullanılmıştır. bilig 
bilmez, cahil kişiler ifadesi (KT G7); anyıg bilig, fesatlık, huy, tıynet, düşünce 
(KT G5 /BK K4); bilir biligim akıl (KT K10 35); biligsiz kağanlar (KT D5) ifa-
deleri içerisinde kullanılmıştır. Uygur döneminde ise çeviri faaliyetlerine ve 
hoca-öğrencilik ilişkilerine bakılarak da bilginin kutsal olduğu anlaşılabilir. 
bil-, bilgä, bilgüçi, biltürgülük, bilgürmek, bilig (bilim, bilgi, ilim), biliglig (bilgin), 
biligsiz, bilgisizlik (cehalet, ilmi olmayan), bililmäk, bilinmäk, biliş, bilmäk gibi 
eylem ve sözcüklerin bu dönem metinlerinde geçtiğini görebiliriz.33 Hakani-
ye döneminde ise ilk olarak Divânü Lûgati’t Türk’te bilgi; “akıl, us, hikmet”34 
anlamlarına gelmektedir. Türk düşünürü Yusuf Has Hacib’e göre ise bilgi; 
“dünya görüşünün ilk unsuru”dur. Bilgi her şeyin üzerindedir, ona değer biçi-
lemez; bilgi, üstün bir varlıktır, bir erdem ve bir güçtür. Bilgi, akıl yoluyla elde 

27 Platon, Devlet, Hasan Ali Yücel Klasikleri Dizisi, s. 120, 423’e.
28 Platon, Devlet, 428a, 428b, s. 125-126.
29 İsmail Yakıt - Nejdet Durak, İslam’da Bilim Tarihi, Tuğra Matbaası, Isparta, 2002, s. 24-25.
30 Yakıt - Durak, a.g.e., s. 26-27.
31 Yakıt - Durak, a.g.e., s. 34.
32 Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2015, s. 90.
33 Mağfiret Kemal Yunusoğlu, Uygurca-Çince İdikut Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
2012, s.155; Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, TDK, Ankara, 2011, s. 43.
34 Mahmud Kaşgarlı, Divan-ü Lügati’t Türk, Çev. Besim Atalay, Türk Dil Kurumu Yayınları, An-
kara, 2013, s. 93.
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edilir. Yusuf, “insanlık niteliğini” bilgiye bağlar. Bilgiyi insanla hayvanı ayıran 
bir kriter olarak görür. Yusuf’a göre bilgi ve akıl sahibi biri bir şey yapmaya, 
eyleme yönelmelidir. Bilgisini aklıyla birleştiren kişi bireysel bir erdeme sahip 
olur. Yusuf’un en büyük kaygısı da akıl ile kaynaşan bilgiyi sürekli bir eyleme 
çevirmektir. Bu düşünceler Atebetü’l Hakâyık’ta da kendisini göstermekte-
dir.35 Kutadgu Bilig’de su ile ırmak arasında bir benzerlik kurulmuştur. Ey 
bilgi denizi, ey bilgi nehiri gibi ifadelere rastlarız yani bilgiler uçsuz bucaksız-
dır, denizler ve ırmaklar kadardır. Bazen bilgi denizlerin derininde bir incidir. 
İnsanın yüzünün ağarmasını da Yusuf Has Hacib yine bilgiye bağlar.36 Bilgiyi 
suya ve denize benzetme durumunun Ortadoğu kültürlerinde de görüldüğü-
nü Ögel ifade etmektedir. Bilgi sakindir, durudur. Temelinde abartı, kibir ve 
gurur yoktur. Buna rağmen ağırdır. Taşıması zordur. Bu yüzden bilgilerin 
denizlere benzetildiğini ifade edebiliriz. İlk Türkçe Kur’an çevirilerinde ise va-
sıta (b+iŋ 221/4=018/091), basiret, ibret (körüp bilgi arıtg¬u 213v/8=017/102) 
hikmet, akıl anlamlarıyla bilgi kavramı karşılanmıştır.37

Atebetü’l Hakâyık’ta da bilgi bir iliktir, madendir, hazinedir, insanı yaşa-
tır, bilgisizlik ise insanı yere çarpar. Çünkü hakikat yani gerçek bilgi insanı 
kurtuluşa erdirir. Dîvân-ı Hikmet’te ise sosyal bir bilgi alanı vardır. İnsanlara 
acılı, zor günlerinde huzura erişme bilgisi verilmiştir. Çünkü insanlara bir 
fayda sağlamaktadır. Onların ıztıraplar içindeki ruhlarına sosyal bir fayda 
sağlamaktadır. Ahmet Yesevî ve müridleri kendi bilgilerini, ilimlerini halk için 
Allah yolunda samimî bir şekilde kullanmışlardır. Divan-ı Hikmet’teki hik-
metleri ise bir anlamda felsefî bilgi dörtlükleri olarak adlandırabiliriz.

İslam dünyasında ise bilgi, Eski Türk inancından bu tarafa gücünü yitir-
memiştir. Bilginin ve âlimlerin niteliği çokça kutsaldır. Hz. Peygamber’in bu 
konuda pek çok hadisi vardır. İlmi yağmurlara ve denizin dibindeki sedeflere 
benzetir. Fıkıh başlığı altında; ilim insanı taklitten kurtarır, doğru yolu gös-
terenlerin rehberi, dinî kaideleri muhafaza eden olgu ve ilmini dinî ilimler 
üzerine kurmak (bilgiyi gösteriş için değil var olma hakikati için ve Allah için 
edinmek) gerektiği ifade edilir. Amellerin kabulünün de ilimle olduğu ifade 
edilmiştir. Ayrıca ilim Peygamber tarafından insanın kaybolmuş malına ve 
yitiğine benzetilmiştir.38 Yani bilgi insanı tamamen kurtuluşa erdiren bir ol-
gudur. Âlimlerle bilgi alışverişinde bulunmak, âlimleri dinlemek ve onlardan 
bilgi öğrenmek bin rekât nafile namaza denk tutulur, yüz bin atın gazaya 
gönderilmesinden daha yeğ olduğu ifade edilir. İlmin her harfi bir hac sevabı 
değerindedir. Melekler de böylesi kişilere şahitlik ederler. Hz. Peygamber bilgi-
li cahiller karşısında Allah’tan korkan âlimleri yüceltir, Cebrail ile bir konuş-

35 Mahmut Arslan, Kutadgu Bilig’deki Toplum ve Devlet Anlayışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayınları, 1987, s. 24-25.
36 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2010, s. 508. 
37 Abdullah Kök, Karahanlı Türkçesi Satır-Arası Kur’an Tercümesi (TİEM 73 1v/1-235v/3 - 
235v/2), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 
2004, s. 311.
38 Ahmed Bican Yazıcıoğlu, Envarü’l Aşıkîn - Aşıkların Nurları, Terc. Ahmet Metin Şahin, Merve 
Yayınları, İstanbul, 2014, s. 419-420.
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masında dünyada ilimden üstün bir olgunun olmadığını da vurgular. Eğer bir 
ilim Allah için öğrenilip Müslümanların ıslahı için kullanılıyorsa bu kişinin 
cennetlik olduğuna işaret etmiştir. Âlimlerin kapısına gidenlerin her adımına 
bin sene nafile ibadet sevabı yazılmıştır. Bir âlime kötü bir sözde bulunmanın 
da büyük bir hata olduğu ifade edilir.39 Kur’ân-ı Kerim’de de bilgi ve ilimle 
ile ilgili çokça âyet geçmektedir. Örnek: Zümer 9/ Tâhâ 114/ Bakara, 269/ 
Mücâdile, 11.

Yakıt ve Durak’ın İslâm’da Bilim Tarihi adlı kitabında Rosenthal’ın İslâm 
Orta Çağı’nda Bilgi Kavramı eserinde bilginin vahiy, nur ve edep kavramları 
çerçevesinde zengin anlamlar kazandığını ve böylelikle fıkıh, kelâm, tasavvuf 
ve felsefe gibi disiplinlerin geliştiğini ifade ettiğini belirtmiştir. Yine Rosent-
hal’a göre “kutsallık, İslâm’ın merkezî bilgi teorisidir. Hz. Peygamber’in bilgiye 
önem vermesinin İslâm dünyasındaki ilmî gelişmenin üzerinde önemli bir tesiri 
olduğu” düşüncesini Yakıt ve Durak aynı kitapta ifade etmişlerdir.40

Atebetü’l Hakâyık’ta Ontolojik Metafor Olarak Bilgi Olgusu:

89. Süŋekke yilig teg erenke bilig
90. Eren körki Ǿaķl ol süŋekniŋ yilig
89. Kemik için ilik ne ise, insan için bilgi odur;
90. İnsanın değeri akıldır, kemiğinki ise, iliktir;
Kaynak Alan: İnsan    Hedef Alan: Hayatî değer taşıma

Bilgi insandır a metaforuna bağlı olarak a İnsan için bilig hayattır - İn-
san için bilgi hayattır a üst metaforlarına bağlı olarak a Bilgi iliktir - Bilgi 
hayattır metaforlarını çıkarabiliriz.

Bu şemalandırmada maddenin değer ve değersizliği ön plandadır. Burada 
ilik kavramı hedef alandaki bilgi üzerine değerlilik özelliğiyle birlikte şemalan-
mıştır. Bilginin değeri insan hayatı için önem taşıyan ilik olgusuna benzetile-
rek ifade edilmeye çalışılmıştır. Epistemik uygunluk olarak da her iki kavram, 
bilgi ve ilik, insan hayatı için büyük önem taşır. İlik insan vücudunun kan 
hücrelerini üretir. Hayatî bir önem taşır. Çünkü insanın yaşama temellerin-
den biridir. İnsanı hayata bağlar. Bilgi ise insan hayatında gerçek bir yarar 
oluşturuyorsa gerçektir, hakikattir. Bilgi o zaman bilgidir. İlik ve bilgi kavram-
larının her ikisi de insan hayatı için temel unsurlardır. İlik insanı biyolojik, 
fizikî olarak ayakta tutar. Bilgi ise insanı manevî olarak hem bu dünyada hem 
de diğer dünyada ayakta tutar, başını yere eğdirmez.

127. tawarsızķa bilgi tükenmez tawar
128. nesebsızķa bilgi yirilmez neseb
127. Bilgi, malı olmayan için, tükenmez bir hazînedir;
128. Bilgi, nesepsiz için, yerilmez bir neseptir.
Kaynak Alan: Tawar   Hedef Alan: Bilgi
Kaynak Alan: Neseb   Hedef Alan: Bilgi

39 Yazıcıoğlu, a.g.e., s. 420-424.
40 Yakıt - Durak, a.g.e., s. 66.
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Bilgi maddedir - Bilgi varlıktır a metaforuna bağlı olarak a Bilgi hazi-
nedir a üst metaforuna bağlı olarak a Bilgi soydur - Bilgi kimliktir meta-
forlarını çıkarabiliriz.

Bu metafor şeması, değerli varlıkların bilgi kavramı üzerine şemalandırılarak 
bilginin değerini ifade eder. Soy ve nesep gibi kavramlar insanların hayatında 
önemli bir yer tutar. Burada da bilgi, insan ve toplumlar için bir hazine ve bir 
kimlik ifade eder.

47. Ol ol Ǿaķl uķuş huş ħiredķa mekan
48. bilig maǾdini hem fażilet ķanı
47. O akıl, anlayış, şu’ûr ve zekâ mekânı
48. bilgi ocağı ve fazîlet kaynağıdır.
Kaynak Alan: Bilgi   Hedef Alan: Değer, kaynak

Bilgi maddedir a metaforuna bağlı olarak a Bilginin madeni vardır - 
Bilginin değeri vardır - Bilginin kaynağı vardır a üst metaforlarına bağlı 
olarak a Doğru bilgi madendir - Erdemli bilgi madendir - Doğru bilgi ma-
dendir - İnsanlığı kurtaran bilgi madendir metaforları görülür.

İnsan hayatında bilgi çok önemli bir yere sahiptir. Olumlu durumlar için 
sarf ettiğimizde dünya daha yaşanılır bir hale gelir. Bilgi insan için kurtuluş 
yoludur, hayatta kalma nedenidir. Bilgiyle insan yücelir, bilgisizlikle gözden 
düşer. Bilgi insanlık için bir kurtuluştur. Bilgi insanların sığınacağı bir olgu-
dur. Bilgi burada ocak ile somutlaştırılmıştır.

97. biliglig biriŋe biligsiz miŋin
98. teŋegli teŋedi biligniŋ teŋin
97. Bilginin ağırlığını tartan kimseye göre,
98. bir bilgili bin bilgisize denktir;
Kaynak Alan: Varlık.
Hedef Alan: Bilginin değeri, ağırlığı, saygınlığı, ender taşınırlığı

Bilgi varlıktır a metaforuna bağlı olarak, a Bilginin ağırlığı vardır - 
Bilginin değeri vardır a üst metaforuna bağlı olarak a Değerli olan bilgi 
ağırdır - Saygınlığı olan bilgi ağırdır metaforları ortaya çıkar.

Burada bilgi kavramı, insanın bilgi ile değerli olması üzerine şemalan-
mıştır. Aynı zamanda ağırlık bir maddeye has özelliktir. Bilginin değerini 
anlatabilmek için maddenin bu özelliğiyle bilgi somutlaştırılmıştır. Atebetü’l 
Hakâyık’ta bilgi çok önemli bir yere sahiptir. Eserde etkili bir şekilde anlatıl-
maya çalışılan, değeri her yerde gösterilmeye çalışılan kavramlardan biridir. 
Buradan;

105. biliglig biligni eđergen bolur
106. bilig tatġın ay dost biliglig bilür
105. Bilgiyi daima bilgili arar,
106. bilginin tadını ey dost bilgili bilir;
Kaynak Alan: Madde   Hedef Alan: Kıymet
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Bilgi maddedir a metaforuna bağlı olarak, a Bilginin tadı vardır - Bilgi-
nin kıymeti vardır a üst metaforlarına bağlı olarak, a Kıymetli bilgi yaşam 
kaynağıdır - Kıymetli bilgi tatlıdır metaforları görülür.

Tat, dünyadaki maddelere has, beş duyumuzla algılayabildiğimiz olgular-
dan birisidir. Bilgi de besin kaynakları gibi insan hayatının önemli olgula-
rından birisidir. İnsanların bu dünyalarında ve öbür dünyalarında acı çek-
memeleri için bilgi kavramına ihtiyaçları vardır. Bu önemi ifade etmek üzere 
insanın yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu tat olgusu haritalanmıştır. Böy-
lece somutlaştırma yoluyla metaforik bir yapı ortaya koyulmuştur. Gerçekten 
de öğrenci, öğretmen ya da diğerleri bilgi edinmenin, bilgiyi kullanıp bir şeyler 
üretebilmenin duygusuyla hayatlarını daha anlamlı şekilde sürdürürler. As-
lında bilgi dünyadaki yaşam kaynaklarımızdan biridir.

81. biligdin urur men sözümke ula
82. biligligke ya dost özüŋni ula
81. bilgiden sözüme temel atarım.
82. ey dost bilgiliye yaklaşmaya çalış
Kaynak Alan: Madde, varlık   Hedef Alan: Güvenilir söz

Bilgi maddedir - Bilgi varlıktır a metaforuna bağlı olarak a Bilginin te-
meli vardır a üst metaforuna bağlı olarak a Güvenilir sözün temeli vardır 
güvenilir bilginin temeli vardır metaforları görülür.

Burada söz kavramı doğruluk üzerine şemalandırılmaya çalışıldı. Bilgi 
üzerine, doğru sözle doğruluğa ulaşabiliriz. Tarihî Türk dili alanı boyunca 
verilmiş eserlerde (Kağanlık Yazıtları, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet) doğru 
söz kavramına çokça önem verilmiştir. Söz insanın kendisine eşittir. Söz in-
sanın göstergesidir. Doğru ve keskin olmalıdır. Tarih boyunca söz kavramı 
her zaman önemli olmuştur. Sözün temelinde de bilgi olmalıdır. Bilgi yalan 
barındırmaz. Bu yüzden bilgi üzerine kurulan söz doğrudur. İnsanı doğruya 
ve kurtuluşa götürür.

85. bahalıġ dinar ol biliglig kişi
86. bu cahil biligsiz bahasız bişi
85. bilgili insan-kıymetli dinardır.
86. câhil ve bilgisiz (adam)-değersiz bir akçedir.
Kaynak Alan: Varlık   Hedef Alan: Kıymetli, değerli olma.
Kaynak Alan: Varlık   Hedef Alan: Güvenilmezlik, Değer-

sizlik.

Burada değerli olan ve olmayan kıymetler üzerine şemalandırma yapıl-
mıştır. Bilgili bir insan kıymetli bir dinara, bilgisiz bir insan ise değersiz bir 
paraya benzetilmiştir. Buradan;

Bilgili kişi varlıktır a metaforuna bağlı olarak a Bilgili insan değerli 
varlıktır - Bilgili insan güvenilir varlıktır a üst metaforlarına bağlı olarak 
a Bilgili insan değerli bir dinardır metaforlarını çıkarabiliriz.
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Bilgisiz kişi varlıktır a metaforuna bağlı olarak a Bilgisiz insan değer-
siz varlıktır - Bilgisiz insan güvenilmez varlıktır a üst metaforlarına bağlı 
olarak a Bilgisiz insan değersiz bir akçedir metaforunu çıkarabiliriz.

95. biliglig er öldi atı ölmedi
96. biligsiz tirig erken atı ölüg
95. bilgili adam ölür, (fakat) adı kalır,
96. cahil sağ iken adı ölüdür
Kaynak Alan: İnsan   Hedef Alan: Var olmak, kalıcı olmak

Bilgili kişi insandır a metaforuna bağlı olarak a Bilgili olma hareket 
etmedir - Adı olma hareket etmedir a üst metaforlarına bağlı olarak a 
Bilgili olmak kalıcı olmaktır - Adı olmak kalıcı olmaktır metaforlarını çı-
karabiliriz.

Bilginin değerini var olmak, kalıcı olmak şemaları üzerine işleyerek bilgi-
nin, insanın bu dünyadan gittikten sonra bile adının yaşamasında öncü bir 
rol oynadığını ifade edebiliriz. Çünkü bugün baktığımızda birçok mütefekkir, 
müverrih, felsefeci kişilerin bilgilerinin bize yol gösterdiğini görürüz. Ayrıca 
bu kişilerin büyük çoğunluğunun hayatta değillerken insanlığa her alanda 
yardımcı olduklarını görürüz. 

Kişileştirme yoluyla verilen bilgi metaforları:

102. biligsizlik erni çökerdi ķođı
103. bilig yind usanma bil ol ĥaķ resul
102. bilgisizlik insanı aşağı düşürdü.
103. bilgiyi ara, usanma; bil ki o hak resûl:
Kaynak Alan: İnsan   Hedef: Bulunmak, ulaşılmak

Bilgi insandır a metaforuna bağlı olarak, a Bulunma hareket etmedir 
- Ulaşılma hareket etmedir - Ulaşma hareket etmedir a üst metaforlarına 
bağlı olarak a Bilgiyi aramak bulmaktır - Bilgiyi aramak ulaşmaktır me-
taforları görülür.

İnsanı oluşturan manevî unsurlardan birini bilgi olarak gösterebiliriz. Bil-
gi, insan hayatını oluşturan alt alanlardan birisidir. İnsan sahip olduğu bil-
ginin kendisidir. Ne kadar doğru ve çoksa o kadar yükselir insan. Yanlışsa ve 
iyi niyetlere hizmet etmiyorsa bir o kadar da alçalır. Bilgi aranılır ve ihtiyaç 
duyulur. Bu ihtiyaç maddî bir varlığa olan ihtiyaç gibi değildir, bir insanın 
insana duyduğu muhtaçlık gibidir. Bilgiye muhtacız. Yoktan var eden Bâri’ye 
muhtaç olduğumuz gibi, ilminden dünyaya verdiği bilgiye de muhtacız. O bil-
giyi de sürekli aramalıyız. Buradan,

101. bilig birle Ǿâlim yoķar yoķladı
102. biligsizlik erni çökerdi ķođı
101. Âlim bilgi ile yükseldi,
102. cahillik insanı aşağı düşürdü.
Kaynak Alan: İnsan   Hedef Alan: Yere çarpmak,
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İnsanların birbirini yok etmeleri sadece kendi eylemlerine bağlı değildir. 
Bir insan kendi değer yargılarını edinmiyorsa, bilgiyi ve ona ulaşma yollarını 
aramıyorsa bu kişi kendiliğinden dünya sahnesinden yok olup gider. Her çağ-
da insan bilgisi ile yükselmiştir. Tarih boyunca felsefe, din, tıp, gök bilimleri 
adına düşünürler kendi bilgileriyle yükselmişlerdir. Bilgili olmak ve bilgisiz 
olmak da insanın elinde olan bir şeydir. Kader yazgısı değildir. Bilgiyi aramak 
ve ona sahip olmak gerekir. Buradan, 

Bilgisizlik insandır a metaforuna bağlı olarak a Yere çarpma hareket 
etmedir - Değerini düşürme hareket etmedir a üst metaforlarına bağlı ola-
rak a Bilgisiz olmak insanı aşağı düşürmektir - Bilgisiz olmak insanı yere 
çarpmaktır - Bilgisiz olmak insanın değerini düşürmektir metaforlarını 
çıkarabiliriz.

107. bilig bildürür bil bilig ķadrini
108. biligni biligsiz otun ne ķılur
107. bil ki bilginin kadrini yine bilgi bildirir,
108. cahil bilgiyi ne yapar?
Kaynak Alan: İnsan   Hedef Alan: Değer, kıymet, vefa
Kaynak Alan: Varlık, madde  Hedef Alan: Bilgiye ulaşmak iste-

meyen, niteliksiz, verimsiz

Bilgi insandır a metaforuna bağlı olarak a Kıymeti olma hareket etme-
dir - Değeri olma hareket etmedir - Vefalı olma hareket etmedir a üst me-
taforlarına bağlı olarak a Bilginin kadri kıymetli olmaktır - Bilginin kadri 
değerli olmaktır - Bilginin kadri vefalı olmaktır metaforlarını çıkarabiliriz.

Bilgisiz insan varlıktır - maddedir a metaforuna bağlı olarak a Bilgisiz 
insan odundur a üst metaforuna bağlı olarak a Bilgiye ulaşmak istemeyen 
insan odundur - Bilgisiz insan odundur metaforlarını çıkarabiliriz.

Burada bilgisizlik odun somut varlığı üzerine şemalanmıştır. Odun işlev 
olarak insanların ısınma ihtiyacını karşılar. O zamana kadar da sadece yer 
kaplar. Bilgisizliğin ise hiçbir işlevi yoktur. Sadece yer kaplar. Cahil olan bilgi 
elde etmek için hiçbir çaba sarf etmez. Bilgili olanı ise eleştirir. Bilgiye ulaşma-
yı, gerçekleri görmeyi ve bilginin tadını bilemez. Kör kalır. Bilgi olmadan din, 
bilim, sosyal ve toplumsal hayat olamaz. Bilgisiz insan bu alanlardan mahrum 
kalır ve dışlanır. Geleceğimizin sadece bilgi çağı olacağını düşünürsek bilgisi 
olan yaşayacaktır. Bilgisi olan kendinin ve dünyanın gerçeğine vakıf olacaktır.

Ayıca dörtlükte bilginin, kıymet olgusu üzerine şemalandığını görürüz. Bil-
ginin sahip olduğu, bilgiyi oluşturan temel değerler vardır. Akıl (ukuş), değer, 
doğruluk, erdem ve dürüstlük bilgiyi oluşturur. Bunlar olmadan sahip olu-
nan bilgi, insanın sadece sonunu getirir. Temel inanç değerlerine sahip insan-
lar bilgi edindikçe hakikatin farkına varırlar. Hakikat ve ona giden yol bilginin 
hiçbir zaman peşini bırakmak istemez.

Sonuç

Atebetü’l Hakâyık’ın temel değerleri; Tanrı, dünya, ölüm, kader, bilgi, in-
san, vefa, yalansız dildir. Bu kavramlarla metafor yapıları kullanılmıştır. De-
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yim metaforları çokça yapılmıştır. Kavram türleri bakımından ise varlık-mad-
de metaforları yani ontolojik, kapsayıcı ve kişileştirme metaforları oldukça 
fazladır. İnsan hayatını oluşturan temel değerlerin metafor şekillerine Atebe-
tü’l Hakâyık’ta fazlasıyla rastlamaktayız.

İlk olarak -bilgi- kavramının tarihî Türk dönemleri boyunca metinlerde 
hangi bağlamlarda geçtiği üzerine kısa bilgiler verildi. Genel Türk düşünce-
sindeki bilgi kavram alanı hakkında bilgi verildi. Bilgi kavramı, Köktürk ya-
zıtlarında siyasi anlam alanında; Uygur dönemi metinlerinde kültürel anlam 
alanlarında; Divânü Lûgati’t Türk’te gerçek anlamlarıyla; Kutadgu Bilig’de si-
yasi, sosyal ve hikemi anlam alanında; Divan-ı Hikmet’te ise tamamen uhrevî, 
didaktik anlam alanlarında verilmiştir. Atebetü’l Hakâyık’ta sosyal anlam ala-
nında bilgi kavramı metaforik yapılarla ortaya konuldu. Anlam alanı oluştur-
manın yollarından biri de metaforlardır. Atebetü’l Hakâyık’a bakıldığında me-
tafor yapıları üzerine şekillenmiş bilgi kavramları görüldü. Bilgi kavramının 
Atebetü’l Hakâyık’ta yapısal olarak hangi olgu üzerine şemalandırıldığı kısaca 
gösterildi. Sonuçta çıkan metaforla ilgili hükümler büyük harflerle yazıldı. 
Bilginin Türk kültüründeki tarihî yolculuğu sözden yazıya Edib Ahmed’in 
dünyasından hareketle kültürel lingüistik ışığında değerlendirilmeye çalışıldı. 
Edib Ahmed’in tanıklığında bilgi kavram alanı ile oluşturulan metaforlar ça-
lışmanın sonuna listelendi.

Adı olma hareket etmedir [AH:95-96] Bilginin madeni vardır [AH:47-48]

Adı olmak kalıcı olmaktır [AH:95-96] Bilginin değeri vardır [AH:47-48]

Bilgi maddedir [AH:81-82] Bilginin kaynağı vardır [AH:47-48]

Bilgi varlıktır [AH:81-82] Bilginin ağırlığı vardır [AH:97-98]

Bilgi insandır [AH:89-90] Bilginin değeri vardır [AH:97-98]

Bilgi iliktir [AH:89-90] Bilginin tadı vardır [AH:105-106]

Bilgi hayattır [AH:89-90] Bilginin kıymeti vardır [AH:105-106]

Bilgi maddedir [AH:127-128] Bilginin temeli vardır [AH:81-82]

Bilgi varlıktır [AH:127-128] Bilgili kişi varlıktır [AH:85-86]

Bilgi hazinedir [AH: 127-128] Bilgili insan değerli varlıktır [AH: 85-86]

Bilgi soydur [AH:127-128] Bilgili insan güvenilir varlıktır [AH:85-86]

Bilgi kimliktir [AH:127-128] Bilgili insan değerli bir dinardır [AH:85-86]

Bilgi maddedir [AH:47-48] Bilgili kişi insandır [AH:95-96]

Bilgi insandır [AH:107-108] Bilgili olma hareket etmedir [AH:95-96]

Bilgi varlıktır [AH:97-98] Bilgili olmak kalıcı olmaktır [AH:95-96]

Bilgi maddedir [AH:105-106] Bulunma hareket etmedir [AH:102-103]

Bilgi insandır [AH:102-103] Bilgiye ulaşmak istemeyen insan odundur 
[AH:107-108]

Bilginin kadri kıymetli olmaktır [AH:107-
108]

Bilgiyi aramak ona ulaşmaktır [AH:102-
103]

Bilginin kadri değerli olmaktır [AH:107-
108]

Bilgiyi aramak onu bulmaktır [AH:102-103]
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Bilginin kadri vefalı olmaktır [AH:107-108] Bilgisizlik insandır [AH:101-102]

Bilgisiz olmak insanı aşağı düşürmektir 
[AH:101-102]

Erdemli bilgi madendir [AH:47-48]

Bilgisiz olmak insanı yere çarpmaktır 
[AH:101-102]

Güvenilir sözün temeli vardır [AH: 81-82]

Bilgisiz olmak insanın değerini düşürmektir 
[AH:101-102]

Güvenilir bilginin temeli vardır [AH:81-82]

Bilgisiz insan varlıktır-maddedir [AH:107-
108]

İnsan için ilig hayattir [AH:89-90]

Bilgisiz insan odundur [AH:107-108] İnsan için bilgi hayattir [AH:89-90]

Bilgisiz insan odundur [AH:107-108] İnsanliği kurtaran bilgi madendir [AH:47-48]

Bilgisiz kişi varlıktır [AH:85-86] Kıymeti olma hareket etmedir [AH: 107-108]

Bilgisiz insan değersiz varlıktır [AH:85-86] Kıymetli bilgi tatlıdır [AH:105-106]

Bilgisiz insan güvenilmez varlıktır [AH:85-
86]

Kıymetli bilgi yaşam kaynağıdır [AH:105-
106]

Bilgisiz insan değersiz bir akçedir [AH:85-86] Saygınlığı olan bilgi ağırdır [AH :97-98]

Değerli olan bilgi ağırdır [AH:97-98] Ulaşılma hareket etmedir [AH:102-103]

Değeri olma hareket etmedir [AH:107-108] Ulaşma hareket etmedir [AH:102-103]

Değerini düşürme hareket etmedir [AH:101-
102]

Yere çarpma hareket etmedir [AH:101-102]

Doğru bilgi madendir [AH:47-48]

Bilgi İliktir Hayattır
Bilgi Kimliktir Değerlidir
Bilgi Hazinedir Değerlidir
Bilgi Madendir Değerlidir
Bilgi Ocaktır Değerlidir
Bilgi Ağırdır Saygındır
Bilgi Tatlıdır Yaşam kaynağıdır
Bilgi Temeldir Güvenilirdir
Bilgi Aranılır Değerlidir.
Bilginin Kadri vardır. Kıymetlidir.
Bilgilinin Adı vardır. Değerlidir.
Bilgisiz Odundur. Değersizdir.
Bilgisiz Değersiz akçedir Değersizdir.
Bilgisizlik İnsandır Yok edicidir.
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1ZAFER ÇAKMAK / İTALYA’YA SİPARİŞ EDİLEN DRAMA KRUVAZÖRÜ

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI
2017 YILI YAYIN LİSTESİ

Kodu Kitabın Adı Kitabın Yazarı Ebadı Fiyatı

164 Akşehir’de Sıra Yarenleri Dr. Gökhan Tarıman Ceniklioğlu Normal 10.00

68 Anamın Masalları Azize Caferzade Orta 10.00

202 Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512) Prof. Dr. Necdet Öztürk Normal 20.00

193 Araplar’ın Türkistan’a Girişi Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 15.00

Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Aytaç Küçük 12.00

24 Atatürk, Milliyetçilik, Doğu Anadolu Prof. Dr. Mehmet Eröz Normal 18.00

93 Aziya Natık Seferoğlu - Olcas Süleyman Orta 18.00

120 Başşehir Tunus’taki Türkçe Kitabeler Doç. Dr. Mehmet Şeker Normal 5.00

170 Balkanlarda Pomak Türkleri Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu Orta 8.00

213 Bireysel Emeklilik Prof. Dr. Yusuf Alper Normal 10.00

62 Bulgaristan Türkleri’nin Statüsü İbrahim Kamil Küçük 5.00

Bursa Türk Ocağı’nın Kuruluşu ve Faaliyetleri

(12 Kasım 1913 - 25 Mart 2011)
Mehmet Uzun (Baboğlu) Orta 25.00

103 Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu B.H. Summer - Eşref Bengi Özbilen Normal 12.00

98 Cennet Atları Orhan Seyfi Şirin Orta 5.00

206 Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Örgütlenmesi Ahmet Orhan Orta 12.00

Çar İskitler Zaur Hasanov - Aktaran: İlyas Topsakal Orta 30.00

Dağdan Bakan Gözler Mustafa Aydemir Orta 20.00

31 Devlet Kuran Kahramanlar Safa Öcal Normal 8.00

70 Deyim Hazinemiz Hüseyin Adıgüzel Orta 8.00

186 Deyimler Sözlüğü Z. Gatiatullina - Hüseyin Adıgüzel Normal 15.00

302 Dinmeyen Hasret Burhanettin Ulutan Normal 15.00

207 Divan Şiirinde Kadın Dilaver Cebeci Orta 9.00

168 Doğu-Batı Meselesi ve Sultan Galiyev Oğuz Şaban Duman Orta 18.00

3 Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme
Çağları Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Orta 30.00

118 Endüstriyel İşçi Kooperatifleri Prof. Dr. H. Sami Güven Normal 10.00

60 Eski Türk Devletlerinde İdari Askeri Unvan ve
Terimler Prof. Dr. Abdulkadir Donuk Orta 10.00

38 Eski Türklerde Kadın ve Aile Necdet Sevinç Küçük 5.00

189 Farabi Felsefesi Burhan Ulutan Orta 15.00

195 Geçmişten Günümüze Türk Diş Hekimliği A. Efeoğlu - Ayşegül Demirhan Erdemir Normal 10.00

75 Giritli Ali Aziz Efendi’nin Berlin Sefareti H. Ahmed Schmiede Normal 7.00

136 Grek Seyyahı Priskos’a Göre Avrupa Hunları Ali Ahmetbeyoğlu Orta 7.00

Göz Açtırmayan Boran Turan Rinat Muhammediyev Orta 20.00

105 Günümüzde Gerilla ve Terörizm Rolf Tophoven - Eşref Bengi Özbilen Orta 10.00

230 Hakas Destanı Altın Cüs Erdal Şahin Orta 15.00

57 Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türk Varlığı Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 15.00

86 İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları Prof. Dr. Turan Yazgan Normal 25.00

111 İran Türkleri Mehmet Emin Resulzade Orta 7.00

215 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 10.00

36 Japonya’da Maneviyat Eğitimi T.P. Rohlen - Turan Yazgan Küçük 7.00

112 Kafkasya Türkleri Mehmet Emin Resulzade Orta 7.00

49 Keçecizade Mehmet Fuat Paşa’nın 
Nesirleri-Şiirleri Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Küçük 7.00

229 Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın
İdealleri -I- Sabri Arıkan Orta 35.00

Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın
İdealleri -II- Sabri Arıkan Orta 30.00

114 Kremlin’de İktidar Mücadelesi A. Kolendiç - Eşref Bengi Özbilen Orta 10.00

Manevî Dünyası İle Sultan III. Murad Zeynep Aycibin Orta 15.00

192 Men Kazanga Baramen (Tataristan Notları) Dilaver Cebeci Orta 10.00

67 Milli Mücadele’de Balıkesir TDAV Orta 8.00
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76 Musul Meselesi Kronolojisi Mim Kemal Öke Normal 15.00

55 Mühimme Defteri Müşterek Büyük 45.00

116 Nahışların Yaddaşı Müşterek Normal 7.00

97 Oğuzname S. Alizade - Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 7.00

28 Orta Doğu’da Türk Askeri Varlığının İlk Zuhuru Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 10.00

309 Osmanlılarda Sosyal-Ekonomik Yapı Necdet Sevinç Orta 10.00

Oğuzlar (Türkmenler) Prof. Dr. Faruk Sümer Orta 50.00

Ön-Türkler Anadolu’nun Kadim ve Gerçek 
Sahipleri Dr. A. Akif Poroy Küçük 15.00

169 Öğretmenliğin İçyüzü, Davranışlar Prof. Dr. Ali Osman Özcan Orta 10.00

77 Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği Prof. Hans Kohl - A.O. Güner Orta 10.00

34 Peygamberimiz ve 4 Halifesi Ergün Göze Küçük 7.00

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Abdulkadir Yuvalı - Muhammet Beşir Aşan Küçük 10.00

Pre-Islamic Turkish History And Culture M. Töre Yıldırım - Bekir Sadık Topaloğlu Orta 10.00

Rus Misyoner Kaynaklarına Göre 
Rus Çarlığı ve Türkler Doç. Dr. İlyas Topsakal Orta 25.00

131 Rus Tanınan 500 Bulgar Tatar Türk Asıllı Sülale A.H. Halikov - Mustafa Öner Orta 8.00

35 Sosyal Güvenlik Açısından Zekat Prof. Dr. Turan Yazgan Küçük 7.00

202 Sovyetlerde Türklüğün ve İslam’ın 
Bazı Meseleleri Dr. Baymirza Hayit Normal 15.00

Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 10.00

171 Şahıs Adları I-II Prof. Dr. Faruk Sümer Normal 40.00

63 Şer’iye Sicilleri I-II TDAV Büyük 70.00

Şu Üretken Türkçemiz Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan Normal 15.00

117 Tamga, Asya’daki Türkçe Coğrafi Adlar Derlemesi Erk Yurtsever Normal 14.00

216 Tarih Metodu (Araştırma-Yazma) Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 10.00

167 Tarihçe-i (Gazavat-i) Dağıstan Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Normal 10.00

Turan Yolunda 
(Macaristan İzlenimleri ve Turancılık) Dr. Muhsin Kadıoğlu Orta 20.00

Türk Tıp Tarihinde Geçmişten Günümüze 
Gençlik Sırları Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Küçük 15.00

162 Türk Aleviliğinin Yükselişi Muzaffer Özdağ Normal 7.00

95 Türk Cihadı ve Alman Protestanlığı A. Gisher Galatti - Neval Öke Orta 9.00

69 Türk Hükümdarı Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Orta 7.00

194 Türk Kültüründe Lokman Hekim Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 10.00

186 Türk Kültüründe Üçlü Sözler Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 15.00

77 Türk Milli Kültüründe Nevruz Yrd. Doç. Dr. Z. Makas Küçük 7.00

58 Türk Savun Kendini Dr. H. Barth - Prof. Dr. Selçuk Ünlü Orta 7.00

153 Türkçe Adlar Derlemesi Erk Yurtsever Normal 15.00

190 Türkçülerin Kaleminden Atsız Müşterek Normal 15.00

163 Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi Rafael Muhammeddin Normal 15.00

56 Türkistan’da Müslüman Olan İlk Türk 
Hükümdarları Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Orta 10.00

Türk Dünyası İçin Temel Türkçe Alıştırma Kitabı
(3 Cilt) Dr. İbrahim Akış - Ferhat Aslan Orta 45.00

210 Uygarlığın Yanılgısı Muhtar Şahanov Normal 18.00

Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 10.00

204 Yazının Dili Olcas Süleyman Normal 20.00

Yezidilik İnancı Hayri Başbuğ Küçük 7.00

Yerli ve Yabancı Kaynakların Işığında
Ermeni Tehciri Meselesi Prof. Dr. Dr. Arslan Terzioğlu Orta 10.00

Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları Yrd. Doç. Dr. Ergünöz Akçora Orta 20.00

319 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi 
(2017 Yılı Abonelik Bedeli) TDAV Büyük 90.00

320 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 
(2017 Yılı Abonelik Bedeli) TDAV Orta 150.00

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi
Külliyat, 58 Cilt TDAV Büyük 4.150

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
Külliyat, 114 Cilt TDAV Orta 7.100
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